
Jäsentiedote 2/2020
7.9.2020

Retina ry

 Sisällysluettelo:

 Retina Day Zoom-seminaari 19.9.2020................................2
 Yhdistetty kevät- ja syyskokous  24.10.2020.........................2        
 Kerhotoiminta...........................................................................5
  Uudenmaan alueen retinakerho.......................................5
  Jyväskylän seudun retinakerho.....................................5
  Vaasan seudun retinakerho..........................................5
  Tampereen seudun retinakerho...................................5
 Jäsenmaksut......................................................................7
 Jäsentiedotteen toimitustavat...............................................7
 Retina-lehti ..............................................................................7
 Retina ry:n toimiston yhteystiedot........................................ 7
 Hallituksen yhteystiedot..........................................................8
 Vertaistukihenkilöiden yhteystiedot.....................................8



- 2 -

Retina Day Zoom-seminaari 19.9.2020

Perinteinen kansainvälisen retiniitikon päivän tapahtuma Retina Day järjestetään 
epävarman koronatilanteen vuoksi tällä kertaa Zoom-seminaarina. 
Koska kaikki tapahtuu etänä, ohjelma on tiivistetty parin tunnin mittaiseksi 
lauantain alkuiltapäivään. Luentojen puheenjohtajana toimii professori Hannu 
Uusitalo Tampereelta.

Ohjelma lauantaina 19.9.2020

13:00  Tervetuloa
  Retina ry:n puheenjohtaja Timo Nyström
13:05  Näkövammaisuus ja uupumus
  neuropsykologi Liisa Lahtinen ja psykologi Annu Kilpeläinen, NKL
13:35  Yleisökysymyksiä
13:40  Silmägenetiikan tutkimusryhmä
  dosentti Joni Turunen, HUS Silmätautien klinikka
14:10  Yleisökysymyksiä
14:15  Geenihoitotutkimuksista
  LT Eeva-Marja Sankila, HUS Silmätautien klinikka
14:45  Yleisökysymyksiä
15:15  Päätössanat
  professori Hannu Uusitalo, Tays/SILK

Miten pääsen mukaan?

Seminaaria pääsee seuraamaan suorana lähetyksenä joko tietokoneella tai 
älylaitteella linkistä https://us02web.zoom.us/j/83539829393. Tällä kertaa ruudulla 
näkyvät myös luennoitsijoiden PowerPoint-esitykset. 

Zoom-sovellusta ei tarvitse ladata omalle laitteelle. Mitään rekisteröitymistä 
tai salasanoja tarvita, vaan linkin pitäisi viedä suoraan perille. Se kannattaa 
kuitenkin avata hyvissä ajoin ennen seminaarin alkua, koska laitteesi saattaa 
vielä tehdä joitain tausta-asennuksia. Ohjelma jää odotustilaan, ja yhteys avautuu 
automaattisesti, kun seminaari alkaa.

Seminaarin linkki löytyy jo nyt yhdistyksen kotisivulta www.retina.fi Ajankohtaista-
osiosta. Se lähetetään tapahtuman edellä myös Retinan jäsenten tiedossa 
oleviin sähköpostiosoitteisiin sekä NKL:n Tiedonhallintapalvelun Ilmoitukset- ja 
Retiniitikot-keskustelualueille, samoin kuin Facebookin Retina Finland ja Retina 
Nuoret sivulle ja ryhmiin.
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Miten kysymyksiä voi esittää?

Luennoitsijoille voi lähettää kysymyksiä jo etukäteen sähköpostilla osoitteeseen
info@retina.fi. Seminaarin aikana niitä voi kirjoittaa Zoomin Q&A-osioon, josta 
Hannu Uusitalo näkee ne saman tien. Toimistonhoitaja seuraa yhdistyksen 
sähköpostia myös seminaarin aikana ja välittää sinne tulevat kysymykset Uusitalolle.

Hannu Uusitalo poimii seminaarin aikana kiinnostavimpia kysymyksiä 
luennoitsijoiden vastattavaksi. Rajallisen ajan puitteissa kaikkiin ei varmaankaan
ehditä vastata, mutta kaikista kertyneistä kysymyksistä kootaan seuraavaan Retina-
lehteen 2/2020 Kysy asiantuntijalta -palsta, josta vastaukset voi lukea.

Entä jos en pääse seuraamaan suoraa lähetystä?

Tallenne, jossa on mukana sekä ääni- että kuvamateriaali, julkaistaan yhdistyksen 
verkkosivulla www.retina.fi pian Retina Dayn jälkeen. Sieltä sitä voi katsella kaikessa 
rauhassa sitten, kun on sopivaa aikaa.

Seuraavasta Retina-lehdestä 2/2020 voi lukea kattavan koosteen tapahtumasta.

Jos kaipaat lisäohjeita seminaariin liittymisessä tai sinulla on muuta kysyttävää, 
ota yhteys yhdistyksen toimistoon info@retina.fi tai 045 135 7611.

Tervetuloa mukaan!

Yhdistetty kevät- ja syyskokous 24.10.2020

Koronapandemian vuoksi maaliskuussa peruuntunut kevätkokous pidetään 
syyskokouksen yhteydessä Teams-etäkokouksena lauantaina 24.10.2020. 
Oheisohjelmana on Jutta Laino-Tabellin luento Kohtaaminen – arvostava ja 
positiivinen vuorovaikutus. Päivän lopullinen ohjelma kellonaikoineen ja 
osallistumisohjeineen julkaistaan lokakuun alussa ilmestyvässä erillisessä 
jäsentiedotteessa 3/2020.

Ehdolle puheenjohtajaksi tai hallitukseen?

Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja (toimikausi 1 vuosi), kolme 
hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle (toimikausi 2 vuotta) sekä kolme 
varajäsentä (1 vuosi). 
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Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Timo Nyström on ilmoittanut, ettei hän ole 
enää käytettävissä puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi.

Olisitko sinä kiinnostunut ehdokkuudesta tai tunnetko jonkun yhdistyksen 
varsinaisen jäsenen, joka olisi ja on antanut suostumuksensa? Tällä kertaa kaikkien 
ehdokkaiden tulee ilmoittautua syyskuun loppuun mennessä yhdistyksen 
toimistoon, kirjoittaa itsestään lyhyt esittelyteksti ja valita kuva. Esittelyt julkaistaan 
jäsentiedotteessa 3/2020, jolloin kukin voi tutustua heihin etukäteen ja etä-äänestys 
sujuu joutuisasti.

Mitä hallituspaikka sinulle tarjoaa?

- Runsaasti tietoa retinitis-sairauksista
- Tilaisuuden oppia uutta ja kehittää taitojasi
- Ikioman, säännöllisesti kokoontuvan vertaisryhmän
- Monipuolisia tehtäviä oman kiinnostuksesi mukaan:
-- tapahtumien ja tiedotusmateriaalin suunnittelua ja toteutusta
-- vertaistukitoimintaa
-- kansainvälistä yhteistyötä ja tapaamisia
-- eri yhteistyötahojen kanssa toimimista
-- tutkimuksen seurantaa
-- tiedottamista eri kanavien kautta jäsenille ja suurelle yleisölle
-- taloushallintoa ja varainhankintaa
-- vaihtelevia toimistotöitä
-- ja paljon muuta!

Mitä sinulta edellytetään?

- Osallistumista hallituksen kokouksiin, joita on vuodessa tavallisesti kuusi: kaksi 
vuosikokousten yhteydessä, loput yleensä arki-iltapäivinä joko etäyhteydellä tai 
Iiriksen tiloissa Helsingissä (kulut korvataan). 
- Osallistumista asioiden valmisteluun erilaisissa työryhmissä sähköpostitse, 
puhelimitse ja etäyhteydellä.

Mieti, olisiko tässä sopivaa haastetta ja sisältöä juuri sinun elämääsi? Sitten vain 
rohkeasti ehdolle!
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Kerhotoiminta

Uudenmaan retinakerho

Kerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina 7.9., 5.10., 2.11. ja
7.12.2020 klo 17:30-19:00. Lisätiedot: jaana.argillander@gmail.com tai Raisa Ticklén, 
p. 040 515 3917 (puhelu, tekstari, WhatsApp). Halutessasi voit liittyä mukaan Retina 
Uusimaa Whatsapp-ryhmään, johon saat linkin Jaanalta tai Raisalta.

Tervetuloa syyskauden ensimmäiseen kerhotapaamiseen maanantaina 7.9. 
klo 17:30-19:00 Teams-sovelluksen välityksellä. Vaihdamme kuulumisia ja 
suunnittelemme syksyn tapaamisia. Viime keväälle suunnitellut vierailut 
teehuoneelle ja olutpanimolle saivat kannatusta, mutta koronan takia jouduimme 
ne perumaan. Jutellaan etätapaamisessa, kuinka moni olisi halukas vierailuille tai 
miten muuten voisimme toteuttaa teemat.

Lähetä etätapaamista varten Jaanalle sähköpostiosoitteesi jaana.argillander@gmail.
com, niin saat linkin, jota klikkaamalla pääset mukaan. Et tarvitse Teamssovellusta, 
sähköpostiosoite riittää.

Jyväskylän seudun retinakerho

Jys-Retina kokoontuu syyskaudella kerran kuussa maanantaina klo 17-19 
Matarasalissa B, Matarankatu 6 A 1, 2. kerros. Isompi kerhotila suo mahdollisuuden 
turvavälien pitämiseen, ovella jaetaan käsidesiä ja nenäliinoja sekä ohjataan kukin 
omalle paikalleen. Kahviraha 2 euroa. Lisätiedot: Tarja Pietiläinen, p. 0400 808 970, 
tarja.m.pietilainen@gmail.com, tai Kaija Halme, p. 040 735 9510, kaija.a.halme@
gmail.com.

Seuraava kerhotapaaminen on Matarasalissa ma 28.9. 

Ma 16.11. vieraanamme on kirjailija Mauri Karvonen.

Loka- ja joulukuun kerhotapaamisista tiedotetaan tarkemmin Jys-Retinan omissa 
tiedotteissa ja Retinan jäsentiedotteessa 3/2020.

Vaasan seudun retinakerho

Yhteyshenkilö: Helena Holappa, p. 050 522 5267 tai helena.piittari@hotmail.com.
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Tampereen seudun retinakerho

Kerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 15:30−17:00 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhohuoneella, Kuninkaankatu 8 A, 2. 
krs. Kahviraha 2 €. Lisätiedot: Raija Leppänen, p. 0400 797 139, ja Outi Lehtinen, p. 
040 700 7930 tai outi.lehtinen@elisanet.fi.

Ma 5.10. vieraana Tampereen seudun Näkövammaisten uusi toiminnanjohtaja Olli-
Pekka Rättäri.

Ma 2.11.Suunnitellaan ohjelma lokakuun kerhotapaamisessa.

Ma 7.12. Pikkujoulut.

Tampereen seudun retinakerho kokoontui 31.8.2020 puolen vuoden koronatauon 
jälkeen 300 vuotta vanhalla sukutilalla Eräjärven Eerolassa Orivedellä. Kuva: Jaana 
Keski-Vähälä
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Jäsenmaksut

Kuluvan vuoden jäsenmaksu on vielä joiltakin suorittamatta. Kopio laskusta 
lähetetään tämän jäsentiedotteen mukana. Maksaessasi muista ilmoittaa 
viitenumero sekä jäsenen nimi. Niille jotka saavat jäsentiedotteen äänitteenä, 
lähetetään ainoastaan jäsenmaksulomake kirjekuoressa. Huomioithan, että 
jäsenmaksuille on oma tilinsä.  Jos saat mielestäsi aiheettoman muistutuksen, ota 
yhteyttä toimistoon p. 045 135 7611 tai info@retina.fi.

Jäsentiedotteen toimitustavat

Paino- ja postituskulujen säästämiseksi yhdistys pyrkii toimittamaan jäsentiedotteen 
mahdollisimman monille sähköpostitse. Halutessasi voit kuitenkin saada tiedotteen 
myös painettuna tai äänitteenä. Ilmoita toivomuksistasi toimistoon, p. 045 135 
7611 ti ja to.

Retina-lehti

Seuraava Retina-lehti ilmestyy joulukuun alussa. Osallistu lehden tekoon! Aineiston 
viimeinen jättöpäivä on 30.10. Toimituksen sähköpostiosoite on outi.lehtinen@
elisanet.fi.

Retina ry:n toimiston yhteystiedot

Postiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki, puhelin: 045 135 7611
info@retina.fi www.retina.fi Facebook: Retina Finland

Toimistonhoitaja on yleensä tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja torstaisin klo 9-15. 
Muulloin voit jättää soittopyynnön puhelinvastaajaan.
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Retina ry:n hallitus 2020

Puheenjohtaja:
Timo Nyström    040 360 6404  timo.nystrom@hotmail.com
Varapuheenjohtaja:
Pekka Rantanen    0400 468 005  vp.rantanen@nic.fi
Jaana Heino    040 844 1480  jaanaheino@live.fi
Pekka Makkonen   050 354 1250  pekka@ioni.org
Tarja Pietiläinen    0400 808 970  tarja.m.pietilainen@gmail.com
Merja Regner    0500 426 049  merja.regner@hotmail.com
Sini Sjöblom    0400 567 836  sini.sjoblom@pp.inet.fi

Toimistonhoitaja/sihteeri:
Arja Piisinen 045 135 7611 info@retina.fi

Varajäsenet:
Outi Lehtinen    040 700 7930  outi.lehtinen@elisanet.fi
Jaana Argillander   040 520 4930  jaana.argillander@gmail.com
Mauri Kulmala    0400 782 525  mauri.kulmala@gmail.com

Retina ry:n vertaistukihenkilöt

Jaana Argillander, Helsinki  040 520 4930  jaana.argillander@gmail.com
Kristiina Helin-Kesäläinen,
Helsinki     040 571 9563  kristiina.kesalainen@luukku.com
Eero Kiuru, Järvenpää   0400 456 075  eero.kiuru@pp.nkl.fi
Mauri Kulmala, Turku   0400 782 525  mauri.kulmala@gmail.com
Anita Niemi, Haapavesi  0500 585 750  anita.niemi@kotinet.com
Tarja Pietiläinen,
Hankasalmi    0400 808 970  tarja.m.pietilainen@gmail.com
Pekka Rantanen, Helsinki  0400 468 005  vp.rantanen@nic.fi

Vertaistukiperhe:
Susanna Rahunen, Vantaa  050 482 1172  susku_tsr@hotmail.com
Jussi Ruokonen, Vantaa  040 731 1245  jussi.ruokonen@volvo.com
Tuomas Ruokonen,
Rotterdam    040 571 3509  tuomas_tsr@hotmail.com


