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Lukijalle
Tämä kirjanen on täysin uudistettu laitos Retinitis-yhdistys ry:n vuonna
1986 julkaisemasta RP-uutisten erikoisnumerosta Retiniitikon kootut kom
mellukset. Verkkokalvomuutoksista on tullut sen verran uutta tietoa, että teksti
on kirjoitettu lähes kokonaan uudelleen, ja yhdistyksen jäsenet ovat keränneet
keskuudestaan tuoreita, omakohtaisia kommelluksia. Mukaan on nyt otettu
myös tietokoneella käsiteltyjä kuvia, jotka havainnollistavat perinnöllisille
silmänpohjarappeumille tyypillisiä oireita.
Julkaisu tarjoaa sanoin ja kuvin uutta asiaa vaurioituneen näköjärjestelmän
ja aivojen yhteistoiminnasta retiniitikoille itselleen ja heidän läheisilleen, silmälääkäreille, optikoille, kuntoutusalan ammattilaisille, muille sidosryhmille
ja kaikille näköjärjestelmän toiminnasta kiinnostuneille. Normaalinäköisille
tämä tietopaketti on oivallinen apuväline – sen avulla on edes hiukan helpompi
kuvitella, miten kuva muuttuu, kun vastaanottolaitteisto on viallinen.
Verkkokalvon toiminta voi häiriintyä monin tavoin periytyvien verkkokalvomuutosten vaurioittaessa sen eri osia. Häiriöt muuttavat näköhavaintoja
ja aiheuttavat toisinaan virheellisiä tulkintoja ja kommelluksia. Tapahtumahetkellä hauskuus on usein kaukana ja tilanne saattaa olla jopa vaarallinen, mutta
jälkikäteen se voi jo naurattaa – toivottavasti myös lukijaa. Retiniitikot kertovat
huvittavat tarinansa valottaakseen arkipäiväänsä sellaisena, kuin se näyttäytyy poikkeavan näköjärjestelmän kautta. Kertomusten välissä oleva asiatieto
verkkokalvomuutosten aiheuttamista toiminnallisista muutoksista on esitetty
siinä toivossa, että näkötapahtumaa opittaisiin ymmärtämään laajemmin.
Helsingissä,
Kansainvälisenä retiniitikon päivänä 30.9.2000
Lea Hyvärinen

Outi Jokinen

Maila Mehtälä

Heli Ruoho

4

Kävelevät hatut

Perustietoa näköjärjestelmästä
Tappi- ja sauvasolujen toiminta ja
jakauma verkkokalvolla

T

appisolut toimivat päivänvalossa ja siten vastaavat siitä
värillisestä kuvasta, jonka näemme päivällä. Hämärän tullen näkötoiminta siirtyy enenevästi sauvatoiminnan puolelle, värit ensin
haalistuvat ja sitten sammuvat, kun
tappien osuus näkemisessä on merkityksetön kuvan muodostumiselle.
Sauvasolut välittävät näkötiedon
vain harmaaskaalan perusteella,
jossa siniset sävyt ovat vaaleampia
kuin spektrin punaisen pään värisävyt. Niin kauan kun kuvassa siis
näkyy värejä, myös tappitoiminta
on mukana.
Tappi- ja sauvasolujen jakaantuminen verkkokalvon eri osiin (Kuva
1) selittää retinitis pigmentosalle
tyypillisten näkökenttävaurioiden
rakenteen. Tappisoluja on hyvin runsaasti, tiheään pakattuina
verkkokalvon keskellä, vähemmän
verkkokalvon laitaosissa. Kaiken
kaikkiaan niitä on vain 5-6 miljoonaa. Sauvasoluja sen sijaan on 160
miljoonaa. Niitä ei ole lainkaan
tarkannäönalueen keskellä, joten
keskimmäisen yhden asteen alueella näkökentässä on hämäränäössä
”reikä”. Se on niin pieni, että sillä
on merkitystä vain heikkovaloisten
tähtien katselemisessa. Kun tietää

paikan, tähden näkee parhaiten
katsomalla hiukan kohdan ohi. Sauvasolujen määrä neliömillimetriä
kohti kasvaa laitaa kohti ja saavuttaa maksiminsa alueella, joka vastaa
20-30 astetta näkökentässä. Sen
perifeerisellä (ulommalla) puolella
sauvojen määrä taas vähenee.

Kuva 1. Verkkokalvon solujen jakauma. Aivan tarkannäön alueen
keskellä tappisoluja on miltei uskomaton määrä, 200000 kappaletta neliömillimetrillä. Määrä laskee nopeasti
tarkannäön laitaa kohti (musta viiva).
Sauvasoluja ei ole foveassa, tarkannäönalueen keskellä. Niiden määrä
neliömillimetriä kohti kasvaa nopeasti
”keskiperiferiassa” ja laskee taas sen
ulkopuolella (harmaa viiva).
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Aistinsolujen muutosten luonteesta
tiedetään melko vähän, koska verk
kokalvosta ei voi ottaa näytepaloja
kuten muista kudoksista, vaan tutkimukset on tehtävä eläimillä, joilla
esiintyy vastaavanlaisia verkkokal
vomuutoksia. Aistinsolujen ulko
jäsenen (Kuva 2) kasvu tapahtuu
sen tyviosassa. Vanhin osa on siten
uloin osa, josta normaalisti kuroutuu päivittäin pieni osa irti ja siirtyy
sitä ympäröivään pigmenttisoluun,
jossa se hajotetaan. Tämä vanhentuneen kudoksen poistuminen
häiriintyy retinitis pigmentosassa,
sauvasolujen ulkojäsenet pitenevät, ja pigm enttis oluihin kertyy
hajoamattomia sauvasolun osasia.

Minulla on putkinäkö enkä
juuri silloin käyttänyt valkoista
keppiä, liikuinhan tutussa ympäristössä. Auringossa sirritellen
koetin katsoa eteeni ja tunsin,
kuinka töytäisin jonkun toisen
kulkijan käsivarteen.
– Voi anteeksi, sanoin. – En
huomannut teitä!
Kaveri, johon törmäsin, jat
koi matkaansa, mutta kääntyi
vielä yllättäen ja heitti:
– Ei tartte pyydellä anteeksi,
minulla kun on semmonen putkinäkö!

Kuva 2. Verkkokalvon uloimmat kerrokset ovat pigmenttiepiteelin (PE)
kerros ja aistinsolujen, tappi- (C) ja
sauvasolujen (R) kerros. Pigmenttiepiteelin solut ympäröivät aistinsolujen
ulkojäseniä ja ottavat vastaan niiden
vanhentuneet osat, jotka kuroutuvat
irti solusta ja siirtyvät pigmenttisoluun
hajotettaviksi. Aistinsolujen ulkojäse
nessä ovat lamellit (viivoitettu osa),
joihin ovat kiinnittyneenä näköpigmentit, sauvasoluissa rhodopsiini ja
tappisoluissa kolme erilaista pigmenttiä. Verkkokalvon ulommat kerrokset
saavat ravintonsa suonikalvon verenkierrosta. Lähimpänä verkkokalvoa on choriocapillariskerros (CHC),
hiussuonten kerros, josta ravintoaineet siirtyvät pigmenttiepiteelin läpi
aistinsoluihin.
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Verkkokalvon periytyvät muutokset

R

etinitis pigmentosa, Usherin syndrooma, retinoskiisi,
koroideremia, gyrata atrofia
ja monet erilaiset makuladegeneraatiot ovat periytyviä muutoksia
verkkokalvon toiminnassa. Niistä
puhutaan tavallisesti silmäsairauksina ja niillä on kullakin numeronsa
kansainvälisessä tautien luettelossa, mutta niiltä puuttuu sairauksille
tyypilliset piirteet. Erityisesti lasten
ja nuorten kohdalla on tärkeää
korostaa, että he ovat terveitä ja
reippaita nuoria, joiden kannattaa
opiskella mahdollisimman pitkälle,
eivät “köyhiä eivätkä kipeitä”. Tässä
julkaisussa kutsutaan retiniitikoiksi
kaikkia, joilla on jokin perinnöllinen
silmänpohjan rappeuma.
Hitaasti etenevät kudosmuutokset
johtavat toiminnan häiriintymiseen
vaurioituvassa verkkokalvon osassa. Muutokset alkavat usein jo varhaislapsuudessa, mutta haittaavat
toiminnan häiriöt ilmaantuvat vasta
myöhemmin. Hitaasti lisääntyvä
kudosvaurio muuttaa myös toiminnallisia häiriöitä hyvin hitaasti. Siten
nuoruus ja varhainen aikuisikä kuluvat siihen, että henkilö joutuu totuttelemaan uuteen hankaluuteen
juuri, kun on oppinut elämään aikaisemmin ilmaantuneiden kanssa.
Makuladegeneraatioissa voi näössä
joskus tapahtua dramaattisiakin
muutoksia, jos verkkokalvon kes-

keisiin osiin tulee verenvuoto, joka
viehetkessä lukunäön.
Verkkokalvomuutokset eivät vaikuta silmän ulkonäköön. Siksi niistä
johtuvan näkövammaisuuden voi
salata hyvinkin pitkään. Moni yrittää selvitä työssä normaalinäköisen
tavoin, vaikka toimintakyky on jo
ratkaisevasti alentunut. Näköhäi
riöiden salaaminen on johtanut
vaarallisimpiin kommelluksiin. Niitä
on toki sattunut silloinkin, kun ympäristö tuntee tilanteen, muttei ehdi
estää virheellisestä näköinformaa
tiosta johtuvaa poikkeuksellista
reaktiota. Verkkokalvomuutokset
ovat yksilöllisiä, ja siksi myös toiminnallisten hankaluuksien kirjo on
laaja ja niistä aiheutuvat väärinkäsitykset moninaisia.

Retinitis pigmentosa (RP)
Retinitis pigmentosa on ryhmä
periytyviä verkkokalvomuutoksia,
joill e on tyypillistä aistinsolujen
hidas vaurioituminen ja pigmentin
kertyminen tyypillisiksi kuvioiksi
(Kuva 3).
Verkkokalvomuutoksen vuonn a
1857 kuvannut professori Donders
luuli sitä tulehduksen aiheutta
maksi. Niinpä retinitis pigmentosa
tarkoittaa sananmukaisesti verk-
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Kuva 3. Vasemmanpuoleinen kuva: Iäkkään retiniitikon silmänpohjassa näkyy
epätasainen pigmentin jakautuminen, sen kertyminen ”kokkareiksi” ja suonien
kapeneminen. Oikeanpuoleinen kuva: Hänen lapsenlapsensa silmänpohja (sekä
pigmenttisolukerros että suonet) näyttää täysin normaalilta, vaikka hänelläkin
voidaan todeta tyypilliset toiminnalliset muutokset. Lasten ja nuorten retiniitikoiden diagnoosi viivästyy usein siksi, että silmänpohja vaikuttaa hyvin pitkään täysin
normaalilta.

kokalvon tulehdusta, johon liittyy
pigmenttimuutoksia. Näiden luonnetta on selvitetty laajasti vasta
viime vuosisadan loppupuolella.
Retinitis pigmentosan muutoksia
kuvaa ehkä parhaiten virheellinen
solujen eliniän ohjelma, jonka takia tietyt solut kuolevat normaalia
aikaisemmin. Muutokset alkavat
yleensä sauvasolujen toiminnan häi
riintymisellä näkökentän keskeisen
osan ympärillä, ei siis aivan verkkokalvon keskellä tai sen laidassa vaan
puolivälissä, missä sauvasoluja on
runsaimmin. Tappisolujen vauriot
kehittyvät hitaammin, ja ne voidaan
mitata näkökenttätutkimusten
avulla. Sauvasolujen toimintaa sen

sijaan ei toistaiseksi mitata näkö
kenttätutkimuksena, ja siksi niiden
vaurion kehittyminen tunnetaan
huonosti. Sauvasolujen muutokset
alkavat usein ennen kouluikää, jolloin tarkkojen näkökenttätutkimus
ten tekeminen on hankalaa.

Usherin syndrooma
Usherin syndrooma on kuulovam
maisilla esiintyvä retinitis pigmen
tosa. Sama geeni vaurioittaa sekä si
säkorvaa että verkkokalvoa. Usherin
syndroomaa on kolme toiminnallisesti erilaista muotoa. Kuulovam
man vaikeus vaihtelee kuuroudesta
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(tyyppi I) kohtalaisen lievään kuu
lovammaan (tyyppi II). Osa kuulee
lapsena aluksi normaalisti, mutta
alkaa menettää kuuloaan koulu
ikään tultuaan (tyyppi III). Viimeksi
mainittu on tavallisempi Suomessa
kuin useimmissa muissa maissa.
Koska sekä retinitis pigmentosa että
kuulovammat ovat tavallisia, ei kuu
lovammaisella retiniitikolla aina ole
Usherin syndrooma, vaan kyseessä
voivat olla toisistaan riippumattomat muutokset.
Kuulovammaiselle retiniitikolle on
kirjoitetun – ja mikäli mahdollista
myös puhutun kielen oppiminen
tärkeää siltä varalta, että näkökenttämuutokset tekevät viittomakielen
käytön aikuisiässä ensin vaikeaksi ja
sitten mahdottomaksi. Tästä syystä
kuulovammaisten lasten näköä pitää jo vauvaiässä tutkia tarkemmin
kuin kuulevien ja etsiä kohdistetusti
nimenomaan retinitis pigmentosaa.
Jos kirjoitetun kielen taito kehittyy
hyväksi, kuulonäkövammainen
voi käyttää kommunikaatiossaan
pistekirjoitukseen perustuvia laitteita ja näin säilyttää kommunikaatiokykynsä. Muussa tapauksessa
ainoaksi kommunikaatiokeinoksi
jää taktiili eli kädestä käteen viitto
minen, jonka taitajia on vähän. Yksinomaan taktiilin kommunikaation
varassa toimivalle tarjoutuu kom
munikaatiomahdollisuuksia hyvin
rajallisesti, mikä heikentää elämänlaatua. Uutena kommunikaatiota
parantavana hoitona voidaan har-

kita sisäkorvaimplantaattia, jonka
avulla jotkut Usher-retiniitikot pystyvät käyttämään jopa matkapuhe
linta.
Erityisesti Usher-lasten kohdalla on
tärkeää muistaa, että kyseessä ovat
terveet, aktiiviset lapset ja nuoret,
joiden minäkuvaa ei pidä latistaa
korostamalla heidän aistivammai
suuttaan. Sama pitää paikkansa tietysti kaikkiin retiniitikoihin. Kyseessä ei ole sairaus vaan toiminnallinen
häiriö, jota voidaan hyvin pitkälle
kompensoida opettelemalla uusia
tekniikoita.

Olin lähdössä puheenjoh
tajamme kanssa yhdistyksen
kokoustiloista. Olimme jo ulkoovella, kun kuulimme sisältä
kahinaa ja rapinaa. Puheenjohtaja kääntyi takaisin ja kävi vielä
huutelemassa, että hei, hei sitten
vaan ja kiitoksia vielä kerran.
Koska tiesin, ett ä olimme viimeiset lähtijät, en voinut
muuta kuin kertoa, että nyt kyllä
moikk asit tiskikoneelle. Kyllä
meitä huvitti koko loppumatkan
puh eenj oht ajamme ylenpalt
tinen ystävällisyys.
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– Mikä ihme täällä kilisee, tuumi isäntä.
– En minä mitään kuule, sanoin, vaikka hyvin tiesin heikon kuuloni
ja näköni. Aina tuo ukko epäilee kaikkea, kuulee harhoja.
Vihdoin ukko-kullan voitti uteliaisuus, meni oikein tutkimaan pesukoneeni viereen, lasin läpi pyykkiäni tiirailemaan.
– Mitäs sinä sieltä haet, kysäisin ilkkuva ilme naamallani.
Kun uteliaisuuttani menin vierelle, kuulin minäkin asiaankuulu
mattoman kilahduksen, toisen ja kolmannenkin. Sitten näimme yhtäaikaa
jonkin oudon ilmiön kimaltavan valkoisten pitsilakanoiden välissä. Kone
alkoi lingota ja kolina lisääntyi.
– Hei, SUURENNUSLASI siellä välkkyy ja vaikeroi. Tai entinen sellainen, tuumaili aviosiippani.
– Ei voi olla totta! Kuinka minä nyt sillä lailla! No, keittämisen kestävää
laatua se on, jos moisen rumban jälkeen sillä vielä lukemaan pystyy.
Kone pysähtyi vinkuen, ja lopuksi kuului vain: Kloks! Uteliaana vedin
lakanat koneen syövereistä ja suurennuslasin – kuumaa tavaraa, mutta
kirkas ja kaunis, puhdas ja ehjä. Katsoin sen läpi lakanan koruommelta ja
anopin nimikirjaimia: hienoa työtä, enpä ole ennen huomannutkaan. Taisi
lasi tulla entistä ehommaksi.

Kolme kuulonäkövammaista kaverusta läksi jälleen katselemaan
kaupungin ihmeitä. Asematunnelissa heidän eteensä tupsahti pari tytön
typykkää.
– Onko teillä, pojat, antaa meille pari markkaa?
– Täh, mitä te sanotte?
– ONKO TEILLÄ ANTAA MEILLE PARI MARKKAA?
– Ai jaa, noh minäpä kysyn noilta kavereiltani. Pojat, onko teillä antaa
noille tytöille pari markkaa?
– Mitä?
– TYTÖT VAIN PYYTÄVÄT PARIA MARKKAA.
– Ai joo, no nyt minä kuulin, mutta miksi tytöt haluavat antaa meille
pari markkaa?
– TYTÖT HALUAA MEILTÄ RAHAA!
– Ai meiltäkö he haluaa pari markkaa, no minäpä annan!
– EI TARTTE ENÄÄ ANTAA. Tyttöjä ei näkynyt mailla, halmeilla...
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Retinoskiisi
Retinoskiisin suomenkielinen nimi
“verkkokalvohalkeama” viittaa tässä muutoksessa esiintyvään verkkokalvon kerrosten irtoamiseen
toisistaan verkkokalvon jossain
perifeerisessä osassa, harvoin keskellä. Tällaista kerrosten irtoamista
toisistaan ei esiinny kaikilla retinoskiisin yhteydessä. Meillä Suomessa
muutokset verkkokalvon rakenteissa ovat tavallisimmin vähäisiä ja
toiminnallisetkin muutokset lieviä.
Tarkkaan katsomalla voi tark an
näön alueella nähdä säteittäisiä poimuja (”kärrynpyöräkuvio”) tai vain
lievästi epätasaisen pigmentaation,
muuten verkkokalvo saattaa vaikuttaa täysin normaalilta.
Retinoskiisin lievissä muodoissa
näöntarkkuus on alentunut tasolle
0.2-0.6 kouluiässä ja jää tavallisesti
tasolle 0.2 myös aikuisiässä. Matalien kontrastien näkeminen on lähes
normaalia ja liikkeen näkeminen
täysin normaalia, joten useat miehet ovat ajaneet autoa kymmenet
vuodet ilman vaikeuksia. Helsingin
yliopiston fysiologian ja psykologian laitoksilla tehdyissä laajoissa
tutkimuksissa todettiin lieväasteisen retinoskiisin harvoin vaikuttavan liikennenäköön. Ne miehet,
joiden näkö ei olisi riittänyt auton
ajamiseen, eivät olleet koskaan sitä
harkinneetkaan.
Retinoskiisi periytyy X-kromoso

maalisesti eli äidin välityksellä
isoisältä tyttärenpojalle. Oireita on
vain miehillä, naiset ovat oireettomia kantajia. Retinoskiisi voi siirtyä oireettomana äidiltä tyttärelle
useitakin sukupolvia, ennen kuin
putkahtaa jälleen esiin jossakussa
suvun miespuolisessa jälkeläisessä.

Koroideremia
Koroideremia on primääristi suonikalvon surkastuminen, joka johtaa
välillisesti verkkokalvon surkastu
miseen. Verkkokalvon ulommat
kerrokset saavat ravintonsa suonikalvon verenkierron välityksellä.
Kun se vähenee ja sitten loppuu,
verkkokalvon ulommat kerrokset
häviävät ja jäljelle jää vain pieni
toimiva saareke tarkannäönalueella. Toiminnallisesti koroideremia
muistuttaa retinitis pigmentosaa
putkikentän ja hämäräsokeuden
takia, mutta näkökentässä ei yleensä esiinny samanlaisia häiritseviä
valoilmiöitä kuin retiniitikoilla.

Gyrata atrofia
Gyrata atrofia on hyvin harvinainen
periytyvä verkkokalvon muutos,
johon liittyvä aineenvaihdunnan
muutos selvitettiin ensimmäiseksi
Suomessa 1970-luvulla. Kyseessä
on ornitiini-nimisen aminohapon
aineenvaihduntaan liittyvä häiriö.
Toiminnallisesti tämäkin rakennemuutos muistuttaa retinitis pig
mentosaa.
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Makuladegeneraatiot
Tarkannäönalueen, makulan, periytyviä muutoksia on paljon. Niitä
esiintyy jo lapsilla joko itsenäisinä,
kuten Stargardtin degeneraatio,
tai osana kertymäsairauksia, kuten
Spielmeyer-Sjögrenin syndrooma,
jossa muutos liittyy etenevään neu
rologiseen sairauteen.
Aikuisiässä saattaa kolmen-, neljänkymmenen vuoden iässä ilmaantua
läiskäinen, areolaarinen makula
degeneraatio, jossa verkko- ja suonikalvo häviävät, degeneroituvat
läisk äisesti, usein juuri makulaalueella. Jos muutokset sattuvat tar
kannäönalueen keskelle, näöntark
kuus huononee huomattavasti. Jos
taas läiskät ovat hajallaan makulaalueen laidoilla, niitä vastaavat
näkökentän puutokset haittaavat
suhteellisen vähän.
Makuladegeneraatioista valtaosa
on iäkkäiden henkilöiden vaivoja,
joita usein nimitetään verkkokalvo
rappeumaksi, vaikka muutos koskisi
vain tarkannäönaluetta. Muutoksella on kaksi toiminnallisesti erilaista
muotoa, ’kuiva’ ja ’kostea’ rappeu
ma. Kuivassa muodossa verkkokalvon keskeisen osan kudokset
häviävät ilman muita muutoksia.
Mak ulan alueelle ilmestyy pieni
läiskä, jolta aistinsolut ovat kuolleet, ja tämä ‘reikä’ laajenee hyvin
hitaasti. Kosteassa muutoksessa
verkkokalvon keskeiselle alueelle

kasvaa suonikalvosta ohuita verisuonia, jotka saattavat vuotaa verkkokalvon kerrosten väliin. Pienikin
verenvuoto aiheuttaa tumman läiskän näkökentän keskelle ja saattaa
dramaattisesti huonontaa lukunäköä. Kun verenvuoto arpeutuu,
tarkannäönalueelle tulee KuhntJunius-muutoksena tunnettu vaalea
arpikudos, jossa verenvuodot voivat
uusiutua vuosien ajan ja vaurioittaa
verkkokalvoa laajaltakin alueelta.

Komea kakku houkutteli minuakin, vaikka seisovan pöydän
antimet olivat meikäläiselle melkoisia ansoja. Tällä kertaa päätin
onnistua. Lähdin reippaasti kohti
pöytää. Olin onnellinen löyt ä
essäni kakkulapion, leikkasin
palan kakkua ja nostin sen lauta
selleni.
– Tulipas todella iso pala,
ajattelin taiteillessani kohti istu
mapaikkaani.
Istahdin ja kohotin kakku
lautastani ottaakseni lusikkaani
ensimmäisen herkullisen suu
palan. Silloin jotakin kovaa kolahti otsaani, ja hämmentyneenä
laskin lautasen takaisin pöydälle.
Ei auttanut muu kuin sormin tunnustella, mistä voisi olla kysymys.
Niinpä niin, kakkulapio n olin
kyllä löytänyt, mutta valtava kak
kuhaarukka seisoi terhakkaana
keskellä herkkupalaani.
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Kosteat makuladegeneraatiot poikkeavat muista verkkokalvomuutok
sista siinä, että joissain tapauksissa
voidaan laserhoidolla tuhota uudis
suonimuutoksia ja näin vähentää
arpeutumiseen liittyviä muutoksia.
Hoito pitäisi tehdä mahdollisimman aikaisin eli uudissuonimuo
dostuman ollessa vielä pieni. Ongelmana on, ettei muutos aiheuta
varhaisvaiheessa niin selviä oireita,
että asianomainen osaisi hakeutua
ajoissa silmälääkärin tutkimukseen.
Uudissuonet huomataan usein vasta rutiinitutkimuksen yhteydessä,
mikä on tehnyt ikäihmisten sään
nöllisistä tutkimuksista aikaisempaa tärkeämpiä.

kaa näkökykyä vaativista toiminnoista tarvitse luopua. Lisäapuna
voidaan käyttää äänikirjoja.

Kun keskeinen näkö vaurioituu,
näöntarkkuus huononee, jolloin
luettavan tekstin on oltava normaalia huomattavasti suurempaa.
Suurentavia optisia apuvälineitä
sekä tarvittaessa lukutelevisio tulisi
saada käyttöön heti, kun keskeinen
näkö huononee, ettei lukemisesta,
television katselusta ja muista tark-

Näkövammaisten Keskusliiton
aluesihteereiltä ja puhelinpalvelusta sekä oman keskussairaalan
näönk untoutusyksiköstä saa yksityiskohtaisia ohjeita saatavilla
olevista palveluista ja sosiaalisista
eduista, kun näkö on huonontunut
heikkonäköisyyden asteelle.

Edelleenkin osa silmälääkäreistä reagoi näön alenemiseen sanoen, ettei mitään ole tehtävissä, kun kirurgista tai lääkinnällistä hoitoa ei ole. Tosiasiallisesti
kuntoutustoimenpiteet ovat yhtä
tärkeitä kuin hoitotoimenpiteet, ja
niihin tulisi ohjata heti, kun niistä
on hyötyä. Koko joukko tukitoimen
piteitä on riippuvaisia silmälääkärin
lausunnoista, joten niitä tulisi kirjoittaa tarpeen mukaan ja henkilön
itsensäkin rohkeasti pyytää näön
huonontuessa.

Astuin kirkkaasta päivänvalosta sisälle apteekkiin – uljaana miehenä
ilman keppiä tietenkin. Näytti olevan paljon väkeä. Tiesin entuudestaan,
että nurkassa on vuorolappuautomaatti, joten suunnistin sitä kohti.
– Kas, tässä se onkin, tuumailin. Löytyipä helposti.
Painoin nappia, ja naishenkilö, jonka puserossa se oli, liikahti ään
nähtämättä. Menin nolona minäkin sivummalle, mutta niin paljon juttu
kaiveli, että ajattelin mennä selittämään rouvalle, etten näe kunnolla.
Lähestyin häntä jälleen, mutta en päässyt pitkällekään, kun nainen jo
painui ulos ovesta.
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Tyypillisiä oireita
Hämäräsokeus

S

auvasolujen toiminnan
häiriintym inen aiheuttaa
muutoksia hämärässä näkemiseen. Aluksi pitenee aika, joka
kuluu, ennen kuin aletaan nähdä
hämärämmässä valaistuksessa.
Myöhemmin syvässä hämärässä ei
näe, vaikka odottaisi kuinka kauan.
Koska hämäränäön muutos on varhainen ja tavallinen, sitä voidaan
käyttää seulontatutkimuksissa,
kun retinitis pigmentosaa etsitään
kuulovikaisten lasten terveystarkas
tuks issa. Heidän keskuudessaan
tämä verkkokalvomuutos on siksi
tavallinen, että seulontatutkimukset ovat perusteltuja.

Olin lattialla kontallani etsimässä kenkiäni, joita vaatenau
lakon alus on pullollaan. Ystäväni
oli kylässä. Hän on putkinäköinen
ja hämärissä paikoissa lähes sokea. Ystäväni opaskoira asettui
kuuliaisesti emäntänsä oikealle
puolelle odottamaan valjaita.
Kohta ihmettelin päänsilitystä
oudossa tilanteessa, mutta sopiihan se, tuumin, kunnes ystäväni
alkoi nauraa kyynelet silmissä
– hyväilyt olivatkin aiheutuneet
tarkoituksesta pujottaa valjaat
ylleni.

Usean vuoden tauon jälkeen päätin käväistä tutussa urheiluhallissa
saunomassa ja uimassa. Miesten saunoja oli kaksi, ja valitsin kuten ennenkin sen, jossa oli vähemmän saunojia. Kurkkasin kumpaankin ja totesin
toisen saunoista aivan tyhjäksi.
Astuin terhakkaana sisään, kaappasin ämpärin valoisasta nurkasta
ja laskin hanasta sen täyteen vettä äänekkäästi lauleskellen. Aah, onpa
mukavaa köllötellä ihan omassa rauhassa, ajattelin. Kipusin hämärämmän
nurkan ylälauteelle ja rojahdin istumaan... Mutta mitä nyt – pomppasin
kuin vieteri pystyyn tuntiessani jonkun liikkuvan allani. Lauteilla makasi
mieshenkilö. Enpä tajunnut tuossa vaiheessa edes ryhtyä anteeksi pyytelemään tai selittelemään huonoa näköäni, vaan livahdin muina miehinä
takaisin suihkuun ja pukuhuoneen kautta pois toivoen, ettei henkilö, jonka
keskivartalon päälle olin istahtanut, enää tunnistaisi minua.
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Hämärään adaptoitumisnopeus voidaan mitata yksinkertaisella testillä,
jossa mitataan henkilön tarvitsema
aika siihen, että hän erottaa siniset
testipalikat punaisista. Valaistuksen
taso on valittu niin, että normaalinäköinen henkilö alkaa nähdä värit 4-5
sekunnin kuluttua kattovalon sammuttamisen jälkeen. Siten vajaassa
kymmenessä sekunnissa voidaan
todeta pidentynyt hämärään adaptoituminen.

Työssä käydessäni jouduin
kulkemaan matkat linja-autolla.
Kun en nähnyt pimeällä, pysäyt
telin bussipysäk illä kaikki isot
autot. Aina joskus körött elin
armosta rekan kyydissä töihin.
Kivaahan se oli olla vahingossa
“rekkat yttönä” – kuskit tulivat
tutuiksi ja ottivat välillä minut
kyytiinsä ilman viittailujanikin.

Oli ihana aurinkoinen ilma. Kiertelin kaupungilla, kun nenäni äkkiä
haistoi kahvin tuoksun. En voinut vastustaa kiusausta, vaan astuin kahvilaan. Säkkipimeää. Oli liian myöhäistä kääntyä, sillä joku kysyi tiskin takaa,
mitä minulle saisi olla. Halusin espresson ja kermasarven. Käytin jopa
kuuloani saadakseni selville, missä olisi tyhjä pöytä. Lähdin varovaisesti
sellaista kohti kantamuksineni. Laskin kahvin pöytään, sitten kermasarven. Lopuksi änkesin itse istuimelle. Siinä samassa vihainen rouvashenkilö
nousi ja sähähti, että jo on kummallista, kun pitää samaan pöytään tupata,
vaikka ympärillä ei muuta olekaan kuin tyhjää tilaa.

Me kolme retiniitikkotyttöä majoituimme yhdistyksen vuosikokouksessa samaan hotellihuoneesen. Siellä oli tumma kaapisto, jossa oli
tumma tanko vaatteiden ripustamista varten, mutta henkarit puuttuivat.
Etsimme niitä oikein käsin kopeloiden, mutta emme löytäneet. No, soitin
resepsuuniin. Saimme heti kolme valkoista henkaria, joista kiitimme hyvillämme, koska ne näkyivät tummassa kaapissa hyvin. Änkesimme niille
kaikki vaatteemme talvitakista alkaen. Siitä sitten kokoukseen ja syömään
ja sitten taas huoneeseen iltajuhlavaatetta vaihtamaan. Kaappiin kurkistaessani putkeeni osui tällä kertaa monta kappaletta tummia henkareita,
jotka nauraen kiikutin toisten nähtäväksi. Hauskaa piisasi koko illaksi, kun
ajattelimme, mitä se resepsuunin neitikin oli meistä ajatellut.
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Kuva 4. Tavallinen ravintolasali on hämäräsokealle aivan liian pimeä. Kohdevalot,
jotka antavat normaalinäköiselle riittävästi valoa, aiheuttavat retiniitikolle vain
häikäistymistä, joka estää lopunkin näkemisen.

Olin uuden tyttöystäväni kanssa elokuvissa. Asetuimme melko
keskelle teatteria. Sali täyttyi lähes ääriään myöten. Valot sammuivat, ja
pimeys oli täydellinen. Seura oli mukavaa ja elokuvakin mielenkiintoinen,
kunnes vessahätäni kasvoi sietämättömäksi. En ollut kertonut hämä
räsokeudestani tytölle, eikä mielestäni tilaisuus ollut juuri nyt sopiva. Tein
toimintasuunnnitelman ja lähdin yrittämään ulos.
Laskin askeleeni rivin päästä aulan ovelle, jotta osaisin palata samojen askelien mukaan oikealle riville. Saatuani asiani toimitetuksi avasin
salin oven – pimeys oli vielä täydellisempi kuin lähtiessäni. Laskin hapuillen askeliani ja pysähdyin penkkirivin päähän. Pyytelin anteeksi ja ähelsin
kohti istuintani.
Työläästi saavuin paikalleni, istahdin alas, huokaisin ja kysyin ystävältäni häneen nojaten: “No, mitäs on sillä aikaa ehtinyt tapahtua?” Vastausta ei kuulunut, ja ehdin ihmetellä ystäväni outoa käytöistä, kunnes
vieras nainen tokaisi minun varmaan erehtyneen henkilöstä.
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Olin kaverini kanssa eräällä
suurella tanssipaikalla sateisena
myöhäissyksyn iltana. Toivoin
tapaavani siellä jo pitkään mielessäni olleen kivan tytön. Ilta
kului, enkä löytänyt odottamaani
henkilöä –- vai enkö vain ollut
nähnyt häntä epämiellyttävän
hämärässä valaistuksessa. Kun
soitto ja tanssi loppuivat, lähdimme viimeisten joukossa kaverini
autolle. Pettymykseni oli edelleen
suuri ja mieleeni juolahti tehdä
joku repäisevä pila.
Päätimme kohdistaa sen
joh onkuhun kylätiellä kotiin
liftaavista juhlijoista. Aioimme
pysähtyä ottaaksemme jonkun
liftarin kyytiin, ja juuri, kun hän
olisi tarttumassa ovenkahvaan,
kaverini nostaisi kytkintä. Niinpä
sitten pysähdyimmekin erään
liftarin kohdalle. Avasin ikkunan
ja kysyin, minne matka. Pimeässä
tunnistin viiveellä, että tuo liftari
olikin juuri se kaipaamani tyttö.
“Kiva kun tapasin sinut viimeinkin, hyppää ihmeessä kyytiin”,
hihkuin innoissani. Ikäväksi yllätykseksi kaverini luuli minun edelleen pilailevan ja nosti kytkintä,
niin että renkaat kiljahtivat.

Iltajuhla oli jo alkanut, kun
minä vasta saavuin paikalle. Olin
saanut lomakylän vastaanotosta mökkini avaimen ja minulle
sanottiin, että kyseessä on rivin
viimeinen mökki. Kompuroin
ison laukkuni kanssa paikalle ja
yritin kiireisenä avata ovea, mutta avain ei sopinut lukkoon. Ihmettelin, kunnes hoksasin, etten
ollutkaan vielä viimeisen mökin
kohdalla. Sen ovella huomasin,
että ovi olikin auki. No, en jäänyt
ihmettelemään, vaan menin sisään hämäryyteen ja aloin nopeasti vaihtaa juhlamekkoa ylleni.
Juhlat olivat oikein mukavat, ja sellaisista kannattaa lähteä, kun ne ovat parhaimmillaan.
Niinpä lähdin mökkiini, joka oli
yksin minun käytössäni. Nukutti
kovasti, irrotin kuulolaitteeni ja
hyppäsin sänkyyn. Yöllä heräsin
meteliin ja ajattelin, että onpa
hatarat seinät, kun noin kovin
hyvin kuuluu naapurin juhlista
paluu.
Aamulla hieraisin silmiäni
kerran jos toisenkin, kun ikkunasta sisään tulviva valo paljasti
samassa kämpässä toisenkin
sängyn ja siinä miehen, joka vielä
kuorsasi autuaan tietämättömänä siitä, mitä kaikkea voikaan
tapahtua retiniitikkojen kesäpäi
villä.

17

Kävelevät hatut

Pari näkövammaista kave
riani oli luonani mökillä. Olimme
sopineet, että kukin vuorollaan
vastaa ruuanlaitosta. Tulopäivänä toinen vieraista toimi siis
pääkokkina valmistaen juustokeittoa keittiössäni, jossa on sekä
puu- että sähköliesi. Hän laittoi
veden kiehumaan sähköliedelle,
siivosi juurekset ja paloitteli ne
kattilaan. Sitten hän poistui keittiöstä odottelemaan juuresten
kypsymistä. Keittiössä käydessäni pääkokki huikkasi, että kie
huuko vesi hyvin, ja kiehuihan se.
Jonkin ajan kuluttua kokki arveli juuresten olevan siinä
kunnossa, että keiton tekeminen
voisi jatkua. Yllätyksekseen hän
totesi, että kattila oli kylmä, ja
hämmästeli huijaustani. Menin
toteamaan tilanteen. Vesi kiehui
niinkuin pitikin, mutta juurekset olivat kypsyvinään kylmässä
tiskivesikattilassa viereisellä
puuliedellä. No, maittava keitto
siitä syntyi. Tosin sitten kun se
valmistui, olisivat ehkä raa’atkin
juurekset maistuneet hyviltä.

Minulla oli univelkaa, ja
eräänä sunnuntaina päätin nukkua oikein pitkään. Iltapäivällä
nuorin tyttäreni tuli herättämään
minua, koska olimme yhdessä
lähdössä vierailulle.
Kömmin ylös, vedin farkut
jalkaan ja muistin, että vierailu
puseroni odotti silitystä olohuoneeseen asettamallani silitys
laudalla. Menin olohuoneeseen
pelkät rints ikat yläosani peittona. Löysin silityslaudan ja
kumarruin panemaan sähköjohdon pistokkeeseen. Sitten kävin
hakemassa suihkepulloon vettä
ja tepastelin uudelleen olohuoneeseen. Hetken aikaa silitettyäni puhelin soi, ja kun sohvalla
telkkaria tuijottava tyttäreni ei
vastannut siihen vielä kolman
nellakaan soitolla, sanoin hänelle:
– Voisitko vastata, kun vain
siinä sohvalla löhöät!
Vastausta ei kuulunut, ja
puhelinkin lakkasi soimasta. Ärsyyntyneenä lähestyin sohvaa ja
häpeäkseni huomasin, että siinä
istuikin vanhimman tyttäreni
sulhanen varsin hiljaisena.
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Näkökenttäpuutokset
Samoin kuin sauva- myös tappi
solujen muutokset kehittyvät ns.
keskiperiferiaan, mutta joskus
harvoin alkavat aivan verkkokalvon laitaosissa myös suomalaisissa
suvuissa. Tappisolujen vaurion kehitystä voidaan mitata näkökenttä
tutkimuksien avulla. Ensin näkökenttään ilmaantuu pieniä läiskiä,
joiden kohdalla verkkokalvon herkkyys on vähentynyt. Toiminta ei ole
kokonaan sammunut, ja puutos
alueet ovat pieniä, minkä vuoksi ne
eivät näy subjektiivisessa kentässä.
Meillä kaikilla on sokea piste näkökentän keskipisteestä noin 15
astetta sivulle päin, mutta sitä ei
pysty näkemään ympäristöä katsellessaan. Sen voi nähdä kuvan 5
esittämällä tavalla.

x

Muutosalueiden laajetessa muodostuu vähitellen yhtenäinen rengas
mainen alue, jossa verkkokalvon
herkkyys on alentunut, ns. rengas
skotoma (Kuva 6). Sitäkään ei moneen vuoteen pysty subjektiivisesti
havaitsemaan, koska silmät liikkuvat ja huonommin näkevälle alueelle lankeava kuva vaihtaa kohdetta.
Lyhyen ajan muisti paikkaa puutteellista havaintoa, eikä ‘sokeaa’
aluetta siksi näy. Lasten ja nuorten
on syystäkin vaikea ymmärtää, mitä
lääkäri tarkoittaa puhuessaan näkökenttäpuutoksista ja kieltäessään
esim. pyörällä ajon, kun subjektiivisia oireita ei ole. Toisinaan retinii
tikko voi kokea, että jokin tavara,
esim. pyyhekumi, ajoittain katoaa
pöydällä ilmaantuakseen taas kuin
tyhjästä. Ilmiö hämmentää lasta ja
on aikuisenakin yksi retinitis pig
mentosalle tyypillinen, epämiellyttäviä yllätyksiä aikaansaava piirre.

o

Kuva 5. Sokea piste on näkökentässä noin 15 astetta kentän keskipisteestä. Sen
havaitsee, kun testaa kummankin silmän näkökenttää erikseen. Sulje vasen silmä
ja katso vasemman puoleiseen kohdistusmerkkiin. Vie kuvaa hitaasti kauemmaksi
aloittaen noin 30 sentin etäisyydestä. Jos jaksat katsoa kohdistusmerkkiin koko
ajan, huomaat oikean puoleisen merkin ensin häviävän tietyllä etäisyydellä ja sitten
taas ilmaantuvan, kun kuva on kauempana. Kun kuvio ei näy, se on sokean pisteen
kohdalla. Vasemman silmän sokean pisteen kartoitat vastaavalla tavalla katsomalla oikean puoleiseen kohdistusmerkkiin. – Retiniitikolla, jolla on jäljellä vain pieni
keskeinen putkikenttä, sokea piste voi olla hävinnyt rengasskotomaan.
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Näkövammainen nuorimies
oli ostamassa oikein hienoa, kunnon pukua. Kun hän oli saanut
puetuksi puvun päälleen sovituskopissa, hän huomasi yllätyksekseen kopissa toisenkin miehen.
– Ai, sinulla näyttää olevan
aivan samanlainen puku. Onko
sinun pukusi sopiva?
Vastausta ei kuulunut. Pian
nuorukainen huomasi puhuvansa peilikuvalleen.

Retiniitikot olivat viettämässä
talvipäiviään pohjoisessa. Ohjelmaan kuului hiihtoa, jopa
opastettua laskettelua. Mono
vuokraamossa näin monoparin
lojumassa keskellä lattiaa. Sanoin, ettei monoja saisi tuolla tavoin jättää, koska kaikki varmaan
tiedämme, miten helposti itsekukin meistä kompastuu. – Mutta
monot eivät olleetkaan pelkät
monot; hämm enn yksekseni
huomasin niissä myös jalat, jotka
äkkiä lähtivät liikkeelle.

Olin tulossa Helsinkiin talvella kovilla pakkasilla, ja tietysti junassa
tuli pissihätä. Lähdini junan vessaan, kokeilin ovea, ja se oli lukossa. Jäin
odottamaan vuoroani. Välikkö oli tosi kylmä. Jokunen ihminen marssi
ohitseni, ja olin havaitsevani, että he katsoivat minua jotenkin pitkään
mennessään. Yritin tarkastella, oliko leningissäni jotain vinossa, mutta
en havainnut mitään. 		
Olin odottanut jo pitkään, mutta kukaan ei tullut vessasta pois.
Lopulta menin rohkeasti ovelle, koputin ja kysyin: “Onko siellä jotain
pahempaakin hätää, kun kestää niin pitkään?” Ei vastausta.
Ohi kulkenut henkilö kuuli huhuiluni ja sanoi, että wc on rikki, jäätynyt, ja että siitä kerrotaan oveen kiinnitetyssä lapussa. Kyllä harmitti,
kun siinä melskasin itsekseni. Ei ollut sattunut silmiini ovessa oleva pieni
lappu kirjoituksineen. Marssin paikoilleni enkä lähtenyt enää muita ves
soja kokeilemaan.
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Kuva 6. Tyypillinen muutosten lisääntyminen nuoren retiniitikon näkökentässä mitattuna Goldman-kenttinä.
A. Aluksi kentän herkkyys laskee ilman, että siinä on kohtia, joissa ei
voida mitata toimintaa.
B. Myöhemmin herkkyys laskee keski
periferiassa, johon kehittyy rengas
skotoma.
C. Nuoren aikuisretiniitikon rengassko
toma on laajentunut niin, että laidoilla on vain kapeat kuunsirppimäiset
alueet toimivaa kenttää, mistä tosin
on huomattavasti hyötyä liikkuessa.
Goldman-kentässä reagoimattomat
alueet saattavat edelleen erottaa
liikkeen, ja välkeh erkk yys voi olla
kohtalainen. Kyseessä ei siis aina
olekaan absoluuttinen skotoma vaan
alue, jolla ei saada vastetta Goldmanperimetriassa.

Kuva 7. Näin näkee retiniitikko, jonka
näkökentät on esitetty viereisessä
kuvassa 6. Ylempi valokuva vastaa
kenttää kuvassa 6A, alempi rengasskotomaa kuvassa 6B. Mikäli henkilö
kärsisi näkökenttäpuutosten lisäksi
myös hämäräsokeudesta ja häikäistymisestä, mikä retiniitikoilla on
pikemminkin sääntö kuin poikkeus,
hänen näköhavaintonsa ravintolasalista vastaisi sivulla 15 kuvassa 4
esitettyä tilannetta.
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Saavuin koulutustilaisuu
teen hiukan myöhässä. Yritin liikkua hissukseen, mutta kirkkaasta
ulkoilmasta tultuani en nähnyt
juuri mitään. Jo naulakk oon
takkia laittaessani henkari kolisi
lattialle. Sitten piti marssia kou
lutushuoneeseen ja ajattelin, että
nyt menen kyllä fiksusti. Sanoin
ovella päivää ja kävelin huoneen
perälle törmätäkseni käteen, jota
en huomannut minulle ojennetta
van. Vaistosin kuulijain hämmennyksen. Mutta kouluttajana ollut
silmälääkäri oli tilanteen tasalla:
hän valaisi näkövammaisen ongelmia tehden minusta elävän
esimerkin.

Tulin syksyllä Hämeenlinnasta ja kopsottelin kepin kanssa
rautatieaseman lippuluukulle.
Kysyin Tampereelle lähteviä junia ja sain tietää junan lähtevän
raiteelta KAKSI. Kun lähtöön oli
miltei tunti, ystävällinen lipunmyyjä saattoi minut kahvilaan.
Nautiskelin siellä juotavaani, kun
lipunmyyjä tuli ilmoittamaan,
ettei minun tarvitsekaan lähteä
tunneliin koluamaan, sillä juna
ajetaankin raiteelle YKSI, ja konduktööri noutaa minut kahvilan
ovelta. Palvelu pelasi sillä kertaa
erinomaisesti!

Äitini kysyi, lähteekö hän
kanssani lääkäriin rutiinitarkas
tukseen. Minusta se oli nuoren
miehen ollessa kyseessä varsin
typerä ajatus. Niinpä astuin yksin lääkärin vastaanotolle. Että
voikin nykyaikainen vastaanotto olla pimeä! Seisoskelin oven
suussa hetken hahmottaakseni
tilasta jotakin. Vihdoin selvisin
ilmoitt aut um isl uukulle. Miksi
täytettävät lomakkeetkin ovat
nykyään näin heikkotekstisiä!
Sitten etsin aikani tilaa, johon
minun piti jäädä odottamaan
kutsua. Ilmeisesti löysin oikean
paikan, koskapa hoitaja tuli
luokseni sanoen, että minun oli
mentävä vastapäiseen vessaan
antamaan näytteeni pieneen
purkkiin, jota vihdoin tajusin
hänen minulle ojentavan.
Hamuilin aikani ja löysin
vessan, mutta miten kirkas valo
siellä olikaan! Täytin tuon kirotun
purkin ja aloin pyrkiä ulos. Vessa
oli huoneen kokoinen. Kaikkialla
oli kirkasta ja valkoista, kontrastit puutt uivat täysin. Oven
ulkopuolelta kuulin jo nimeäni
huudettavan, mutta minä en löytänyt ulos. Hapuilin pitkin seiniä
ovea etsien jo ties monennettako
kierrosta, kun käteeni osui kahva,
josta kääntämällä vihdoin pääsin
vapauteen. Kyllä oli äitiä ikävä!
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Olin tutussa marketissa
ruok aostoksilla. Kuljin varovaisesti hyllyjyn välissä ihmisiä
väistellen ja parkkeerasin kärryni
ottaakseni tarvitsemani meijerituotteet. Hyllyn edessä törmäsin
johonkin, onneksi kovin pehmeään. Samassa tajusin, että siinä
oli nainen kumartuneena ottamaan maitopurkkeja.
– Anteeksi, mutta en nähnyt
teitä, sanoin häkeltyneenä.
– Väitättekö te, että ettette
nähnyt tätä valtavaa takapuolta?
Kun nainen lähti liikkeelle,
en tosiaan voinut käsittää, miten
sitä olisi voinut olla näkemättä.

Olin mieheni kanssa ostoskeskuksessa. Saatuamme
asiat hoidetuiksi tiemme erosivat. Mieheni jäi katsomaan,
miten heikolla näölläni selviäi
sin eteenpäin. Ihmisiä näytti
olevan paljon, ja päätin hiukan
epäkohteliaasti tunkea kahden
keskenään keskustelevan miehen välistä. Mietin, että voisivat
nuokin jutella jossain vähemmän
ruuhkaisessa paikassa. Kotona
mieheni kertoi minun tunkeneen
pienestä raosta miesten välistä,
vaikka he olivat ainoat aulassa
seisseet ihmiset.

Vietin lomaa perheeni kanssa vuokraamassamme mökissä.
Mökki oli hyvin varustettu, sillä
siellä oli myös televisio. Eräänä
iltana päätin katsoa lempiohjel
maani, mutta ihmettelin, miksi
ruutuun ei ilmesty kuvaa, vaikka
ääni kuuluu. Tuijotin aikani, kunnes ilmaisin huoleni ääneen.
– Mutta äiti, sinähän katsot
ihan väärään suuntaan, sanoi tietäväinen poikamme.
Aion jo inttää vastaan, kun
tajusin tuijottavani TV-ruudun sijaan viereisen tuolin selkänojalle
levitettyä vaaleaa pyyheliinaa,
jonka poikamme oli siihen ui
masta tultuaan huolettomasti
ripustanut.

– Missä päin teillä on rusi
nat, kuulin erään miehen kysyvän minulta ollessani ruokakaupassa.
– En ole myyjä, vastasin
melkoisen hämmentyneenä ja
yrittäen saada miestä putkikenttääni.
– Mutta minä olen, vastasi
myyjätär, joka huomaamattani
oli kyyristyneenä aivan viereeni
täyttämään alahyllyjä.
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Normaaleista aistinsoluista lähtevä
tieto muuntuu verkkokalvon läpi
kulkiessaan monessa eri vaiheessa, aivan kuin se kulkisi erilaisten
sähköisten filttereiden läpi. Kun
verkkokalvon rakenne muuttuu,
kuvaan ilmaantuu puutosalueiden
lisäksi häiriöitä, erilaisia valoilmiöitä ja kuvan värinää. Varhaisimpia
ovat pienet kipinää muistuttavat
tuikahdukset, joita saattaa esiintyä
jo ennen kouluikää. Lapset kertovat
niistä harvoin, eikä niistä osata kysellä. Maissa, joissa on tulikärpäsiä,
saatetaan kiinnittää huomiota siihen, että lapsi puhuu tulikärpäsistä kylmänä vuodenaikana, jolloin
tulikärpäsiä ei ole.
Rengasskotoman muodostuttua
ilmaantuu useille retiniitikoille valoilmiöitä, jotka liikkuvat skotomaalueen sisälaitaa pitkin. Ne ovat eri
henkilöillä muodoltaan hämmästyttävän samanlaisia. Niitä kuvataan
”makkaroiksi”, ”banaaneiksi” tai
”sauvoiksi” ja ne liikkuvat yleensä
myötäpäivään ympyränmuotoista
rataa siten, että niiden asento ympyrän säteen suhteen pysyy samana.
Valoilmiö ilmaantuu usein äkillisen
liikkeen, yskäisyn tai naurahduksen
yhteydessä, mutta toisinaan myös
ilman selvää syytä. Valoilmiö lähtee
liikkeelle yleensä samasta kohdasta,
josta hetken päästä voi ilmestyä toinen, sitten kolmas, neljäs tai viides
”makkara”, joka lähtee kiertämään
ympyrää samalla nopeudella kuin

ensimmäinen (ks. kuva 8 ja ani
maatiot internetissä). Jonkin ajan
kuluttua ensimmäinen valoilmiö
sammuu, ja sen jälkeen toiset katoavat peräjälkeen. Valoilmiöiden

Kuva 8. Monilla retiniitikoilla valoilmiöt muistuttavat muodoltaan
nakkimakkaraa, toisilla ohuempaa,
toisilla paksumpaa, joillakuilla valoilmiö on muodoltaan lähempänä
banaania. Joskus pari makkaraa voi
myös olla päistään kiinni toisissaan.
Tähän kuvaan on valoilmiöt tehty
sellaisiksi, että ne kohtalaisen hyvin
muistuttavat tiettyä hetkeä valoilmiöiden ilmaantuessa keskustelun aikana
häiritsemään keskustelukumppanin
kasvojen näkemistä.
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liikkumisnopeus vaihtelee henkilöstä toiseen ja samallakin henkilöllä
kerrasta toiseen.
Valoilmiöiden säännöllinen rakenne
ja käyttäytyminen viittaavat siihen,
että niillä on yhteys verkkokalvomuutoksen rakenteeseen. Muutos
solujen välisissä yhteyksissä tekee
mahdolliseksi sen, että jossain
kohdassa syntyvä aktivaatio siirtyy verkkokalvon horisontaalisia
säikeitä pitkin sivullepäin niin voimakkaasti, että se laukaisee aktivaation myös kohti aivoja kulkevissa
säikeissä, aivan kuin verkkokalvolle
olisi langennut voimakas valotäplä.
Normaalistikin aistinsolujen aktivoitumisesta lähtee tieto viereisille
verkkokalvon alueille, mutta se ei
aiheuta tällaista illusorista näköhavaintoa.
Valoilmiöitä on ”makkaroiden” lisäksi useita erilaisia. Hyvin tavallisia
ovat erilaiset ohuet, häilyvät verkot
kuvan edessä ja ohuet ”madot”,
jotka kiemurtelevat keskeisen näkökentän poikki. Koko näkökenttä
voi myös peittyä voimakkaaseen valosumuun, jonka läpi ei näe mitään.
Se ilmaantuu usein häikäistymiseen
liittyvänä, mutta joskus aivan pienen valolähteen, kuten kynttilän
valon, aiheuttamana.
Makuladegeneraatiotkin aiheuttavat illusorisia kuvia, mutta ne ovat
aivan erilaisia kuin RP-retiniitikoilla
ja muodostuvatkin ilmeisesti toisel-

la tavoin. Näitä usein hyvin dramaattisia kuvia kutsutaan Charles Bonnet
-ilmiöksi ensimmäisen raportoijan
mukaan. Kun verkkokalvon keskeiseen kuvaan tulee vääristymiä
ja puutosalueita, aivot paikkaavat
kuvaa parhaansa mukaan. Keskeisen muutoksen alkaessa kattaa
koko keskeisen näön arpikudok
sessa on epäsäännöllistä toimintaa,
joka aivoissa tulkitaan milloin mik
sikin. Usein kuva on niin todellisen
näköinen ja samalla uhkaava, että
henkilö säikkyy ensimmäisillä kerroilla pahanpäiväisesti. Aivot ovat
yhdistäneet palaset kuvamuistissa
säilyneisiin kuviin. Toisilla MDretiniitikoilla näkökentän keskellä
näkyy kukka-asetelmia ja vilahtelee
tuttavia tai kuuluisuuksia. Samassa
perheessä ja samanlaiselta näyttä
vien muutosten aiheuttamat kuvat
voivat olla hyvin erilaisia. Yksi poti
laistani, jonka kahdella sisarellakin
on makuladegeneraatio, valitti joutuneensa kaltoin kohdelluksi, kun
sisaret näkevät kukkia ja perhosia ja
hän näkee vain raitiovaunuja.
Charles Bonnet -ilmiö pitäisi muistaa aina, kun vanhus väittää esim.
ammoin kuolleen sukulaisen tulleen seinän läpi häntä katsomaan.
Kys eesä voi hyvin olla seinälle
projisoitunut illusorinen kuva, jota
heikkonäköinen henkilö ei erota todellisesta. Hänen ei siis tarvitse olla
sekava eikä kyseessä olla hallusi
naatio vaan illuusio.
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Häikäistyminen on monien reti
niitikkojen hankalin vaiva. Siihen
on monia syitä. Hyvin tavallisia ovat
mykiön takapinnan keskelle muodostuva vähäinen samentuma, joka
hajottaa valoa valosumuksi, sekä
verkkokalvon herkistyminen siniselle valolle. Sinisen valon aiheuttaman häikäisyn katsotaan johtuvan
siitä, että tappisolujen lukumäärän
vähetessä niiden vaikutus sauvasolujen toimintaan heikkenee. Ne
eivät enää pysty vaimentamaan
sauvasolujen toimintaa, kuten ne
tekevät normaalissa verkkokalvos
sa. Silloin sauvasolut toimivat myös

päivänvalossa, missä ne herkkyy
tensä takia yliaktivoituvat. Verkkokalvolla syntyvä kuva häikäistyy, ja
kaikki häviää valosumuun tai näkyy
mustavalkoisina varjoina.
Ilmiö esiintyy lievempänä myös nor
maalinäköisillä. Kun kävelee kadulla kohti matalalla olevaa aurinkoa,
näkymä muistuttaa liian jyrkälle
paperille kehitettyä mustavalkoista kuvaa, jossa hetkittäin vilahtaa
jokin värillinen yksityiskohta.
Verkkokalvotoiminnan aiheuttamaa häikäistymistä voidaan vähentää tehokkaasti filtterilaseilla.
Saatavana on sekä väriä vaihtavia

Kuva 9. Vastavaloon katseleva retiniitikko saattaa häikäistyä niin, että kuvasta
häviävät värit ja kontrastit. Nurmikolle puun varjoon lepäämään käynyt poika häviää tummaan taustaansa niin, että retiniitikko hyvin todennäköisesti kompastuu
pyörään tai poikaan.
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eli fotokromaattisia että tummuutta
vaihtamattomia filtterilaseja. Ensimmäiset filtterilasit olivat lasisia
Corningin 511, 527 ja 550 nano
metrin kohdalle saakka sinistä valoa
suodattavia lasilinssejä. Nykyään
käytetään enemmän kotimaassa
värjättyjä muovilinssejä, jotka eivät
ole fotokromaattisia, tai Multilensin
linssejä, joihin voidaan fotokro
maattisen ominaisuuden lisäksi
saada polaroituneen valon absorptio eli lätäköistä ja muista kiiltävistä
pinnoista heijastunut ja samalla
polaroitunut valo suodattumaan
pois. Linssejä valittaessa niitä täytyy
kokeilla ulkona erilaisissa valaistusolosuhteissa, koska miellyttäväksi
koettua linssiä ei voi arvioida minkään mittaustuloksen perusteella.

Eräänä aurinkoisena kesäaamuna olin tulossa ystävättäreni
kanssa laivamatkalta. Satamassa
otimme taksin ja oppaanani ollut
ystävättäreni jäi laittamaan tava
roitamme tavaratilaan taksikuskin
auttaessa häntä. Aurinko säteili
auton metallinhohtoisesta kuoresta niin, että silmissä vihloi. Mitä
nopeammin autoon sen parempi,
ajattelin alkaen jo kömpiä sisään,
kun taksikuski äkkiä takertui hihaani ja ohjasi minut lempeästi
ajajan paikalta takaistuimelle.
Kuski varmaan tuumi, että onpa
tytöillä ollut railakas matka.

Tutussa tavaratalossa oli putkivalojen tilalle pantu häikäiseviä
kohdevaloja. Mallinuketkin oli valaistu näillä spoteilla. Etsin itselleni
kesäpaitaa miesten pukineosastolla. Katselin nukkien päällä olevia paitoja ja kokeilin sormin kangaslaatua. Yksi mallinukke liikahti. Luulin, että
näköni vain temppuilee ja koetin uudestaan rohkeammin – nukke lähti
paikoiltaan vähän vikkelään.
Myöhemmin olin paperiosastolla oppaan kanssa korttiostoksilla,
kun käteni hipaisi jotakin kangasta. Koetin kämmenselällä uudestaan ja
ihmettelin oppaalle: “Mitäs rättejä täällä paperiosastolla roikkuu?” Opas
veti minut sivummalle muka kortteja esitelläkseen ja kuiskasi: “Siinä oli
joku rouva ja sinä hipelöit hänen auki olevan talvitakkinsa käänteitä.”
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Miten aivomme näkevät
Kun näkökenttään on tullut rengas
skotoma, ympäristön hahmottamisessa sattuu usein virheitä, jotka
johtavat tyypillisiin kommelluksiin.
Näköjärjestelmä käyttää sisään
virtaavaa näköinformaation tulvaa
hyvin säästeliäästi. Kun keskitymme
katsomaan jotain, ympäristöä koskevaa näkötietoa “päivit etään”
matalalla tietoisuustasolla ja vain
muutosten osalta. Samoin kun
olemme jossain huoneessa, meillä
säilyy mielessä huoneen kuva myös
niiltä osin, joita emme näe.
Aivojen tapa käsitellä ympäristön
rakennetta kuvaavaa tietoa selittää,
miksi retiniitikko liikkuessaan tutussa ympäristössä “näkee” huomattavasti suuremman alueen, kuin mitä
hänen kenttänsä edellyttää. Lyhyen
ajan muisti tallentaa kuvan, joka on
useiden fiksaatioiden summa, ja
retiniitikko kokee näkevänsä esim.
tutun katunäkymän tai maiseman
melko normaalisti. Kun laitakenttä
ei näe ja siten siinä tapahtuvat muutokset eivät rekisteröidy, retiniitikko
ei tiedosta ympäristössä tapahtuvaa
muutosta. Hänen maailmansa voi
vaikuttaa suorastaan surrealistiselta, kun näkökenttään saattaa yllättäen ilmaantua vaikkapa itsestään
liikkuvat lastenrattaat tai omitui
sesti käsi ojossa, etukenossa kulkeva ihminen, joka lopulta osoittau
tuukin koiran ulkoiluttajaksi. Välillä

Kuva 10. Jos maisema on retiniitikolle
tuttu, hän kokee näkevänsä sen kohtalaisen hyvin, vaikka itse asiassa vain
osa siitä on juuri kyseisellä hetkellä
näkyvissä. Kuvassa keskellä kirkkaammin kuvautuva kohta on toimivaa
kenttää koskeva alue, himmeämpi
alue on lyhyen ajan muistissa oleva
alue, joka koetaan näkyväksi. Jos näkökenttään ilmaantuu suuri lierihattu
kohtalaisen lähellä, se täyttää koko
keskeisen kentän alueen ja näyttää
siksi leijailevan itsekseen muistissa
olevan maiseman edessä.
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katukuvassa voi leijaillla yksinäinen
hattu tai komea kassi, jonka kantaja
ei mahdu näkökenttään.
Putkikenttä on ongelmallinen sekä
liikkuessa että kommunikaatiossa.
Putkikentän vaikutusta nähtyyn kuvaan ei useinkaan hahmoteta. Mitä

kauemmas putkikenttäinen henkilö
katsoo, sen suuremman alueen hän
näkee kerralla. 10 asteen näkökenttä vastaa 10 cm puolen metrin etäisyydellä, 20 cm 1,15 metrin etäisyydellä, 40 cm 2,3 metrin etäisyydellä,
4 metriä 23 metrin etäisyydellä ja 16
metriä 100 metrin päässä (Kuva 11).

Kuva 11. Pienelläkin näkökentällä näkee paljon, jos katsottava on kaukana, mutta
yksityiskohdat saattavat silloin jäädä näkemättä. Tämä on hyvä muistaa erityisesti
kommunikaatiotilanteissa. Kuvan tilanteessa henkilöllä on kymmenen asteen kenttä,
ja hän katsoo puhekumppaniaan eri etäisyyksiltä. Todellisuudessa kenttä ei juuri
koskaan ole näin tasaisen pyöreä vaan useinmiten jonkinverran soikea.
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Kadulla vastaani tuli nainen, joka tervehti minua iloisesti
kysellen kuulumisiani. Kerroin
niistä päällisin puolin, minkä jälkeen nainen kiireeseen vedoten
jatkoi matkaansa. Mietin kauan,
kuka hän mahtoi olla. Näkövam
mastani hän kuitenkin oli kuullut,
koska tuli hyvin lähelle kasvojani
luullen minun siten näkevän paremmin – mutta siksi kenttääni
ei mahtunut juuri muuta kuin
kultahammas hänen suussaan.
Tunnista siitä sitten!

Olin mieheni kanssa ostoksilla. Heikosta näöstäni huolimatta olin lähtenyt makutuo
mariksi. Kun hän kokeili päähän
sä erästä huopahattua, tokaisin:
– Tuo ei kyllä sovi sinulle
yhtään !
Tottelevaisesti mies otti
hatun päästään. Hatun alta paljastui minulle aivan vieras mies.

Vatsa kylläisenä olin korjaamassa astioita ja ruuantähteitä
lomapäivän lounaalta, jota juuri
olimme nauttineet kaverini kanssa. Mökin keittiön alla on parin
metrin syvyinen, hyvä kellari,
jonne kulku on lattialuukusta.
Likaiset astiat oli jo viety
keittiöön ja ensimmäinen lasti
ruuantähteitä kellariin. Varoitin
moneen kertaan näkövammaista
kaveriani, että jätän luukun auki
siksi aikaa, kun haen pöydältä
seuraavan lastin. Noiden muutaman askeleen aikana kellarin
luukkua kohti ajatuksiini pujahti,
että tottakai salaatit ja kala vaativat kelm un kylmäsäilytyksen
ajaksi. Kelmu oli keittiössä avoimen luukun takana. Kohta kelmua
ei enää tarvittu.
Tunnustelin, ettei luita ollut
katki. Silmälasit menivät kilinästä
päätellen tuhannen pirstaleiksi.
Niitä sitten etsimään ja samalla
siivoamaan kellarin lattiaa. Ei löytynyt silmälaseja. Oli vain salaattia, muikkuja, saviruukunpalasia,
likööripullon sirpaleita.
Kerrankin silmälasit olivat
oikealla hetkellä oikeassa paikassa takan reunuksella, ehjinä
ja käyttökelpoisina. Sitä ei juuri
tuona hetkenä voinut sanoa
retiniitikkoisännästä.
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Näkömuutosten kokonaisvaikutus
toimintakykyyn

K

kaan, mutta haittaa lukemista niin,
että saatetaan joutua käyttämään
sokeille tyypillistä tekniikkaa.

un arvioidaan näkömuutosten kokonaisvaikutusta
toimintakykyyn, on yleisesti
pätevien mittaustulosten valitseminen mahdotonta. Jos otamme
esimerkeiksi putkikenttäisen retiniitikon ja toiseksi retiniitikon, jolla on
makuladegeneraatio, vaikuttavat
toiminnalliset muutokset hyvin eri
tavoin heidän toimintoihinsa.

Jos käytetyistä tekniikoista tehdään
taulukko (Taulukko 1) tulee selvästi
esiin, ettei erilaisten verkkokalvomuutosten aiheuttamia toiminnallisia haittoja voi mitata millään
yksittäisellä luvulla, kuten nykyään
tehdään ilmoittamalla haitta-aste
prosentteina. Itse asiassa kyseinen
haitta-aste ilmoittaa ainoastaan,
kuinka monta prosenttia kyseisen
henkilön vammaisuuteen liittyvä
verovähennys on maksimaalisesta
verovähennyksestä, mutta siitä on
vuosien mittaan tehty yleismääre,
jonka perusteella tehdään päätöksiä myös työkyvystä ja kuntoutuksesta.

Retinitis pigmentosa (RP) aiheuttaa
vaikeuksia ryhmäkommunik aati
ossa, makulad egeneraatio (MD)
taas häiritsee ilmeiden näkemistä ja
henkilöiden tunnistamista. Liikkumisessa putkikenttäinen retiniitikko
joutuu käyttämään valkoista keppiä, sokeiden apuvälinettä, mutta
lukee vaivatta, kun taas makula
degeneraatio ei häiritse liikkumista
eikä usein päivittäisiä toimintoja-

Taulukko 1.

TEKNIIKKA
Sokean
Kommunikaatio
Liikkuminen
Päivittäiset toiminnot
Lukeminen

Heikkonäköisen

Normaalinäköisen

RP, MD
RP
RP
MD

MD
MD
RP
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Kun arvioijat itse arvostavat lukemista enemmän kuin muita toimintoja, keskeisen näön häiriöille on
annettu suurempi merkitys, kuin
mitä niillä useiden ihmisten elämässä on. Toimintojen häiriintyminen
ja palvelujen tarve tulisi arvioida
kunkin keskeisen toiminnan alueella erikseen. Edelleenkin jopa
kuntoutustarvetta arvioitaessa menetellään useissa keskussairaaloissa
niin, että mitataan vain keskeinen
näöntarkkuus ja näkökentän laajuus ja tehdään päätökset näiden
kahden mittaustuloksen perusteella
ottamatta kantaa todelliseen toiminnalliseen tilanteeseen.

Joissain keskussairaaloissa ja silmälääkäreiden vastaanotoilla ei
henkilölle, jolla on retinitis pigmentosa, kirjoiteta lausuntoa ajolupaa
varten, vaikka näkökenttä olisi laajempi kuin vaadittu 120 astetta ja
näöntarkkuus olisi vielä normaali.
Siihen ei tietenkään ole perusteita,
jos näkö vastaa liikennevaatimuksia, kunhan näkökyvyn muutoksia
seurataan säännöllisesti ja ajaminen lopetetaan, ennen kuin se käy
vaaralliseksi itselle ja muille tiellä
liikkujille. Erityisesti on huomattava
keskeisen näkökentän läiskäisen
puutoksen vaikutus liikennenäköön, vaikka keskeinen näöntark-

Ollessani töissä eräällä pikkupaikkakunnalla oli tapanani käydä
autolla kotona lounasaikaan – välittämättä heikentyneestä näöstäni. Matkan varrella oli valoin ja puomein varustettu rautatien ylikäytävä. Tuohon
aikaan päivästä junia ei yleensä kulkenut.
Ylikäytävän kohdalla tiessä oli pieni mutka ja ylämäki, ja aurinko
paistoi kirkkaana suoraan edestä. Lähestyessäni tasoristeystä katsoin,
etteivät puomit olleet alhaalla eikä muita vastaantulijoita ollut. Yhtäkkiä
kuului PAM ja KLIRRR. Sekunnin murto-osassa tajusin, että puomit olivat
juuri ehtineet laskeutua eteeni. Täräytin ne ilmaan ja tuulilasin tuhansiksi
sirpaleiksi syliini.
Koska en ilmeisesti törmännyt junaan, jatkoin pysähtymättä matkaani. Onneksi ketään ei tullut vastaan, ja pääsin kotiin kenenkään huomaamatta.
Lounastunnilta palatessani minun oli tietenkin jätettävä auto talliin
ja otettava polkupyörä alleni. Polkiessani jälleen ylikäytävän ohi ihmiset
keräilivät särkyneitä puomeja ja kauhistelivat hullua, humalaista autoilijaa,
joka oli saanut moista jälkeä aikaan. Eipä antanut luontoni peräksi pysähtyä, vaan tokaisin, että kyllä tuollaisilta pitäisi kortti ottaa pois.
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kuus olisi 0.5 tai parempi ja kenttä
laaja. Muutokset tulevat retinitis
pigmentosassa niin hitaasti, ettei
asianomainen henkilö läheskään
aina tajua, miten virheelliseen informaatioon hänen ratkaisunsa perustuvat. Ajokyvyn arviointi pitäisi
tehdä mieluiten keskuksissa, joissa
voidaan paitsi mitata näkötoimintoja, myös mitata ajosuorituksia.
Työkyky- ja työkyvyttömyyskysy
myksissä potilasjärjestöjen tulisi
vaatia nykyistä selkeämpien arvi
ointimenetelmien kehittämistä,
koska nykyiset aiheuttavat virheitä
sekä yli- että aliarvioiden vamman
vaikutusta toimintakykyyn.

Kommunikaatiokenttä
on tärkeä mitattava, kun kyseessä
on kuulovammainen viittomakieltä
käyttävä retiniitikko tai retiniitikko,
joka saa olennaisen osan informaatiosta huuliosta eli lukemalla
huulten liikkeitä. Viittomakenttä on
normaalitilanteessa halkaisijaltaan
puoli metriä runsaan metrin etäisyydellä tai kauempana ja vastaa siis
25 asteen kenttää runsaan metrin
etäisyydellä. Jos retiniitikon kenttä
on vain 10 astetta, viittomia täytyy
pienentää ja hidastaa ja pysähdyksiä viittomien välillä korostaa, jos
kentän lisäksi myös liikkeen näkeminen on vaikeutunut. Tätä ei opeteta
viittomakielen tulkeille riittävän
usein, mikä johtaa epätarkkaan
kommunikaatioon erityisesti näön

tutkimisen yhteydessä, jolloin valaistus vielä vaihtelee useita kertoja
eikä tulkin kohdalla useinkaan ole
erillistä valaistusta.
Liikkeen näkemisen vaikeutuessa
on huulion seuraaminen työlästä,
jopa mahdotonta, vaikka keskeinen
näkö olisi muuten vielä kohtalaisen
hyvä. Kuulovammaisten retiniitikkojen pitäisi osata vaatia, että heidän
kommunikaationäkönsä mitataan
erityisen tarkasti ja raportoidaan
niin selkeästi, että he voivat käyttää
tietoa tulkkeja informoidessaan.
Alla oleva kortti antaa tulkille selkeän ohjeen siitä, mitä hänen pitäisi
ottaa huomioon:

KUULONÄKÖVAMMAISEN
KOMMUNIKAATIOTIEDOT
Nimi: _____________________________
Näkökentän koko: _____________astetta
eli 1,2 metrin etäisyydellä _______ cm
ja 2,3 metrin etäisyydellä _______ cm
Käytän/en käytä huuliltalukua
Viittomat tavallisella nopeudella /
hitaasti
Sormiaakkoset tavallisella nopeudella /
hitaasti
Häikäistyn / en häikäisty helposti
Muuta huomioitavaa:
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Olin nuoruudessani innokas moottoripyöräilijä. Luopuessani ajokortista 25-vuotiaana en
kuitenkaan täysin jättänyt moottoripyöräharrastusta. Silloin tällöin kokeilin vielä myymättä jäänyttä motocrosspyörääni entisen
kotipaikkani sorateillä ja varsinkin hylätyllä rallimontulla. Osasin
kaikki tiet ja polut ulkomuistista,
joten tälläkin kertaa olin ajamassa vanhasta tottumuksesta
erittäin vauhdikkaasti avaran ja
hiekkaisen varikkoalueen läpi.
Aivan yllättäen horjahdin,
lensin voltin ohjaustangon yli ja
mätkähdin pehmeään hiekkaan.
Johan on taidot ruostuneet, kun
ei pysy pystyssä edes suoralla
tasaisella hiekalla, sadattelin.
Kömmin ylös ja palasin
katsomaan, miten prätkälle oli
käynyt. Voihan jysähdys! Joku
oli jättänyt käytetyn auton akun
ypöyksin keskelle muuten autiota varikkoaluetta, ja enkö minä
törmännyt juuri siihen – ainoaan
mahdolliseen esteeseen. En ollut
nähnyt sitä kirkkaassa auringonpaisteessa. Törttöilyn jälkeen en
montakaan kertaa uskaltautunut enää pyörän päälle, koska
pienikin yllätys saattaa koitua
kohtalokkaaksi.

Astuin ulos Liisankadun ja
Unioninkadun kulmassa sijaitsevasta yliopiston kansantaloustieteen laitoksen ovesta. Tarkoitukseni oli mennä rakennuskomp
leksin Snellmanninkadun puoleisesta portista ulos ja siitä edelleen
Liisankadulle ja rautatieasemalle
päin. Oli melkoinen lumipyry.
Pääsin portista kunnialla ulos ja
lähdin kävelemään.
Tovin käveltyäni aloin ihmetellä, missä se Liisankatu viipyy.
Jatkoin kuitenkin luottavaisena
eteenpäin. Lopulta oli pakko tunnustaa, että olin eksynyt minulle
aiemmin aivan tutussa paikassa.
Kävelin eteenpäin ja koetin löytää
sekä kuuntelemalla ja vähäisellä
näölläni jotakin osviittaa sijaintini
selvittämiseksi. Muita ihmisiä en
hiljaisilla kaduilla havainnut.
Olin varmaan sen verran
merkillisen näköinen kulkija, että
lopulta eräästä rakennuksesta
eteeni ilmestyneet kaksi miestä
kysyivät aivan oma-aloitteisesti,
etsinkö jotakin. Vastasin, että
en varsinaisesti mutta että haluaisin tietää, missä olen, jotta
voisin tilata kännykälläni taksin.
Miehet kehottivat minua ilmoittamaan osoitteeksi PATOLOGIAN
LAITOKSEN. Ja tulihan se taksi
pelastamaan puolisokean vielä
patologian laitoksen oveltakin.
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Verkkokalvomuutoksiin liittyvät
toiminnalliset muutokset

N

äkötoimintojen muutokset vaihtelevat muutoksen
paikan ja laadun mukaan.
Makuladegeneraatiot vaurioittavat
keskeistä lukunäköä enemmän kuin
näkökentän laitaosien toimintaa,
joka taas on tärkeä liikkuessa. Retinitis pigmentosassa toiminnalliset
muutokset alkavat hämäränäön häiriöillä. Myöhemmin näkökentän supistuminen ja kontrastiherkkyyden
lasku ovat tyypillisiä muutoksia.
Korkeakontrastisen informaation
näkeminen pysyy kuitenkin pitkään
kohtalaisen hyvänä. Eri muutoksia
mitataan testeillä, joista tärkeimmät
on hyvä tuntea.

Näöntarkkuus
mitataan jo koulujen seulontatut
kimuksissa korkeak ontrastisilla
kirjain- tai numerotesteillä. Ne mittaavat tarkannäönalueen toimintaa
erittäin pienellä alueella eivätkä
kerro mitään ympäröivän alueen
toiminnasta.
Toisinaan makuladegeneraatio on
tuhonnut verkkokalvoa säästäen
tarkannäönalueen keskustan, jolloin näöntarkkuus voi olla kohtalainen, mutta lukukenttään mahtuu
vain muutama kirjain. Myös retinitis
pigmentosassa korkeakontrastinen

näöntarkkuus voi olla normaali
alueella, vaikka toiminnallinen näkö
on hankalasti vaurioitunut. Näöntarkkuus on tavallisin rutiinimittaus,
joten tutkimus aloitetaan yleensä
aina sillä. Mittausta tehtäessä pitää
muistaa, että silmien taittovoima on
saattanut muuttua edellisen mittauksen jälkeen, joten silmälasien arvot pitää korjata kohdalleen ennen
mittausta.

Kontrastiherkkyys
eli matalakontrastinen näöntark
kuus mitataan samalla tavoin kuin
korkeakontrastinen, testitaulun
kuviot ovat vain hyvin haaleita,
tavallisesti 2,5 tai 5 %:n kontrastitasolla. Jotta itse kukin voisi seurata
matalakontrastisen näön muutoksia
kotonaan, kuvaan 10 on painettu
osa kontrastiherkkyystaulua 2,5
ja 5 % kontrastissa. Seuranta on
helpointa, jos mittaa, kuinka kaukaa näkee ylimmän rivin, kuinka
kaukaa keskimmäisen ja kuinka
kaukaa alimman testirivin. Jos seuraavan kerran näköä tarkkaillessaan
huomaa etäisyyksien muuttuneen
lyhyemmiksi, muutos johtuu joko
kontrastiherkkyyden laskusta tai
taittovirheen muutoksesta. Päinvastainen muutos on harvinaisempi, koska kontrastiherkkyys har-
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Kuva 12. Näöntarkkuuden muutoksia kannattaa seurata sekä korkeiden että matalien kontrastien alueella. Tässä kuvassa on näöntarkkuustestin numerorivejä
vasemmalla lähes 100 %:n, oikealla 5 %:n ja noin 2,5%:n kontrastilla painettuna.
Pienet kuviot nähdään vain korkeilla kontrasteilla.

voin paranee muulloin kuin näön
kirkastuessa kaihen poiston tai
lasiaissamentumien vähenemisen
takia, joskus myös makulan turvotuksen tai verenvuodon hävitessä.
Kontrastiherkkyys saattaa retinii
tikolla joko vähentyä varhain tai
pysyä hämmästyttävän hyvänä
vielä putkikentässäkin. Kun kontrastiherkkyys vähenee, haaleat varjot,
kasvojen piirteet ja pastellivärit
muuttuvat vaikeasti tulkittaviksi.
Portaissa alas kulkeminen, jalkakäytävän reunan havaitseminen

ja tuttavien tunnistaminen kadun
toiselta puolelta muuttuvat hankaliksi. Aikakauslehtien teksti saattaa
muuttua liian vaikeaksi lukea, eikä
suurentamisesta ole samaa hyötyä
kuin aikaisemmin. Kontrastiherk
kyyden huononemista voi yleensä
kompensoida tehokkaimmin käyttämällä lukutelevision tai tietokoneen näytön reversaalikuvaa eli
vaaleita kirjaimia tummalla pohjalla. Tällöin vaaleiden kirjainten
valomäärää voi lisätä ilman, että
häikäistyy, koska kokonaisvalomäärä jää matalaksi.
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Olin viikon lomamatkalla
Ranskassa asuvan ystävättäreni
luona. Nukuin hänen olohuoneessaan ja olin ajatellut pitää
sen jäljiltäni hyvin siistinä muutakin käyttöä varten. Erään kerran olimme kierrelleet kaupungin ihanissa butiikeissa, joissa
ystävättäreni oli jaksanut minua
opastaa.
Kun tulimme hänen asuntoonsa, koettelimme uusia vaat
teitamme, hän makuuhuonees
saan ja minä olohuoneessa, jonka sohvalle levittelin kasan vaat
teitani. Kun olimme aikamme
sovitelleet ostoksiamme, päätin
kerätä vaatteeni pois sohvalta.
Äkkiä silmiini osui sohvat yy
nyjen seasta selkeäkontrastinen
kuvio, johon tarttumalla päätin
aloittaa sohvan raivauksen. Tartuin siihen tomerasti – ja kuulin
huudon:
– IIIK!
Pelästyin enkä heti tajunnut mitä oli tapahtunut. Sitten
häpeän puna levisi kasvoilleni,
kunnes nauru voitti nolostuksen. Samoin kävi ystävättärelleni, joka huomaamattani oli käynyt sohvalle istumaan ja jonka
rintataskun “selkeään kuvioon”
olin äkkiarvaamatta takertunut.

Osallistuin laivalla pidettyyn retiniitikkojen vuosijuhlaan.
Olin ensimmäistä kertaa retiniitik
kojen eli kuten he itse leikillisesti
sanovat ‘retkujen’ joukossa. Ilta oli
hauska, ja tutustuin moniin uusiin
ihmisiin. Sain puhua sydämeni
kyllyydestä ongelmistani – kun
näkee ja ei näe. Vielä aamulla hy
tissä herätessäni olin onnellinen,
että olin uskaltautunut mukaan
ja viettänyt niin antoisan illan
uusien tuttavuuksien seurassa.
Käytäviltä kuului puheensorinaa ja minäkin pistin pääni ovesta ulos. Vastakkaisen hytin ovi oli
auki, ja kuinka ollakaan siellä oli
se eilinen hauska pariskunta, jonka kanssa olin ajatustenvaihtoa
harrastanut: mies ret iniitikko,
vaimo täysin näkevä. Iloisena
menin heidän hyttinsä ovelle ja
tervehdin heitä.
– Ai, tekin olette jo heränneet, mites uni maittoi, kyselin
ja jatkoin niitä näitä pariskunnan vast aillessa ystävällisesti.
Mutta mieleni paloi vielä eilisiin
keskustelun aiheisiin. Käännyin
pariskunnan rouvan puoleen ja
kysyin:
– Miltäs tuntuu olla tuollaisen retkun kanssa naimisissa?
Oli kuin synkkä pilvi olisi
laskeutunut yllemme. Sitten puna
kasvoilleni, sillä silmänräpäyksessä minulle selvisi, että pariskunta
oli aivan vieras, se ei kuulunut
retkujen joukkoon lainkaan.
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Kuva 13. Tällainen kattaus saa tuskan hien kohoamaan retiniitikon kämmenpohjiin.
Kontrasteja ei juuri ole, vaan kirjavat astiat hukkuvat pöytäliinan kuvioiden sekaan.
Yhtä hankala on aterioida vaalealle liinalle katetuilta kirkkailta lasiastioilta.

Postitin tuttavalleni tummanpunaisessa kuoressa vakio
veikkauksen tositteen, jolla
hän saisi nostaa Ärrältä hiukan
rahaa.
Parin päivän päästä kirje
tuli takaisin. Olin ymmälläni.
Suurennuslasilla asia selvisi:
olin joskus saanut kirjeen ilman
postimerkkiä. Keskellä kuorta oli
nimeni ja osoitteeni himmeillä
kirjaimilla. Uudet osoitetiedot
olin kirjoittanut kuoren alalaitaan.

Retinitis-yhdistyksen kesäpäivät olivat ohi. Olin nousemassa bussiin, kun joku ryhmäs
tämme huomautti, että tossuni
ovat eri paria. En ollut itse huomannut mitään. Onneksi ehdin
vielä majapaikkaan tarkistamaan
tilanteen, tosin vain todetakseni,
että jo aiemmin lähtenyt huo
nekaverini, heikkönäköinen hänkin, oli lähtenyt jalassaan oma
kenkänsä – ja toisessa minun.
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Tulin bussipysäkille käsissäni kaksi isoa kassia. Bussikatoksen alla
penkillä istui pieni poika. Nostin kassit syliini ja aloin työntäytyä penkille hänen viereensä, kun tunsin allani jotakin pehmeää. Ajattelin, että
lapsi oli laskenut siihen koululaukkunsa, mutta kauhukseni huomasin,
että hänen vieressään istuikin toinen lapsi, jonka suuret ruskeat silmät
tuijottivat minua kysyvinä. Sopersin jotakin näköogelmistani, mutta
silmät pysyivät yhtä kysyvinä. Seistessäni katselin vieläkin nolona lasta,
jonka syliin olin istunut. Kirkkaassa auringonpaisteessa hänen asunsa
väri ei erottunut lainkaan samansävyisestä penkistä.

Kuva 14. Lumi on retiniitikolle hankala elementti. Kontrasteja ei erota, ja kirkkaalla
auringonpaisteella häikäisy kiusaa tavallistakin enemmän. Hiekoittamattoman polun
hahmottaminen lumimassan seasta on miltei mahdotonta.
Kuva 15 (vieressä). Putkinäkö tekee lumessa kulkemisesta vieläkin
hankalampaa. Nyt polku pitäisi löytää skannaamalla hahmotonta lunta
pienellä näön jäänteellä. Ainoa keino
selviytyä tilanteesta on lyöttäytyä
edellä kulkevan henkilön vanaveteen
– tai käyttää valkoista keppiä.
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Näkökenttämuutoksia
mitataan hyvin monella erilaisella
laitteella, joita kutsutaan perimet
reiksi tai kampimetreiksi. Kukin
laite mittaa näkökentän toimintaa
omalla tavallaan, mikä tulee ottaa
huomioon tuloksia arvioitaessa.
Nykyään useat laboratoriot käyttävät ainoastaan automaattisia
perimetrejä. Niissä mittaus tehdään
pienillä valotäplillä, jotka tuikahtavat vain hetken ja muistuttavat
retinitis pigmentosassa esiintyviä
spontaaneja valoilmiöitä. Nämä pe
rimetrit mittaavat vain hyvin pienen
alueen toimintaa kerrallaan, mikä
sopii diagnostiseen työskentelyyn,
mutta antaa toiminnallisesta näkökentästä usein vääristyneen kuvan.
Autom aattiperimetrillä mitattu
näkökenttä saattaa antaa kuvan,
että kyseessä on “absoluuttinen
rengasskotoma” eli alue, jolla ei
ole lainkaan toimintaa, kun taas
samana päivänä tehdyssä Goldmankentässä ei tule esiin rengasskotomaa vaan vain tasaisesti alentunut
verkkok alvon herkkyys, ts. herkkyyttä kuvaavat viivat, isopterit,
ovat kaventuneet.
Viime vuosien seurantatutkimukset
ovat osoittaneet, että nuorten reti
niitikoiden näkökentissä voi olla
käyttökelpoista toimintaa myös
silloin, kun Goldman-kentässä on
absoluuttinen rengasskotoma.
Skotoma on absoluuttinen ainoastaan Goldman-kentän suurimmalle
valotäplälle, ei sen sijaan suurem-

malle valoärsykkeelle tai välke
valolle. Välkevaloherkkyys kuvaa
näköradan vähemmän tunnettua
magnosellulaarista rataa, joka kuljettaa liikeinformaatiota ja mata
lakontrastista kuvioinformaatiota ja
on siten keskeinen sekä liikkumisessa että kommunikaatiossa, mutta
myös päivittäisissä toiminnoissa ja
tarkoissa lähitöissä, joissa esiintyy
myös matalakontrastisia osioita.
Esimerkkinä näkökenttämittausten
virhearvioinneista kerrottakoon
seuraava tositarina. Nuoren retinii
tikon Goldman-kentästä löytyi laaja
“absoluuttinen” rengasskotoma,
mikä tavallisesti kuvataan mustalla värillä näkökenttäpiirroksessa.
Löydös oli hämmästyttävä, koska
kyseessä on yksi parhaista nuorista
jääkiekkoilijoista, jolla ei vaikuttanut olevan minkäänlaisia vaikeuksia pelissä. Kun hänen välkeherk
kyytensä mitattiin skotoman alueella, se oli alentunut, mutta mitattavissa jokaisessa mittauspisteessä.
Näkökenttämitt auksia tulisi siis
kehittää toiminnallisen näön mittaamiseksi nykyistä paremmin.

Välkeherkkyyden ja
liikkeenerotuskyvyn
mittaaminen
ovat kehitteillä olevia tutkimusme
netelmiä, joista retiniitikoille tulee
olemaan hyötyä. Liikkeen erottaminen saattaa häiriintyä melko aikaisessa vaiheessa, jolloin liikkuminen
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vaikeutuu, aivan kuin kyseessä
olisi putkikenttä, vaikka kenttä on
laaja. Tyypillistä tilanteelle on, että
liikkuminen on erityisen vaikeaa
esimerkiksi vilkkaan liikenteen, sinne tänne säntäilevien ihmisten tai
tuulen heiluttelemien oksien seassa. Etäisyyksien ja vastaantulevien
kohteiden liikkeiden ja lähestymis
nopeuden arvioiminen on vaikeaa
ja törmäilyt sen vuoksi tavallisia.
Jotkut retiniitikot kuvaavat tilannetta niin, että kääntyessään heidän
on odotettava hetki, jotta maisema
asettuu paikalleen. Tämä taas hankaloittaa maiseman “skannausta”,
jolla retiniitikot kompensoivat kentän kaventumista, mikä vaikeuttaa
liikkumista osaltaan.
Välkeherkkyys voi vaikuttaa myös

tietokoneen näytön katselumuka
vuuteen. Tavanomaisen näytön
käyttöön saattaa liittyä epämääräinen huonovointisuus, joka häviää,
kun tilalle vaihdetaan välkkymätön näyttö. Tämä selittyy siten,
että välkkeellä voi olla vaikutusta
aivotoimintoihin myös niin korkeilla
taajuuksilla, ettei välkettä subjektiivisesti erota. Koe-eläiminä käytettyjen apinoiden aivoissa voidaan
keskiaivojen alueella mitata vasteita
jopa 120 hertsin välkkeelle.

Värinäkö
muuttuu hyvin hitaasti. Koska siniselle herkkiä tappisoluja on erittäin
vähän muihin tappisolutyyppeihin
verrattuna, niiden vaurio tulee ilmi
usein ensimmäisenä. Harva reti

Junani lähtöön oli vielä aikaa, joten päätin käydä läheisen liikkeen
alennusmyynnissä. Aikani vaatteita katseltuani sovitin erästä viininpunaista housupukua. Se sopi kuin valettu. Päätin jättää housupuvun yläosan
päälleni ja maksoin ostokseni. Asemalaiturilla kurkistin pussiin, jossa asun
housuosa oli, ja kauhistuksekseni huomasin sen olevan sinapinkeltainen.
No, eipä ollut kovin edullinen ostos eikä minkäänlainen kokonaisuus:
pusero viininpunainen, housut sinapinväriset. Koko junamatkan olin
harmissani.
Kotona seuraavana aamuna menin oikein ulos katsomaan ostokseni
väriä. Hyvänen aika: ylä- ja alaosa olivatkin samaa väriä, mutta aivan perusruskeita molemmat. Illalla kun mieheni tuli töistä kotiin, kysyin häneltä
housupuvun väriä.
– Se on oikein kaunis viininpunainen.
– Ai sekä ylä- että alaosa, kysyin ihmeissäni.
– Niin, vastasi mieheni, ja niin minusta tuli hyvin onnellinen housupuvun omistaja.
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niitikko on ollut innokas mustikan
poim ija edes lapsena. Sinisen ja
vihreän sävyt sulautuvat toisiinsa
vuosien mittaan aina vain hanka
lamm in, ja erottamisvaikeuksia,
konfuusioita, alkaa tulla muidenkin värien alueelle. Vaaleanpunai
nen ja keltainen alkavat näyttää
samalta, tummat nuuskanruskean,
sammalenvihreän ja sinipunaisen,
burgundin sävyt näyttävät kaikki

tummanharmailta. Normaalinäköi
nenk in erehtyy aamuh ämärässä
tummien sukkien väreistä, varsinkin, jos makuuhuoneen valaistus
on pehmeän rosaluxin sävyttämä,
saati sitten retiniitikko. Päivänvalolamppu on oivallinen apuväline
värieroja tutkittaessa. Niitä saisi olla
myös vaatekaupoissa, joissa monet
värit näyttävät perin erilaisilta kuin
päivänvalossa.

Kuva 16. Värien erottaminen toisistaan on monille retiniitikoille vaikeaa. Hankalia
pareja ovat esim. sininen ja vihreä, keltainen ja vaaleanpunainen sekä ruskea ja
violetti. Kaikki tummat sävyt näyttävät väristä riippumatta usein mustilta.

Kiitokset
Kiitämme lämpimästi oman kommelluksensa kertoneita
retiniitikkoja, kuvissa malleina toimineita henkilöitä
sekä muita tätä julkaisua avustuksin tukeneita tahoja:
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Suomen Kuurosokeat ry
Sokeain Ystävät ry
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Retiniitikon myöhemmät kommellukset
Seuraavat kommellukset on julkaistu aiemmin RP-uutisissa vuosina
2010–2012.

Tosi kohteliasta
Olin mieheni kanssa ystävän 50-vuotisjuhlissa. Mieheni aloitti edellä vieraiden tervehtimisen. Rivissä penkillä istui useita vanhempia ihmisiä.
Meikäläinen aloitti tervehtimisen
vasta kolmannesta. Mitähän ne kaksi ensimmäistä mahtoivat ajatella?

Kadonnut kassi
Osallistuin kerran päiväkävijänä
Retinitis-yhdistyksen kesäpäiville, ja
minulla oli mukana iso punamusta
kangaslaukku saunomistarvikkeita
ja vaihtovaatteita varten. Jätin sen
iltaruokailuun mennessäni pukuhuoneen penkille. Illalla, kun palasin hakemaan kassia, en nähnyt sitä
missään! Taksi jo odotti, ja paniikki
iski. Hain näkevän ihmisen avukseni. Koin taianomaisen hetken, kun
hän ojensi kätensä ja nosti ilmaan
ison froteepyyhkeen. Sen alta paljastui kadonnut kassi. Olin autuaasti
unohtanut jättäneeni märän saunapyyhkeen kuivumaan kassin päälle.
Auttajani selvitti tilanteen yhdellä
silmäyksellä, mutta minä en olemattomalla kontrasti- ja värinäölläni
ollut erottanut vaaleanpunaista

pyyheliinaa kermanvärisestä seinästä. Kyllä nolotti. Vastedes päätin
aina kokeilla kädellä, vaikka miten
tyhjältä näyttäisi!

Puhtaan valkoista
Olimme sukulaisvierailulla ja meitä
pyydettiin iltapalalle. Lapset olivat
jo nukkumassa.
Voi kauhistus! Aiemmin pöydällä ollut värikäs liina oli vaihdettu
valkoiseen muoviliinaan, jonka
päältä valkoinen astiasto ei erottunut ollenkaan. Istahdin paikalleni
mieheni viereen ja kuiskasin, että
tarvitsen apua, koska en näe näissä
olosuhteissa yhtään mitään. Mutta
mieheni oli syventynyt keskusteluun miniän kanssa ja ojenteli minulle hajamielisesti tarjoilukulhoja.
Annostelin ruokia parhaan kykyni
mukaan lautaselle täysin sokkona.
– Porkkanaraastetta – olen kyllä sitä
mieltä, että – perunasalaattia – nykyinen koulujärjestelmä – riisiä…
Mitä ihmettä sinä oikein teet?!!
Katsahdin eteeni, mutta ainoa, mitä
näkökenttääni osui, oli pieni keko
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porkkanaraastetta. Muut ruuat, lautanen ja liina sulautuivat silmissäni
valkoiseksi sumuksi.
– Sinähän ladot ruokia pöytäliinalle,
vain porkkanaraaste on lautasen
reunalla!
Onneksi liina ei ollut pellavaa, vaan
helposti puhdistettavaa muovia.
Seuraavana päivänä pöytään oli
ilmestynyt värikäs juhla-astiasto.
Lapset ihmettelivät ääneen, että
mitä tänään juhlitaan. Minä nauroin, että taitaa olla mummin juhla
ja kerroin, mitä illalla oli tapahtunut.
Naurussa suin kävimme aterialle.

Mitä illalliseksi?
Retiniitikot olivat ulkomaanmatkalla. Poikettiin paikalliseen ravitsemusliikkeeseen ja tilattiin syötävää
vieraskieliseltä listalta, jota kukaan
ei oikein nähnyt lukea. Mutta matkalla kuuluukin olla reipasta seikkailuhenkeä!
Salissa oli hämärää, kuinkas muuten. Kun annokset saapuivat, joukon
neuvokkain kaivoi esille taskulampun ja alkoi tarkastella lautastaan.
Tarjoilija kiiruhti paikalle todella
huolestuneena: Oliko ruuassa jotain
pahasti vialla? Kuollut kärpänen,
hius? Eihän toki! Epätavalliset asiakkaat halusivat vain selvittää, mitä
lautasella oli ja millä kohtaa.

Sisukas lehtimyyjä
Eräänä iltapäivänä puhelimeni soi.
Soittaja oli nuori mieshenkilö. Minun
ei tarvitsisi tilata mitään, kunhan
vain kuuntelisin, kuinka mahtavan
edullisesti nyt olisi tarjolla Hymy,
Vauhdin Maailma tai Alibi. Saatuani
vihdoin puheenvuoron kerroin, että
olen näkövammainen enkä pysty
enää lukemaan mustavalkotekstiä.
Myyjä jatkoi sinnikkäästi, että katsele kuvia, johon minä, että enhän
minä näe kuvia. Mutta nämä kuvat
ovat värikuvia, jos sinä et kerran
mustavalkoista näe!
Pidätellen nauruani kerroin, että
mustavalkoteksti on termi, joka
tarkoittaa normaalia tekstiä. Pistekirjoitusta pystyn kyllä lukemaan.
Hän ihmetteli, että miten se näkö
voi muka noin vain lähteä. johon
vastasin, että sairastuuhan ihmisiä
syöpäänkin. Viimein mies luovutti,
ja toivottelimme hyvää jatkoa molemmin puolin.

Naapuri sen sanoi!
Olin lähdössä aamulla kotoani. Suljin rivitalossa sijaitsevan asuntomme oven, astelin muutamat portaat
ja saapastelin reippain askelin kohti
parkkipaikkaa. En huomannut naapuriani, joka seisoskeli viereisen
rivitaloasunnon portailla ja arvatenkin heilutteli kättään tervehdykseksi. En reagoinut huiskutteluun.
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Yhtäkkiä kuulin sivultani möreän
äänen: ”Putkinäkö päällä vai?”. Vastasin kysymykseen sanomalla, että
niin, aivan! Hymyilin mielessäni
ajatellen, että jopas osui naapuri
asian ytimeen. Olin nimittäin vastikään saanut retinitis-diagnoosin ja
kuullut olevani ns. putkinäköinen.
Naapurilla ei voinut olla silmäsairaudestani mitään tietoa, mutta
hänpä huomasi asian oikean laidan
itsekään sitä tietämättä.

Ei kysyvä tieltä eksy
Olin Onnelassa yhteistyökurssilla
saamassa ensimmäistä opaskoiraani. Päivät täyttyivät harjoituslenkeistä, tutustuimme toisiimme
koirakkona ja homma alkoi sujua.
Kävellessämme juttelin koiralle
mukavia. Kouluttajalta tuli takaa
käskyjä. Useamman huomautuksen
jälkeen kysyin lopulta: "Minulleko
sinä huudat, että suus kii?" Siihen
kouluttaja: "Voisinhan minä niinkin
sanoa, mutta koira NUUSKII!"

Aamukahvilla
Eräänä aamuna aloin kaataa kahvia
kuppiin. Kuppi oli toisessa kädessä
ja pannu toisessa. Ihmettelin, kun
kahvi alkoi valua jaloilleni, vaikka
varmasti kaadoin kuppiin. Sitten
oivalsin, että kuppihan oli kädessäni nurinpäin, pohjapuoli ylöspäin!
Onneksi en polttanut itseäni.

Mitä lounaaksi?
Tarkoituksenani oli syödä kevyeksi
lounaaksi viiliä ja nappasin lähtiessäni jääkaapista mukaani viilipurkin. Lounaalla asettauduin aivan
lähelle purkkia, jottei venyvä viili
sottaisi rinnuksia. Aloin lusikoida ja
ihmettelin, että kappas, kun ei veny
ollenkaan. Onkohan viili pilalla?
Oikein hyvän makuista se kyllä oli.
Puoli purkkia lusikoituani tajusin
syöväni kermaviiliä.

Pylvään nenässä
Minulla on putkinäkö. Kävelin kerran tuttua reittiä valkoisen keppini kanssa. Ajoradan ja kävelytien
risteyksessä on matala pylväsrivi
estämässä autojen pääsyn kevyen
liikenteen joukkoon. Tarkoitukseni
oli kiertää uloin pylväs oikealta,
mutta tein virhearvion. Viimeinen
pylväs tökkäsikin minua jalkoväliin.
Auts! Ällistyksekseni jäin keikkumaan pylvään nenään. Jalat ja keppi
sotkeutuivat johonkin, enkä jostain
syystä ulottunut maahan. Kurkistin
alas ja tajusin, että pylvään vieressä
oli sadevesikaivo ilman kantta. Hivuttauduin varovasti maankamaralle. Kävi ilmi, että avonainen viemäri
oli merkitty vahingon estämiseksi
punakeltaisin estein ja lippusiimoin.
Retiniitikkoparkaa ne eivät kuitenkaan pidätelleet. Ellei pylväs olisi
puuttunut peliin, olisin pudonnut
päistikkaa viemäriin.
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Lääkärissä

kommentoin nauraen: "Olipas hassu
pankki!"

Olin poistumassa lääkäristä ja vakuutin löytäväni itse ulos. Nappasin
oven kahvasta kiinni, jolloin lääkäri
lausui hätääntyneenä: "Se on kaapin
ovi!" Siirryin varsinaiselle ovelle ja
huikkasin, etten taida tässä iässä
enää kaappiin mennä.

"Juu, tämmöinen meillä täällä on",
myönteli outo, hämillinen miesääni. Kauhuissani pakenin sanaakaan
sanomatta väärästä autosta. Sekin
oli punainen. Merkkiä en jäänyt
tarkistamaan.

Hihasta repijä

Nolo kyläreissu

Olin lähdössä kotiin maksettuani
juuri ostokseni K-supermarketissa.
En ehtinyt aivan ulos, kun joku
tarttui takaapäin hihaani. Häkellyin
hieman ja sopersin jotain: "Ai, terve!
Kukas siellä?" Kiinnipitäjä ei pukahtanut sanaakaan, ja jatkoin matkaa,
mutta heti joku repi hihastani uudelleen. Tutkin asiaa tarkemmin,
jolloin selvisi, että kysymyksessä
olikin pahvimainos. Luonnollista
kokoa oleva, naurava pahvimies
piteli sylissään kylttiä, jossa luki:
"Tervetuloa Välivainion palvelevaan
K-rautaan!"

Noin 35 vuotta sitten olin 15-vuotias
ja siskoni minua vuotta vanhempi.
Meidän perheellä oli tapana käydä
kyläpaikoissa, joista yksi oli minulle
vähän hankala. Siellä ei ollut sähköjä, ja yleensä ehti tulla aika pimeää,
ennen kuin aggregaatti lopulta
käynnistettiin ja valoa saatiin. Liikuin sisätiloissa aina siskoni perässä. Istuskelimme usein vierekkäin
puusohvalla lähellä ulko-ovea.

Pankkipalvelua
Tein 18-kesäisenä tätini kanssa reissun pohjoiseen. Ajelimme punaisella Saabilla. Nuorgamissa minulle
tuli asiaa pankkiin. Tätini jäi autoon
odottamaan. Olin etelässä tottunut
uljaisiin pankkirakennuksiin, mutta tämä oli vain pahainen parakki.
Toimitin asiani, palasin autoon ja

No, kerran minulle tuli vessahätä ja
läksin yksin käymään navetan päädyn ulkovessassa. Kun palasin sisälle, hivuttauduin takaisin puusohvalle siskon viereen ja läpsyttelin
kädellä löytääkseni hänet.
Seurasi kamala järkytys! Talon poikamies olikin heittäytynyt selälleen
rotkottamaan siihen puusohvalle, ja
minä läpsytin häntä. Sisko oli siirtynyt muualle sillä aikaa, kun olin
vessassa. Kyllä minua hävetti, kun
he vielä nauroivat minulle!
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Rautatieasemalle!
Odottelin taksia. Pian auto saapuikin. Avasin oven, istahdin penkille
ja kerroin määränpääni. Kuljettajan paikalla istunut mies vaikutti
hämmästyneeltä, vilkaisi minuun ja
lausui: "Ei tämä ole taksi!"

Käsipaperia?
Olin vieraassa paikassa ja kuorin
appelsiinia roskakorin päällä. Käteni tulivat vähän märiksi mehusta
ja tarvitsin paperia kuivaamiseen.
Seinässä roskakorin yläpuolella oli
pieni valkoinen peltilaatikko. Oletin
ilman muuta, että siinä on käsipyyhkeitä. Aloin kopeloida pohjaa etsien
reikää, josta paperia otetaan, mutta
ei vain osunut. Silloin kuulin viereltäni äänen: "Se on lääkekaappi."

Outoa jälkiruokaa
Tein jälkiruuaksi mansikkarahkaa, ja
hieman se vaikutti omituiselta, mutta olin ihan varma, että niin menee
kuin ennenkin. Kun sitten syötiin,
lapset alkoivat sanoa, että tämä on
jotenkin omituista. Minä siihen, että
syökää vaan, kyllä se on hyvää. Kun
seuraavan kerran menin jääkaapille,
huomasin rahkapurkin ja ihmettelin, kuinka se voi olla siellä. Mehän
söimme sen jo. Sitten välähti, että
kermaviilipurkki puuttui. Olin laittanut jälkiruokaan rahkan sijasta

kermaviiliä. Saan kuulla asiasta joka
kerta, kun meillä on jälkiruokana
rahkaa: "Muistatteko, kun äiti teki
rahkaa viilistä…"

Kunnon tujaus suolaa
Olin mieheni kanssa lomalla Kreetalla. Matkan hintaan kuului aamiainen hotellissa. Aamiaispöytä oli
runsas ja maittava. Valitsin joka
aamu lautaselleni mm. paistetun
kananmunan. Suosimme ikkunapöytiä, mutta eräänä aamuna ne
olivat kaikki varattuja. Jouduimme
siksi tällä kertaa tyytymään minulle
vähän pimeään paikkaan.
Olin taas ottanut paistetun munan.
Mieheni saattoi minut pöytään ja
meni hakemaan meille vielä kahvia.
Sillä välin päätin ripotella munan
päälle suolaa. Löysinkin pöydältä
tutunnäköisen, valkoisesta posliinista valmistetun suolasirottimen.
Hölskäytin sitä muutaman kerran
oikein kunnolla, jotta varmasti sain
suolaa munaan.
Kun mieheni tuli takaisin, hän kysyi
ihmeissään: "Mitä tikkuja sinun lautasellasi oikein on?" Tajusin samassa
itsekin, että olin hölskäyttänyt purkillisen hammastikkuja lautaselleni.
Niitä oli aika paljon, ja kesti tovin,
ennen kuin ne oli nypitty ruuan
seasta.
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Kuka on vuoden retiniitikko?
Jos täytät seuraavat kriteerit, voit olla ehdokas vuoden selviytyjäksi!
1.
2.
3.
4.
5.
niitä
6.
7.
8.
9.
10.

Et ole heiluttanut yhtään lyhtypylvästä vuoden aikana.
Et ole pyrkinyt taksin kyytiin peräluukun kautta.
Et ole potkinut mandariinia tai tomaattia lattialla nurkkiin luultuasi
niitä lasten superpalloiksi.
Et ole pyyhkinyt yhtään astiaa pöytärätillä lattialle.
Et ole kerännyt lihapullia loppuviikosta sähköliedeltä, kun paistoit
keskiviikkona.
Et laittanut kahviin piimää maidon etkä suolaa sokerin sijaan.
Et huutanut ikkunasta, että rakas mieheni tulehan kotiin, kun huolto
mies käveli pihalla.
Et istunut mustan kissan päälle tummalla sohvalla.
Et potkinut siivoojan jättämää luuttusankoa nurin,
kerrostalon pimeässä rappukäytävässä.
Sinulle ei ole sattunut mitään normaalista poikkeavaa koko vuoden
aikana.

Tuokiokuva ympäristöstä retiniitikon silmin.
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Tue tutkimusta!

R

etina ry tukee perinnöllisten
verkkokalvorappeumien tutkimusta hallinnoimansa tutkimusrahaston kautta. Alalla työskentelee useita suomalaistutkijoita
ja tutkimusryhmiä, jotka yhteistyössä
kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa
kartoittavat mm. maassamme esiintyviä geenivirheitä ja osallistuvat uusien
hoitomuotojen kehittämiseen.
Erilaisia taudinkulkua hidastavia ja/
tai näkökykyä parantavia hoitoja on
tulossa käyttöön jo lähivuosina. Monet

tutkimuslinjat ovat edenneet kliinisiin
hoitotutkimuksiin, joiden avulla selvitetään menetelmien turvallisuutta
ja tehoa, ennen kuin ne voidaan ottaa
laajempaan käyttöön.
Voit kartuttaa tutkimusrahastoa lahjoittamalla haluamasi summan, tekemällä testamentin tai vaikkapa
pyytämällä merkkipäiväsi yhteydessä
ystäviäsi ja läheisiäsi lahjojen sijaan
antamaan tukensa tutkimukselle.
Danske Bank
IBAN FI32 8000 2710 2248 08
Tutkijat voivat hakea tutkimusrahastosta tutkimus- ja matka-apurahoja
ympäri vuoden Retina ry:n hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella
hakemuksella.

