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Julkisivuremontti
ja uusia haasteita
Teksti: Maija Lindroos,
Retinitis-yhdistyksen puheenjohtaja

Y

hdistyksen julkisivu uudistuu!
Kotisivujen ja RP-uutisten ulkoasua on muokattu, jotta ne
olisivat visuaalisesti vetoavammat
ja samalla selkeämmät näkövammaiselle lukijalle. Käykääpä tutustumassa ja testaamassa osoitteessa www.
retina.fi. Outi Lehtinen on palannut
lehden päätoimittajaksi, ja toimituskunta on uudistunut. Toimistolle on
hankittu uusi taitto-ohjelma. Olemme uudistaneet myös lehden sisältöä. Lukijat voivat esittää kysymyksiä
asiantuntijoille. Myös puheenjohtajalle ja hallitukselle voi esittää ehdotuksia ja kysymyksiä, jotka liittyvät
yhdistyksen nykyiseen tai tulevaan
toimintaan. Lukijan kynästä -palstalle toivomme juttuja omakohtaisista kokemuksistanne. Toimituskunta
on kiitollinen kaikesta palautteesta.
Maaliskuun lopulla Jyväskylässä pidetyssä kevätkokouksessa käsiteltiin vuoden 2008 toimintakertomus
ja tilinpäätös. Luonnollisesti maailmankongressi oli vuoden merkittävin
tapahtuma, ja se onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Pystyimme tar-

joamaan luennoitsijoille ja yleisölle
upeat tilat Finlandia-talolla sekä simultaanitulkkauksen kolmella kielellä. Kongressiviikolla toteutettiin
järjestökokoukset, yleiskokous, monipuolinen vapaa-ajan ohjelma ja erillinen nuorten tapahtuma. Kaikesta
tästä selvisimme pienemmillä kustannuksilla kuin hollantilaiset omastaan
2004. Kongressin kokonaiskulut olivat
132 000 € ja kokonaistuotot 102 000
€. Syntynyt alijäämä katettiin Rahaautomaattiyhdistyksen tähän tarkoitukseen myöntämällä avustuksella.
Kongressiin osallistui 420 henkeä.
Luennoitsijoita oli 30, joista puolet ulkomaalaisia. Virallisia kokousedustajia RI:n jäsenyhdistyksistä oli
70. Kaiken kaikkiaan ulkomaalaisia
kongressivieraita avustajineen oli
lähes yhtä paljon kuin suomalaisia eli 180. Järjestäjinä voimme olla
tyytyväisiä, että Suomeen saapui
vieraita hyvinkin kaukaa; Australiasta, Brasiliasta ja Japanista asti.
Tuskin olemme selvinneet suururakastamme, kun jo uudet haasteet
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odottavat. Viime kesän kongressille
oli jo ennakkoon asetettu suuria odotuksia. Kuultiinhan Helsingissä väliaikatuloksia ensimmäisistä retiniitikoille tehdyistä hoitotutkimuksista.
Kongressiteeman mukaisesti tutkimuksessa on edetty laboratorioista
käytännön tasolle. Tutkijoiden optimismi uusien hoitomuotojen mahdollisuuksista koettiin innostavana.
Yhdistykset eivät ole tehneet turhaa
työtä eivätkä jäsenet turhaan maksaneet vuotuisia jäsenmaksujaan.
Potilasrekisterit ja geenikartoitukset olivat useammankin luennon aiheena. Niistä keskusteltiin vilkkaasti
myös järjestökokouksissa. Meidän
suomalaisten oli todettava, että vaikka yhdistyksemme on yksi maailman
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vanhimmista, olemme mm. rekisteröimisessä muita Pohjoismaita jäljessä.
Meidän on varauduttava uusiin tehtäviin, jotka edellyttävät entistä kiinteämpää yhteistyötä lääkäreistä
koostuvan asiantuntijaryhmämme
kanssa. Yhdistyksessä tulee vakavasti
pohtia, millä tavalla voimme edesauttaa potilasrekistereiden perustamista ja toimia edunvalvojana, jotta
geenikartoitukset saataisiin osaksi
yhteiskunnan kustantamaa terveydenhoitoa.
Melkoisia haasteita! Tosiasia on, ettei
mikään muu näkövammaisjärjestö
tee tätä työtä puolestamme. Olen kuitenkin vakuuttunut, että selviämme
jälleen kerran haasteistamme.
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Retinitis-yhdistys ry:n jäsenlehti
32. vuosikerta. 2 numeroa vuodessa
Isokirjoituksella, sähköisenä ja äänitteenä.
Julkaisija:
Retinitis-yhdistys ry
PL 51, 00030 IIRIS
Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
(09) 3960 5800, retinitis@kolumbus.fi
www.retina.fi
Päätoimittaja: Outi Lehtinen
040 700 7930, outi.lehtinen@elisanet.fi

Toimituskunta:
Jaakko Evonen, Outi Lehtinen, Maija Lindroos, Arja Piisinen, Eeva-Marja Sankila, Tuire
Niemi. Kutsuttuna Liisa Lahtinen.
Taiton suunnittelu:
Outi Lehtinen ja Maila Mehtälä
Taitto: Arja Piisinen
Joulukuussa 2009 ilmestyvään lehteen tarkoitetun aineiston on oltava yhdistyksen
toimistossa viimeistään 15.10.2009.
Painopaikka: Aleksipaino, Helsinki

Kansikuva: Retinitis-jatkokurssilaisten keskittynyttä kuuntelua oppaan kerrontaan lehvien
alla Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa huhtikuussa. Kuva: Ulla Juvonen
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Pilottitutkimus suomalaisten
retiniitikoiden geenivirheistä
Teksti: Outi Lehtinen

N

yt kun retinitiksen geenihoitoja on jo kliinisessä hoitotutkimusvaiheessa, on kansainvälisissä yhteyksissä alettu korostaa yhä
enemmän geenivirhetason diagnoosien tärkeyttä. Samalla geenitestit
ovat alkaneet kiinnostaa myös retiniitikoita itseään. Yhdistys ei kuitenkaan
halua kannustaa jäseniään umpimähkäisiin, omakustanteisiin tutkimuksiin, sillä oikean testivaihtoehdon
valinta, tulosten tulkinta ja lähisukulaisten sairastumisriskin arviointi vaatii tiivistä yhteistyötä silmä- ja perinnöllisyyslääkärin kanssa.
Retinitis-yhdistyksen
asiantuntijaryhmä on valinnut keskuudestaan
toimikunnan valmistelemaan pilottihanketta, jonka tarkoituksena on
kartoittaa suomalaisten retiniitikoiden geenivirheitä jonkin kaupallisen
seulontatestin avulla. Toimikuntaan
kuuluvat prof. Leila Laatikainen, LT
Sirkka-Liisa Rudanko, dos. Riitta Salonen-Kajander ja LT Eeva-Marja Sankila sekä yhdistyksen edustajina Maija
Lindroos ja Outi Lehtinen. Ensimmäinen kokoontuminen oli 17.4.2009.
Julkinen terveydenhuolto ei nykyisellään säännönmukaisesti rahoi-

ta retiniitikkojen geenitestejä, eikä
esim. HUSin Silmäklinikka voi siksi
tehdä niitä potilailleen. Sen sijaan yliopistollisten sairaaloiden perinnöllisyyslääketieteen yksiköissä voidaan
teettää mm. syöpäpotilaille yli tuhat
euroa maksavia geenitutkimuksia. Pilottihankkeemme tavoitteena on saada myös retinitisgeenitestit julkisen
rahoituksen piiriin. Toimikunta katsoi,
että tämä voisi toteutua helpoiten, jos
olisi näyttöä, että suomalaisten retiniitikoiden geenivirheet löytyvät kaupallisilla seulontatesteillä. Testit eivät
ole kovin kalliita, sillä esim. virolaisen
Asper Ophthalmics’in geenitesti maksaa noin 300 €/näyte.
Retinitis-yhdistyksen hallitus on päättänyt rahoittaa pilottihanketta tutkimusrahastosta 20.000 eurolla. Tällä
summalla on mahdollista tutkia noin
40 näytettä ja palkata kuukaudeksi
yksi tutkija. Lisäksi kustannuksia kertyy DNA:n eristyksestä, näyteputkista
ja niiden postittamisesta. Väestöliiton
Perinnöllisyysklinikka on mukana kliinisenä konsulttina ja vastaa potilaiden mahdollisesti tarvitsemasta perinnöllisyysneuvonnasta.
Tutkimusryhmällä

on

käytettävis-
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sä muutaman vuoden takaa sopiva
aineisto tarkkoine kliinisine diagnooseineen perinnöllisten verkkokalvorappeumien
epidemiologia
-pilottitutkimuksen tuloksena. Testattavat valitaan tästä aineistosta siten,
että geenivirheen löytyminen on todennäköistä. Kiinnostavimmat diagnoosit ovat LCA ja Stargardt, joihin on
jo piakkoin tarjolla hoitokeinot. Näissä sairauksissa, kuten myös dominantissa RP:ssä on lisäksi hyvä fenotyyppi-genotyyppikorrelaatio, mikä lisää
todennäköisyyttä mutaation löytymiseen. Pilottitutkimuksen ulkopuolelle
jäävät Usher, koroideremia ja retinoskiisi, joiden suomalainen geeniperimä on jo melko kattavasti tiedossa.
Keski-Euroopassa on meneillään vastaavanlaisia retiniitikkojen geeniseulontoja, ja sillä on ollut jo käytännön
seurauksia. Belgialaisesta rekisteristä
löytyi LCA-potilaita, joilla on RPE65geenivirheitä. Heitä on päässyt mukaan USAssa meneillään oleviin geenihoitotutkimuksiin.
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Toimikunta toivoo suomalaisilta retiniitikoilta myönteistä suhtautumista
suunnitteilla olevaan tutkimushankkeeseen. Mukaan valituille lähetetään aikanaan asiaa koskeva kirje ja
sylkinäyteputki, joka tulee palauttaa
postitse tutkimuksen tekijöille. Ilman
tiivistä yhteistyötä oman silmä- ja
perinnöllisyyslääkärin kanssa ei yksittäisen retiniitikon tässä vaiheessa
kannata teettää geenitestiä omalla
kustannuksellaan. Työryhmä suosittelee odottamaan pilottihankkeen
tuloksia. Niiden pohjalta saadaan käsitys siitä, löytyvätkö suomalaisten
geenivirheet ylipäätään näillä testeillä.
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Ensitieto sairaudesta voi järkyttää –
mutta myös rauhoittaa
Teksti: Liisa Lahtinen, neuropsykologi, Näkövammaisten Keskusliitto ry
Kuvat: Ulla Juvonen

O

len työssäni psykologina ja
neuropsykologina tavannut
25 vuotta kestäneen työurani
aikana satoja retiniitikkoja Näkövammaisten Keskusliiton kursseilla. Näköongelmat ja näkövammaisuus liittyvät myös omaan elämääni. Osalla
tapaamistani retiniitikoista retinitisdiagnoosi on ollut hyvin tuore, osa on
kurssille hakeutuessaan sairastanut
retinitistä jo vuosikymmeniä.
Kuultuani monia retiniitikkojen elämäntarinoita olen alkanut pohtia yhä
enemmän ensitiedon antamisen merkitystä sopeutumisessa sairauteen
ja sen tuomiin elämänmuutoksiin.
Useimmissa tapauksissa tieto retinitissairaudesta tulee ihmiselle täysin
odottamatta, kuin salama kirkkaalta
taivaalta. Usein kuulee kertomuksia
siitä, miten silmälääkärin tai optikon
rutiinitutkimuksessa tuleekin lähete jatkotutkimuksiin. Jos ihminen on
jonkinasteisia näön ongelmia jo aiemmin havainnutkin, hän oli yleensä odottanut ratkaisun löytyvän uusista silmälaseista. Vaikka lopullisen
diagnoosin saaminen satuttaa, myös
näkömuutosten syyn selviämisen

odottaminen aiheuttaa psyykkisesti
raskaan elämänvaiheen. Odottavan
aika on pitkä, ja mielessä ehtivät pyöriä mitä moninaisimmat, myös elämää uhkaavien sairauksien mahdollisuudet tänä epätietoisuuden aikana.

Diagnoosi voi jopa helpottaa...
Tällaisessa tilanteessa välittömänä
ensireaktiona retinitisdiagnoosin jälkeen voikin ensin tulla helpotuksen
tunne siitä, että kyseessä ei olekaan

Liikkumisen haastetta tropiikissa. Retinitisjatkokurssilaiset tutustumiskäynnillä Kaisaniemen kasvitieteellisessa puutarhassa huhtikuussa 2009.
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elämää uhkaavaa sairaus. Helpottavalta voi joskus tuntua myös se, että
epämääräisenä koetuille näkemisen
poikkeavuuksille löytyy järjellinen
selitys. Usein diagnoosin saamisen
jälkeen myös monet lapsuuden ja
nuoruuden kokemukset saavat uudenlaisen selityksensä: kyse ei olekaan ollut kömpelyydestä tai muusta
taitamattomuudesta vaan näkemisen
poikkeavuudesta tietyissä tilanteissa
kuten esimerkiksi hämärässä. Diagnoosin myötä näköoireet ja kummallisuudet saavat selityksensä. Ihminen
on saattanut myös kokea, että ennen
diagnoosia hänen subjektiivisia kokemuksiaan ei ole otettu vakavasti,
vaan näköoireita on pidetty jopa luulosairautena.

...mutta romuttuvatko kaikki
unelmani?
Useimmiten tieto etenevästä silmäsairaudesta, johon ei vielä ole ole-
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massa lääketieteellistä hoitokeinoa,
on kuitenkin elämän pysähdyttävä,
järkyttävä kokemus. Diagnoosin saamishetkellä mieleen vyöryy koko oma
tulevaisuus, unelmat ja tavoitteet, joiden toteuttaminen tuntuu yhtäkkiä
olevan uhattuna. Tieto näköä heikentävästä sairaudesta aktivoi yleensä
myös mielikuvia näkövammaisuudesta. Näkövammaisuuteen ja sokeuteen
jokainen liittää omia merkityssisältöjä, jotka taas aktivoivat esiin erilaisia
tunteita.
Siihen, millaisia mielikuvia omassa
mielessä aktivoituu, vaikuttaa sekin,
miten ja millaista ensitietoa sairaudesta annetaan; annetaanko sitä tavalla, joka aktivoi ensisijaisesti kielteisiä mielikuvia vai tavalla, joka antaa
ihmiselle myös toivoa ja näin mahdollisuuden myönteisempiin tulevaisuuden odotuksiin oman selviytymisen
suhteen. Jokainen ihminen kantaa
mukanaan aiempia kokemuksiaan ja

Täyskaato - vai tuliko sittenkään? Retinitis-jatkokurssilaiset omaisineen tutustumassa
keilaamiseen Myllypuron Arena Centerissä Helsingissä huhtikuussa 2009.
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valikoi elämänkokemustensa pohjalta tietoa. Siksi samalla tavallakin
annettu ensitieto voi eri ihmisissä aktivoida erilaisia mielikuvia tulevaisuudesta. Samasta asiakokonaisuudesta
eri asiat voivat tarttua ihmisen mieleen ja muu sivuutetaan. Jos sairaus
on tuttu jo lähisuvusta tai perhepiiristä, vaikuttaa omaan asennoitumiseen
se, miten sairauteen on siellä suhtauduttu.

Seurauksena voi olla tiedon torjunta,
koska sen ei koeta liittyvän omaan
sen hetkiseen tilanteeseen. Haluttomuus hakeutua esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseille voi johtua
juuri tästä. Koska retinitissairauksissa
näkömuutokset etenevät useimmiten
suhteellisen hitaasti, pitäisi mm. kuntoutukseen liittyviin asioihin palata
vuosien, jopa vuosikymmenien kuluttua toistuvasti.

Minäkö näkövammainen?

Jos hoitosysteemi toimii siten, että
kontrollikäyntejä lääkäriin ei nähdä
tarpeellisena diagnoosivaiheen jälkeen siitä syystä, että lääketieteellistä hoitokeinoa ei vielä ole olemassa,
se vahvistaa yksin jäämisen tunnetta,
mielikuvia tilanteen toivottomuudesta ja pelkoa nopeasta sokeutumisesta.
Ihminen voi kokea tulleensa hylätyksi
ja jääneensä yksin ja avuttomana liian
ison taakan kanssa.

Ensivaiheessa on tyypillistä, että mieleen nousee hätä ja pelko, ahdistus
ja epävarmuus, koska niin moni asia
voi omassa elämässä tuntua yhtäkkiä uhatulta. Kun ihminen kokee menettävänsä hallinnan tunteen elämästään, se aiheuttaa luonnollisesti
suurta avuttomuutta. Kaikki nämä
tunteet ovat psyykkisesti terveen ihmisen normaaleja reaktioita uudessa
ja odottamattomassa tilanteessa.
Kun nämä luonnolliset tunnereaktiot
ottavat yliotteen, ihmisen on vaikeaa
ja jopa mahdotonta ottaa vastaan tietoa sairaudesta, jolloin hän ei jälkeenpäin muista, mitä on kerrottu. Hoitoja kuntoutushenkilökunnan pitäisikin
alkuvaiheessa osata annostella tietoa
sopivasti ja palata samoihin asioihin
toistuvasti. Joskus ihminen ei koe tarjotun tiedon koskettavan juuri häntä.
Tietoisuus ei välttämättä muutu samassa silmänräpäyksessä, jossa näköön liittyvät tutkimustulokset luokittelevat hänet jo näkövammaiseksi.

Vaikka näkötilanne ja sen aiheuttamat
toiminnalliset haitat olisivat tässä vaiheessa vielä vähäisiä tai lähes olemattomia, oma tulevaisuusnäkymä saattaa värittyä näkövammaisuuteen ja
sokeuteen liittyvillä hyvin tunnepitoisilla ja pelottavilla merkityssisällöillä.
Mielikuvissa näkövammautuminen
liitetään usein täydelliseen toisista
riippuvuuteen ja kokonaisvaltaiseen
avuttomuuteen. Näin varsinkin, jos
kokemusta näkövammaisuudesta ei
lähipiirissä ole. Usein ensivaiheessa
ahdistusta ja pelkoa aiheuttaa nimenomaan se, että näön pelätään heikkenevän yhtäkkisesti, vaikka näin ei
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yleensä tapahdu.
Ensitiedolla voidaan luoda odotuksia
tulevaisuuden suhteen joko tavalla,
joka herättää pelkoa, tai tavalla, joka
myös rauhoittaa. Amerikkalaisessa
retiniitikkoja käsittelevässä tutkimuksessa kävi ilmi, että tapa, jossa
korostettiin sairauden hitaasti etenevää luonnetta ja ennakoitiin näkömuutosten tapahtuvan 5 tai 50
vuoden kuluessa, koettiin rauhoittavana, koska se antoi omalla kohdalla
mahdollisuuden toivoa positiivisinta
mahdollisuutta.

Miksi juuri minä?
Diagnoosivaiheen jälkeen mieleen
nousevat usein myös monenlaiset miksi-kysymykset, kun ihminen
yrittää löytää tapahtuneelle selitystä. Tässä vaiheessa prosessi etenee
enemmän tunnetasolla ja muiden
ihmisten kohtaaminenkin voi tuntua
silloin vaikealta. Tässä vaiheessa ihminen tarvitsee ensisijaisesti kuuntelijaa ja tukea tunteidensa ilmaisemiseen. Sanonta ”tieto lisää tuskaa”
ei tässä tilanteessa pidä paikkaansa;
oikeanlainen tieto antaa parhaimmillaan työkaluja selvitä tilanteessa
eteenpäin. Tietoa etsimällä ihminen
kokee voivansa vaikuttaa omaan tilanteeseensa aktiivisesti.
Asian työstämis- ja käsittelyvaiheessa
ihminen joutuu käymään läpi myös
suruaan ja menetetystä luopumistaan. Luopuminen voi tarkoittaa sekä
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ihmisen kohtaamia konkreettisia luopumisia että uhkakuviin liittyviä luopumisia mielikuvien tasolla. Luopuminen voi aiheuttaa masennuksen
lisäksi myös vihan tunteita.
Jokainen ihminen kokee kuitenkin tilanteet omalla yksilöllisellä tavallaan.
Etenevän sairauden luonteeseen kuuluu, että ihminen joutuu kohtaamaan
muutostilanteita ja niiden aktivoimia
tunteita toistuvasti eri elämänvaiheissa: aaltomainen liike vie aallon
pohjalta aallon harjalle, onneksi väliin mahtuu yleensä myös pitkiä tyvenen hetkiä.

En suostu tähän!
Joskus kuulee kertomuksia siitä, että
diagnoosivaiheen jälkeen koko sairaus halutaan unohtaa tai siirtää elämässä täysin taka-alalle vuosiksi ja
jopa vuosikymmeniksi. Harvoin se
kuitenkaan onnistuu täydellisesti, ja
tällainen suhtautumistapa saattaa sitoa psyykkisiä voimavaroja enemmän
kuin tilanteen avoin kohtaaminen.
Sairauden kohtaaminen ei merkitse
jatkuvaa piehtaroimista siinä, vaan
aktiivista asennoitumista ratkaisu- ja
selviytymiskeinojen etsimiseen kulloisenkin tarpeen mukaan. Joskus voi
antaa vahvuutta ja hallinnan tunnetta sekin, että elämän tärkeissä pitkän
tähtäimen ratkaisuissa jollain tasolla
ennakoi mahdollisia muutoksia näkötilanteessa. Sairauden kieltäminen
johtaa enemmän tai vähemmän passiiviseen odottamiseen, joka altistaa
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avuttomuuden tunteen vahvistumiseen.
Myös näkötilanteen seuranta halutaan ehkä unohtaa vuosiksi tai jopa
vuosikymmeniksi, jotta todellisuuden kohtaamiselta voidaan välttyä
tai sitä pitkittää. Alussa tämä voikin
onnistua, mutta pitkittyessään tällainen asennoituminen voi johtaa ennemmin tai myöhemmin itsetunnon
kolhuihin ja jopa elämänpiirin supistumiseen, koska omaa näkövammaa
halutaan väistellä. Se voi johtaa tarpeettomaan luopumisten ketjuun,
kun jo ennakkoon alkaa pelätä näkövammaisuuden paljastuvan käytännön tilanteissa. Jokainen julkinen
moka tekee kipeää itsetunnolle. Virheellisesti ihminen itse liittää nämä
mokat omaan huonommuuteen kokien ne epäonnistumisina. Häneltä jää
huomaamatta se tosiasia, että moka
on looginen seuraus virheellisestä näköhavainnosta tai siitä, että jotain jäi
kokonaan näkemättä.

Sinuiksi oman itsen ja näkövamman kanssa
Oman näkövammaisuuden kohtaaminen on oppimisprosessi, joka ei
yleensä tapahdu kädenkäänteessä,
vaan vaatii pitkääkin kypsymisaikaa.
Oman paikan löytäminen näkevien ja
sokeiden välimaastossa ei ole yksinkertaista, kun kyseessä on etenevä silmäsairaus kuten retinitis. Oma tilanne
voi elää ja muuttua paitsi menneisyystulevaisuusakselilla myös ympäristön
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mukaan tässä hetkessä näkevästä
lähes sokeaan. Siksi on ymmärrettävää, että retiniitikon ei ole itsekään
aina helppo mieltää, mihin viiteryhmään hän kuuluu. Näköongelmien ja
näkövammaisuuden salaaminen on
kuitenkin ihmiselle aina kuluttavin ja
psyykkisesti stressaavin tilanne, joka
estää aktiivisen ratkaisumallien etsimisen. Oman näkövammaisuuden
kohtaaminen antaa mahdollisuuden
uusien selviytymiskeinojen etsintään
ja niiden löytämiseen.
Työssäni kymmenien Retinitiskurssien vetäjänä olen nähnyt retiniitikkojen oman vertais- ja viiteryhmän
voiman, jonka kautta retiniitikot itse
ovat alkaneet nähdä myös itsensä
uusin silmin. Uskallus kohdata oma
näkövammaisuus, jos sitä ei aiemmin
ole vielä uskaltanut tehdä, on omassa vertaisryhmässä ehkä helpompaa.
Joskus ronskikin huumori auttaa näkemään asioiden ja tilanteiden humoristisia puolia ilman häpeää, joka
näihin tilanteisiin on alun perin liittynyt. Yhteinen nauru tilanteille, joihin
jokainen voi samaistua, on vapauttavaa ja puhdistavaa. Sairauden eri
vaiheissa olevat retiniitikot ovat antaneet toisilleen jo vuosikymmenten
ajan uskoa ja luottamusta selviytymiseen etenevän silmäsairauden kanssa
ja tulevat tekemään varmasti niin jatkossakin.
Kaija Hänninen on väitöskirjassaan
Kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä – Kokemukselli-
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nen ensitieto vammaisen lapsen syntyessä (2004) nostanut esiin minua
puhuttelevan kuuden T-kirjaimen sisällöstä koostuvan kokonaisuuden,
joka sopisi erinomaisesti sekä retiniitikon ensitietovaiheeseen että myöhempiinkin kuntoutusprosesseihin.
Tämä kuuden T-kirjaimen sisällöstä
muodostuva kokonaisuus on TUKI,
TUNNE, TIETO, TOIVO, TOISTO JA
TOIMINTAAN OHJAAMINEN.

”Mietitytti, että mitenkä nyt
sitten se työnteko…”
Teksti ja kuva: Taru Tammi, työllisyyspäällikkö,
Näkövammaisten Keskusliitto ry

Aila Martikainen on jatkanut
työelämässä lastentarhanopettajana ja päiväkodin johtajana
yksitoista vuotta sen jälkeen,
kun näön heikkeneminen alkoi
aiheuttaa ongelmia työssä. Mielekäs lasten kanssa tehtävä työ,
hyvä työyhteisö ja halu kehittyä työssä siivittivät jatkamaan
näön heikkenemisestä huolimatta. Tärkeitä ovat olleet myös
ammatillisen kuntoutuksen onnistuneet työssä jatkamista tukevat toimet.

Aila Martikainen sai diagnoosin perinnöllisestä silmänpohjan rappeumasta vuonna 1992. Ensimmäiset näön
heikkenemisestä johtuvat ongelmat
työssä alkoivat muutaman vuoden
kuluttua tästä. Ailan tapauksessa työterveyslääkärin nopea ohjaus edelleen HYKS:n Silmäklinikan palveluihin
oli avain hyvälle ammatillisen kuntoutuksen kaarelle ja mahdollisuuksille
jatkaa omassa lastentarhanopettajan
työssä sekä myöhemmin edetä päiväkodin johtajaksi.
– Sain hoitavalta lääkäriltä, Eeva-Marja Sankilalta, paljon tietoa ja liityin
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muistaakseni juuri silloin Retinitisyhdistykseen. Sain kirjallista tietoa,
ja hyvän keskustelun lopuksi Sankila
kertoi, että työkykyäkin voidaan arvioida ja ammatillinen tsekkaus olisi
paikallaan.
Ailan työpaikan työeläkelaitos, Valtiokonttori, lähti maksamaan Näkövammaisten Keskusliiton kurssin, jolla Aila
sai edelleen tietoa työssä jatkamisen
keinoista, kuormituksen pienentämisestä, apuvälineistä ja kuntoutuksen
mahdollisuuksista. Tästä kurssista
alkoi prosessi, johon sisältyivät myöhemmin Näkökeskus Vision tutkimukset ja valontarvearvio sekä näönkäytönohjaajan työpaikalle tekemä
valaistuksen muutossuunnitelma.
– Sain lähestymisvalon työpaikan
oven ulkopuolelle ja katkaisijat suunniteltiin niin, että jokaiseen huoneeseen sai kulkiessaan valon. Pienessä
päiväkodissa työskentelimme paljon myös keittiössä, ja sinnekin tehtiin hyvä valaistus. Työvoimatoimiston työolosuhteiden järjestelytuella
nämä valaistusmuutokset rahoitettiin, ja työnantajalle jäi vain jonkin
verran maksettavaa. Näkövammaisten Keskusliiton työllisyysneuvojan
kanssa järjestettiin työpaikalla palaveri, jossa ammatillisen kuntoutuksen
asioista ja erilaisista tukimuodoista
kerrottiin työnantajalle.
Atk-taitoihin ja niissä harjaantumiseen kiinnitettiin huomiota jo ammatillisen kuntoutuksen alkuvaiheessa,
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ja Kela myönsi jonkin ajan kuluttua
tietokoneen suurennusohjelmineen
sekä lukutelevision.
– Saatuani tietokoneen apuvälineineineen sain myös kolme päivää yksilöllistä ohjausta. Jos atk-kouluttaja Sari
ei olisi tullut ohjaamaan työpaikalle,
niin kone ja suurennusohjelma eivät
olisi minulle tulleet koskaan käyttöön. Näkövammaiselle on todella
tärkeää saada asennus- ja ohjauspalvelut omalle työpaikalle, sillä meillä ei
työpaikalla atk-asioista tiedetty. Ohjaaminen jatkui hienosti Sarin kanssa,
otin yhteyttä tarvittaessa puhelimitse
ja sähköpostilla. Siitä vaan lähdin rohkeasti kokeilemaan.
Kuntoutus jatkui Retinitiskurssin merkeissä, ja tärkeää oli puolison mukanaolo kurssilla. Ailalle ja hänen mie-
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helleen kurssin annista olennaisia
olivat perinnöllisyysinfo, vertaistuki
ja lisätieto omasta silmäsairaudesta.
– Myös ammatillisesti sain varmuutta
jatkamiseen. Retinitiskurssin vaiheessa lähdin vielä täydennyskoulutukseen, Helsingin yliopiston esi- ja alkuopetuksen koulutukseen. Suureksi
avuksi olivat apuvälineet ja se, että
olin jo harjaantunut niiden käytössä –
opiskelu sujuikin näpsäkkäästi.
Aila sai Retinitiskurssilla tietoa Työkykyä ylläpitävästä ja parantavasta kuntoutuksesta (TYK), ja keskusteli pian
oman työterveyslääkärinsä kanssa
syistä, joiden vuoksi TYK-kuntoutukseen hakeutuminen olisi paikallaan.
Työterveyslääkäri kirjoitti lausunnon,
jossa suositteli TYK:ta, ja Aila haki
Kelan maksamaan kuntoutukseen.
Tässä vaiheessa liikkumisen hankaluudet olivat alkaneet jo melkoisesti
kuormittaa Ailaa. Työmatkojen kulkeminen hämärällä ja pimeällä aiheutti
ylimääräistä stressiä.
– Työ oli ajoittain epäsäännöllistä, oli
iltatapaamisia, koulutuspäiviä ja yhteydenpitoa ympäri Helsinkiä. Siinä
vaiheessa sain kuljetuspalvelupäätöksen, ja se oli kyllä ihan äärimmäisen tärkeä minun työssä jatkamiselleni. Oli ihana tunne, kun tiesi, että
autoon astumisen jälkeen pääsee turvallisesti työpaikalle.
Ailan työnkuvaan kuului lasten ulkovalvonta, ja lasten turvallisuus on
Ailalle ehdottoman tärkeä asia. Ka-
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ventuneen näkökentän vuoksi Aila
ei voinut olla aivan varma valvontatehtävässään, ja tämä aiheutti
psyykkistä ja fyysistäkin kuormitusta. TYK:n alkaessa tähän asiaan lähdettiin yhdessä etsimään ratkaisua
Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutuksen työntekijöiden kanssa.
– NKL:n työllisyysneuvoja tuli työpaikalleni, ja pidimme yhteisen palaverin päiväkodin hallituksen ja
työterveyslääkärin kanssa. Työllisyysneuvoja kertoi palaverissa, että erilaisia työnkuvan muutoksia on monilla
työpaikoilla onnistuneesti tehty. Päädyimme siihen, että ulkovalvonta jää
työnkuvastani pois. Keskustelimme
erillisessä palaverissa myös toisten
työntekijöiden kanssa asiasta. Tämä
koettiin positiivisena asiana, koska
ulkovalvonnan jäädessä pois pystyin
keskittymään taidetuokioihin pienryhmien kanssa. Työnkuvaan tehtiin
muutoksia siis ensimmäisen kerran
vasta vuonna 2003, tähän saakka oli
tehty muutoksia vain fyysisessä työympäristössä.
– TYK:issä suurin asia oli se, että sain
todella voimaa työssä jatkamiseen.
Työpäivät olivat alkaneet venyä, oli
unettomuuttakin. Sain TYK:n aikana kannettavan tietokoneen ja puhesyntetisaattorin, jolloin saatoin
joskus ottaa kirjallisia töitä kotiin
rauhassa tehtäväksi. Yhä pystyin
kaikkeen muuhun paitsi ulkovalvontaan.
TYK-jaksojen välillä toteutuivat NKL:n
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kuntoutusohjaajan ja työllisyysneuvojan työpaikkakäynnit, joilla muun
muassa suunniteltiin uusi työpiste
ja kiinnitettiin huomio hyvään ergonomiaan. Aila valittiin TYK:n aikana
päiväkodin johtajaksi, ja kuntoutus
tuki hyvin ammatillisessa muutostilanteessa. Tärkeänä TYK:in antina Aila
pitää fyysisen kunnon parantamiseen
saamiaan ohjeita ja kannustusta. Hän
rohkaistui taas liikkumaan, käyttämään valkoista keppiä ja löysi vapaaaikaansa uusia liikuntalajeja.

Aila rohkaisee ottamaan yhteyden
työterveyslääkäriin ja näkee avoimuuden työyhteisössä hyvänä asiana. Hän on saanut näin tukea myös
työkavereiltaan.

Viime vuosina Ailan näkötilanne on
huonontunut näkökentän kapenemisen lisäksi näöntarkkuuden alenemisen vuoksi. Lukemisen ongelmat,
vuorovaikutustilanteiden hankaluudet ja yleiskuormitus aiheuttivat väsymistä ja stressiä. Samaan aikaan
näiden ongelmien kanssa päiväkoti
jouduttiin remontin vuoksi muuttamaan vuodeksi väliaikaisiin tiloihin.
Kaksi suurta muuttoa sekä vuoden
työskentely näkötilanteen kannalta
melko huonoissa tiloissa lisäsi kuormitusta edelleen. Tilanne sai Ailan
ottamaan yhteyden pitkäaikaiseen
työterveyslääkäriin ja keskustelemaan osatyökyvyttömyyseläkkeestä, josta hän oli saanut kuulla TYK:n
aikana. Elokuussa 2008 Aila aloitti
osa-aikaisen työn ja osatyökyvyttömyyseläkkeen.

Aila on osallistuessaan moniin Näkövammaisten Keskusliiton ammatillisen kuntoutuksen palveluihin saanut
keinoja ja voimia työssä jatkamiseen.

– Osa-aikainen työn tekeminen on
hyvä tapa vähentää kuormitusta, ja
uuden, nuoren lastentarhanopettajan
tulo puolittamaan toi mukanaan uusia ideoita ja ajatuksia työyhteisöön.

– Monet näkövammaiset ovat hyviä
työssään ja heillä on arvokasta tietotaitoa työelämässä. Olisi todella sääli,
jos yksin jääminen omien ongelmien
ja pelkojen kanssa johtaisi työuran
katkeamiseen. Kannattaa lähteä hakemaan tukea ja apua ajoissa.

– Kaikkein tärkein asia on se, että en
ole jäänyt yksin. Olen saanut tukea,
ymmärtämystä ja asiantuntevuutta.
Jatkumo on ollut tärkeää, sillä aina
kun olen käynyt jonkun kuntoutusosion, olen saanut tietoa uusista mahdollisuuksista. On tunne, että olemme
menneet kuin portaita pitkin, yhdessä. Jokainen, joka vammautuu, tietää,
että pelko ja turvattomuus iskevät
hallitsemattomasti. Minulle on tullut
kuntoutuspalveluista ja NKL:n työntekijöiden neuvoista turvallisuuden
tunne, joka on todella tärkeä. Minusta on ollut yllättävää, että Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutuksen ja
Työllisyyspalvelujen toiminta on niin
monipuolista ja joustavaa. Nämä eri
kuntoutuksen yksiköt pelaavat hyvin
yhteen. Moniammatillisuus, sitä minä
arvostan. Ihmistä tutkitaan ja tuetaan
kokonaisuutena.
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Näkövammaisten Keskusliiton
ammatillisen kuntoutuksen palvelut
Näkövammaisten Keskusliiton tarjoamat ammatillisen kuntoutuksen palvelut on tarkoitettu työikäisille näkövammaisille ja näköongelmaisille henkilöille, joiden työkyky on heikentynyt tai uhkaa heikentyä lähivuosina, ja
joilla on ongelmia selviytyä työssään. Tavoitteenamme on tukea henkilöiden työelämään kuntoutumista ja omatoimista työssä jaksamista sekä työhyvinvointia ja työelämään sijoittumista.

Näkövammaisten Keskusliiton ammatillisen kuntoutuksen palveluja ovat:

•

kuntoutustarvetta selvittävät
tutkimukset

•

työhön palaamiseen, työkyvyn
ylläpitämiseen ja parantamiseen
sekä työllistymiseen liittyvät kuntoutusjaksot

•

tietoteknisten apuvälinetarpeen
arviointi ja käytönohjaus

•

fyysisen työympäristön kartoitukset ja muutokset

•
•
•
•

toiminnallinen työnäkö
työllisyysneuvonta
työpaikka- ja verkostokäynnit
elinkeinoneuvonta yritystoimintaan

Ammatillisen kuntoutuksen kriteerien täyttyessä kuntoutustoimien järjestäjä- ja maksajatahoina toimivat
pääasiassa Kela ja työeläkelaitokset.
Myös työhallinto voi tukea työtöntä
työnhakijaa ammatillisen kuntoutussuunnittelun avulla.
Työllisyys- ja elinkeinoneuvojiemme palvelut ovat henkilöasiakkaille
ilmaisia, ota siis rohkeasti yhteyttä
kaikissa työhön, työssä jaksamiseen,
ammatinvalintaan tai työllistymiseen
liittyvissä asioissa.
Lisää tietoa löydät www-sivuiltamme
osoitteesta http://www.nkl.fi/kuntoutus/tyollisyys/index.htm tai soittamalla NKL:n keskuksen kautta, 09396 041 Työllisyyspalveluihin.
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Näönkuntoutus
TAYSin Näkökeskuksessa
Teksti: Pirjo-Riitta Urvanta, kuntoutusohjaaja,
TAYS, Näkökeskus
Kuva: Outi Lehtinen

T

ampereen yliopistollisessa sairaalassa silmäsairauksien hoito
ja kuntoutus eli silmätautien
poliklinikka, päiväkirurgian yksikkö,
vuodeosasto ja Näkökeskus, ovat hajautettuna kolmeen eri toimipisteeseen.
Näkökeskuksen toiminta eroaa muista silmäyksiköistä siinä, että meillä
ei hoideta silmäsairautta. Asiakkaaksi hakeudutaan siinä vaiheessa, kun
varsinaiset hoidot – ainakin pääosin
– on toteutettu. Uudessa tilanteessa
tarvitaan neuvoja ja apuvälineitä, joiden avulla selvitä elämässä eteenpäin
näkövammasta huolimatta. Tämä apu
voi olla esim. näkemisen apuväline,
mutta se voi myös olla liikkumistaidon ohjausta tai lääkärinlausunto
vammaisetuuksien hakemista varten.
Näkökeskuksen henkilökuntaan kuuluu 5 kuntoutusohjaajaa, sosiaalityöntekijä, kuntoutuslääkäri (2 pv/
vko), ostopalveluoptikko (1 pv/vko) ja
puoliaikainen sihteeri. Kuntoutusohjaajien toimia on tosiasiallisesti neljä;

2 kuntoutusohjaajaa hoitaa yhtä tointa puoliksi. Aikuisille näkövammaisille on oma kuntoutusohjaaja, samoin
lapsille. Yksi meistä on erikoistunut
antamaan liikkumistaidon ohjausta
(kepinkäyttö- ja reittiohjausta). Itse
olen kuulonäkövammaisten aikuisten
kuntoutusohjaaja ja annan omille asiakkailleni myös liikkumistaidon ohjausta.
Näkökeskukseen pääsee asiakkaaksi
terveyskeskus- tai silmälääkärin lähetteellä, kun näkövammaisuuden
kriteerit täyttyvät. Siitä asiat lähtevät
rullaamaan. Lähete käsitellään lähetepalaverissa, jolloin mietimme yhdessä, millainen käynti palvelisi kyseistä
asiakasta parhaiten. Usein lähetteellä
tulevat kutsutaan niin sanotulle KUN
-käynnille. Tavallisimmin asiakas tapaa samalla käynnillä ensin sosiaalityöntekijän, sen jälkeen optikon ja
viimeiseksi lääkärin, mutta myös toisenlaiset yhdistelmät ovat mahdollisia. Toisinaan ei ole tarvetta tavata
lääkäriä, vaan ainoastaan optikko ja/
tai sosiaalityöntekijä.
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Kuntoutusohjaajan vastaanotolle voi
tulla myös ilman lähetettä. Riittää,
että lääkäri on todennut näkövammaiseksi. Kun käy silmälääkärillä, kannattaakin aina pyytää, että hän antaa
tutkimustiedot myös paperilla. Esimerkiksi näöntarkkuus- tai näkökenttätiedoista on hyötyä siinä vaiheessa,
kun mietimme asiakkaalle sopivia näkemisen apuvälineitä.
Kuntoutusohjaaja tapaa asiakkaan
joko hänen kotonaan tai Näkökeskuksessa. Kartoitamme asiakkaan
kokonaistilanteen; miten hän asuu,
millainen on hänen tukiverkostonsa
yms. Kysymysten ja keskustelun kautta koetamme saada selville, missä tilanteessa asiakas tarvitsee näkemisen
suhteen eniten apua. Sen jälkeen ryhdymme kokeilemaan erilaisia apuvälineitä. Asiakas on asiantuntija siinä,
mikä laite hänelle on paras, sitä ei
kukaan toinen voi hänen puolestaan
päättää. Yritämme myös löytää muita
keinoja, jolla selviytymistä voisi helpottaa.
Erilaisten apuvälineiden määrä on
runsas: suurennuslaseja on lukuisia
eri malleja, valollisia ja ilman valoa
toimivia. On lukukiviä ja -viivaimia,
TV-laseja, kiikareita, häikäisylaseja,
erityisvahvoja lähilukulaseja jne. Kun
suurennuslaseilla lukeminen käy liian
hankalaksi, lähdetään kokeilemaan
ns. lukutelevisiota, jossa teksti saadaan suurennettua monikymmenkertaiseksi. Lisäksi ovat matkapuhelimeen ja tietokoneeseen liitettävät
suurennus- ja puheohjelmat.
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Sopeutumisvalmennuskurssille kutsumme näkövammaisia henkilöitä,
joiden näkökyky on heikentynyt viimeisen vuoden aikana. Kurssilla heille
annetaan kahden päivän aikana runsaasti tietoa näkövammasta ja toivon
mukaan paljon vinkkejä ja apukeinoja
siihen, miten näkövammaisena selvitä entisistä arjen askareista ja täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä
sekä saada haltuunsa tarvittavaa tietoa. Kurssilla on myös mahdollisuus
keskustella kohtalotovereitten kanssa, vaihtaa arvokkaita vinkkejä, jakaa
suruja ja ilonaiheita.
Kuntoutusohjaajan kautta hoituvat
myös näkövammaista henkilöä koskevat vammaispalvelulain mukaiset
asunnonmuutostyöt.
Käytännössä
tämä tarkoittaa, että lain nojalla kunta kustantaa vaikean näkövamman
vuoksi välttämättömät valaistusmuutostyöt eli kiinteät valaisimet tarvittavine sähkötöineen. Kuntoutusohjaaja
tekee tätä varten kotikäynnin, jolloin
yhdessä arvioidaan kohteet, joihin
muutosta tarvitaan. Tämän perusteella hän kirjoittaa kunnan vammaispalvelutoimistolle suosituksen toteutettavista muutostöistä.
Näkökeskukseen voi aina ottaa yhteyttä, kun jokin näön kuntouttamista sivuava asia askarruttaa mieltä.
Autamme mielellämme ja mikäli asia
ei kuulu meidän toimipiiriimme, ohjaamme oikeaan paikkaan. Mikäli yhteystietoja ei ole saatavilla, puhelun
voi keskuksen kautta pyytää Näkökeskuksen kuntoutusohjaajalle.
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Kelan kuntoutusta
näkövammaisille
Teksti: Sirkka Rajaniemi ja Tiina Huusko
KELA, Terveys- ja toimeentuloturvaosasto, Kuntoutusryhmä

K

ela järjestää kuntoutuslain perusteella ammatillista ja vaikeavammaisten lääkinnällistä
kuntoutusta. Viime vuonna Kelan ammatillista kuntoutusta sai runsaat 400
ja vaikeavammaisten lääkinnällistä
kuntoutusta lähes 250 näkövammaista kuntoutujaa. Lisäksi Kela järjestää
harkinnanvaraista kuntoutusta sillä
rahamäärällä, jonka se vuosittain saa
valtion budjetista. Harkinnanvaraista
kuntoutusta sai viime vuonna runsaat
200 näkövammaista kuntoutujaa.

Ammatillista kuntoutusta
työkyvyn parantamiseksi
Ammatillista kuntoutusta voi saada
näkövammainen kuten retiniitikko,
jos sairaus heikentää työkykyä olennaisesti tai lähivuosina arvioidaan
sairauden aiheuttavan työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen. Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on
aina auttaa työhön pääsemisessä tai
työssä selviytymisessä.
Kelan ammatillinen kuntoutus voi olla
• koulutusta, joka voi olla yleissivistä-

vää ja valmentavaa koulutusta ennen
varsinaista ammatillista koulutusta
sekä ammatillista peruskoulutusta tai
uudelleenkoulutusta
• teknisesti vaativia apuvälineitä työstä tai opiskelusta selviytymiseksi
• kuntoutustarpeen selvittämiseksi tai
kuntoutussuunnitelman laatimiseksi
tarpeellisia tutkimuksia ja työ- sekä
koulutuskokeiluja
• työkykyä ylläpitävää ja parantavaa
valmennusta (Tyk)
• työhönvalmennusta ja
• elinkeinotukea yrityksen perustamiseen tai toimivaan yritykseen sairauden takia tarpeellisten työvälineiden
hankintaan.
Yleisin Kelan ammatillisen kuntoutuksen muoto näkövammaisille ovat
työn ja opiskelun apuvälineet. Toiseksi eniten myönnettiin koulutusta.
Eri kuntoutusjärjestelmien välisen
työnjaon mukaan työssä olevien ammatillisesta kuntoutuksesta vastaavat
ensisijaisesti työeläkelaitokset. Kela
vastaa kuitenkin aina apuvälineiden
järjestämisestä sekä työkykyä ylläpi-
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tävästä ja parantavasta valmennuksesta sekä ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta kuten kuntoutuskursseista.
Kela järjestää myös näkövammaisten
kuntoutustutkimukset, koska niihin
pääsääntöisesti liittyy myös apuvälineiden tarpeen kartoittaminen.

Vaikeavammaiselle
lääkinnällistä kuntoutusta
Vaikeavammainen on kuntoutuslain
mukaan henkilö, jolla on vaikeuksia
selvitä sairauden tai vamman takia
päivittäisistä toimista kotona, koulussa tai työssä. Kuntoutuksen myöntäminen edellyttää aina julkisessa
terveydenhuollossa tehtyä kuntoutussuunnitelmaa. Lisäksi edellytyksenä vaikeavammaisen lääkinnällisen
kuntoutuksen saamiselle on korotettu tai erityisvammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki. Tällä hetkellä
yli 65-vuotias ei voi tätä kuntoutusta
saada. Toiveita sekä vammaistukiedellytyksen poistamisesta että ikärajan nostamisesta on esitetty ja suunnitelmiakin tehty, mutta uudistusten
toteuttaminen vaatii lisävaroja ja
päätökset lakimuutoksista tehdään
sosiaali- ja terveysministeriössä.
Vaikeavammaisten
lääkinnällinen
kuntoutus voi olla yksilöllisiä kuntoutusjaksoja kuntoutus- ja sopeutumisvalmennusjaksoja ja erilaisia terapioita kuten fysioterapiaa, puheterapiaa
ja toimintaterapiaa.
Yleisimmät vaikeavammaisten lää-
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kinnällisen kuntoutuksen muodot
näkövammaisilla ovat olleet kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
ja yksilöterapiat kuten fysioterapia ja
toimintaterapia.

Harkinnanvaraisen
kuntoutuksen mahdollisuudet
Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen
käytettävästä rahamäärästä päätetään vuosittain valtion budjetin yhteydessä. Kela laatii tämän rahamäärän
käytöstä sosiaali- ja terveysministeriölle sekä vuosisuunnitelman että pidemmän aikavälin suunnitelman, jotka ministeriö hyväksyy.
Harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa
ei ole laissa asetettuja edellytyksiä,
mutta myös harkinnanvaraisen kuntoutuksen ensisijaisena tavoitteena
on tukea työssä selviytymistä. Jonkin
verran varoja voidaan käyttää eläkkeellä olevien toimintakyvyn parantamiseen.
Harkinnanvaraisena kuntoutuksena
Kela järjestää yksilöllisiä kuntoutusjaksoja kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja psykoterapiaa ja
varhaiskuntoutuskursseja (ASLAK).
Näkövammaisille järjestetyn harkinnanvaraisen kuntoutuksen yleisin
muoto ovat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit. Niitä järjestetään yhteistyössä Näkövammaisten
Keskusliiton ja vastaavan ruotsinkielisen järjestön kanssa. Nimenomaan

21

RP

UUTISET

retiniitikoille järjestetään esimerkiksi
tänä vuonna kaksi suomenkielistä ja
yksi ruotsinkielinen kurssi. Samoilla
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla voi olla paikkoja sekä
vaikeavammaisille että harkinnanvaraisena kuntoutuksena muille kurssia
tarvitseville näkövammaisille.
Tarvetta harkinnanvaraiselle kuntoutukselle olisi enemmän kuin siihen
varattu rahamäärä antaa mahdollisuuksia. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta maan taloudellinen
tilanne saattaa vaikuttaa niin, että
rahamäärä ja vastaavasti harkinnanvarainen kuntoutus supistuu. Myös
kustannustason nousu vaikuttaa niin,
että rahamäärällä voidaan järjestää
vähemmän kuntoutusta.

1/2009

Mistä tietoa
Kelan kuntoutuksesta
Tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta saa Kelan Kuntoutukseen
-esitteestä sekä internet-sivuilta
osoitteesta www.kela.fi. Kuntoutusja sopeutumisvalmennuskursseista
löytyy kurssikohtaista tietoa Kelan
internet-sivuilta kohdasta Kuntoutus,
josta valitaan Lisätietoja -otsikon alta
kuntoutuskurssihaku. Tietoa kuntoutuksesta saa myös paikallisista Kelan
toimistoista ja Kelan palvelunumeroista. Jos haluaa keskustella henkilökohtaisista kuntoutusmahdollisuuksista, kannattaa tätä varten varata
aika Kelan toimistosta.

Haluaisin kysyä...
Askarruttaako mieltäsi jokin retinitikseen liittyvä kysymys? Lähetä kysymyksesi sähköpostilla retinitis@kolumbus.fi tai postitse RP-uutiset, Retinitis-yhdistys ry, PL 51, 00030 IIRIS, niin hankimme vastauksen parhailta
asiantuntijoilta.

Mistä voi saada apua, kun psyykkinen
kuormitus tuntuu liian suurelta RPdiagnoosin saamisen aikaan tai taudin edetessä?
Retinitis pigmentosa -diagnoosin
saaminen on aina psyykkisesti hy-

vin kuormittava tilanne, johon liittyy
paljon epätietoisuutta mm. taudin
etenemisestä ja näkökyvyn heikkenemisen laadusta. Onkin tärkeää, että
retiniitikko saisi mahdollisuuden käydä läpi sairauteen liittyviä ajatuksia
ja mahdollisia huolenaiheita jo pian
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diagnoosin varmistumisen jälkeen.
Psyykkisen tuen palvelujen (mm.
keskustelutuki, vertaistuki, mielenterveyspalvelut) saatavuus vaihtelee
Suomessa alueittain, ja kaikkia seuraavassa lueteltuja väyliä ei välttämättä ole käytössä kaikkialla Suomessa.
Seuraavat kanavat on kuitenkin hyvä
käydä läpi mietittäessä sopivinta tukimuotoa.
Perusterveydenhuollon kautta avun
hakeminen on mahdollista hakeutumalla esim. terveyskeskuslääkärin tai
-psykologin vastaanotolle. Lähetekäytännöt voivat vaihdella, jolloin kyseisen paikkakunnan terveysaseman
tai muun palveluntuottajan käytäntöjä ja esim. lääkärin lähetteen tarvetta
psykologin vastaanotolle kannattaa
tiedustella omalta terveysasemaltaan. Kiireellisissä kriisitilanteissa ei
useinkaan tarvita lähetettä, vaan tukea tarvitseva henkilö itse tai tämän
omainen voi ottaa suoraan yhteyttä
terveydenhuollon yksikköön. Psykiatrian poliklinikat ovat myös yksiköitä, joissa voidaan tilannetta arvioida
ja miettiä sopivaa tukimuotoa mm.
kriisitilanteissa. Esim. Helsingin kaupungin terveysasemien ja psykiatrian
poliklinikoiden yhteystiedot löytyvät Helsingin kaupungin internet-sivuilta. Vakavissa, mahdollisesti jopa
henkeä uhkaavissa psyykkisissä kriisitilanteissa on mahdollista hakeutua
psykiatrian päivystykseen, jossa tilanne ja jatkohoito arvioidaan (yhteystiedot aluekohtaisia).
Erikoissairaanhoidon kuntoutusyksi-
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köissä on myös työntekijöitä (kuten
kuntoutusohjaajat), jotka voivat auttaa retiniitikkoa löytämään psyykkistä apua. Esim. Etelä-Suomessa HUS:in
alueella HYKS Silmätautien klinikan
kuntoutuspoliklinikalla työskentelee
myös psykologi.
Ns. kolmas sektori eli yhdistykset
ja järjestöt järjestävät myös vaihtelevasti mielenterveys- ja vertaistukitoimintaa mm. ryhmätoiminnan
muodossa. Nimenomaan retiniitikoita ajatellen Retinitis-yhdistys ja alueelliset näkövammaisten yhdistykset
(esim. Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry, HUN) ovat yhdistyksiä, joiden kautta voi tiedustella mm.
vertaistukitoimintaa. Myös seurakunnilla on näkövammaistyöntekijöitä ja
diakoniatyöntekijöitä, joiden kautta
voi selvittää seurakuntien tarjoamia
mahdollisuuksia psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Mielenterveyden Keskusliitto sekä Suomen mielenterveysseura ovat myös keskeisiä
järjestöjä, joiden alueellisesta toiminnasta kannattaa ottaa selvää esim. internetin kautta.
Näkövammaisten Keskusliitto ry:n
Kuntoutus-Iiris järjestää erilaisia sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on myös
psyykkisen sopeutumisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tarvittaessa
kursseilta ohjataan mielenterveyspalvelujen piiriin. Näille kursseille haetaan erikseen ja niitä järjestetään tiettyinä ajankohtina, joten avun tarpeen
ollessa voimakas tai kiireellinen, voi
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tämä väylä olla verrattain hidas. Tietoa esim. retinitis-kurssista, joka on
tarkoitettu kuntoutusprosessin alkuvaiheessa oleville, löytyy liiton internetsivuilla julkaistusta kuntoutuskalenterista.

Vantaa 09-834 344), valtakunnallinen kriisipuhelin (Suomen Mielenterveysseura, puh. 01019 5202) sekä
Lasten ja nuorten puhelin (Mannerheimin lastensuojeluliitto, puh.
0800-120 400).

Yhtenä vaihtoehtona avun löytymisessä ovat myös eri tahojen
ylläpitämät mielenterveys- ja tukipuhelimet, joiden kautta voi
saada nopeasti keskusteluapua
ahdistavassa tilanteessa. Muutamia tämänkaltaisia ns. kriisipuhelimia ovat mm. valtakunnalliset Mobile-tukiasemat (alueelliset
puhelinnumerot: Espoo 09-8597 246,
Jyvässeutu 014-625 960, Kokkola
06-8311 119, Kotka 05-158 10, Kuopio 017-183 304, Lohja 019-3691
670, Pori 02-6324 998, Rovaniemi
016-3422 358, Seinäjoki 06-4162 860,

Mikäli tilanne on vaikea eikä julkinen terveydenhuolto pysty riittävällä tavalla tarjoamaan tukea, on toki
lisäksi yhtenä mahdollisuutena hakeutua yksityiselle puolelle ja saada
siten ensiapua tilanteeseen (esim.
yksityisten lääkäriasemien psykologi- ja psykoterapeuttipalvelut).
Marika Kajander, psykologi
HUS/HYKS/Silmätautien klinikka
Birgitta Valtonen-Sundell, psykologi
Näkövammaisten Keskusliitto ry

Tampereen retinitis-kerholaiset kokoontuvat kerran kuussa erilaisten aihepiirien ympärille.
Kohtalotovereiden kesken vallitsee syvä ymmärrys, ja hymy on herkässä. Jokainen saa olla
aidosti ja rennosti oma itsensä. Kerho juhlii tänä vuonna 15-vuotissyntymäpäiviään Ylöjärven
Koivupuistossa Retinitis-yhdityksen kesäpäivien yhteydessä. (Kuva: Outi Lehtinen)
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Vikanäytös ja Omakuva
- kuntouttavaa pohdintaa identiteetistä
Teksti: Maila Mehtälä

R

etiniitikkona olen kokenut erityisen kuntouttavana tarttumisen mitä erilaisimpiin näkövammaisuuden mukanaan tuomiin
hankkeisiin. Kaksi tuoreinta ovat olleet vammaisaiheinen näytelmäni nimeltä Vikanäytös sekä osallistuminen
Omakuva-projektiin.
Molemmissa
tapahtumissa nousee voimakkaasti
esiin vammautuneen ihmisen identiteetin pohdinta.

Omatoiminen kuntouttamiseni alkoi aikanaan kun uskaltauduin lähtemään mukaan vertaistuen piiriin,
joka kohdallani tarkoitti retiniitikkojen yhteisiä tapaamisia ja kokouksia
sekä työskentelyä yhdistyksen tehtävissä. Myös nykyiset haasteet tuulettavat arkeani ja ajatuksiani kohottaen
samalla elämänlaatua ja -hallintaa.
Pääasia on uskaltaa kurkistaa oman
elämänsä kaleidoskooppiin. Kohtaapa sitten omanhenkisiään ihmisiä ja
ilmiöitä tai päinvastoin aivan erilaisia
ja odottamattomia tapauksia, kurkistamisen tuloksena elämänkuviot
muuttuvat, näkemykset käyvät monipuolisemmiksi ja yleensä kirkastuvat.

Vikanäytös

Ohjaaja Johanna Grönholm näytelmäharjoitusten esivalmisteluja tekemässä.
Kuva: Maila Mehtälä

Kesän alussa vuosi sitten hakeuduin
Ideasta näyttämölle –kurssille, jonka järjesti vammaisten ihmisten luovuutta edistävä kansainvälisessä
verkostossa toimiva Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea. Tarkoitukseni oli
ottaa päiviini keveää kesäohjelmaa
ja opetella kirjoittamaan parempaa
dialogia. Elokuussa olin tilanteessa,
jossa kurssin vetäjä näkövammainen teatterin ja draamatutkimuksen
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opiskelija Johanna Röholm sai minut
ryhtymään kokonaisen näytelmäkäsikirjoituksen tekoon. Tähtäimessä oli
alkukesän 2009 Cross Over – taidefestivaalitapahtuma Kaapelitehtaalla
Helsingissä.
Alun alkaenkin olin kurssilla halunnut lähteä työstämään nimenomaan
vammaispoliittista draamatekstiä.
Sellaisen aikaansaamiseksi ryhdyin
kurssin jälkeen omatoimiseen teatteri- ja vammaisaiheen opiskeluun sekä
vimmattuun dialogiin oman päänsisäisen näyttämöni kanssa. Näkövammaisena minulle oli uutta ja erityisen
haastavaa ja koskettavaa perehtyä eri
vammaisryhmien elämänpiiriin.
Vikanäytös on noin tunnin mittainen
monimuotoinen esitys, joka tarkastelee vammaisten ihmisten nykyarkea hyödyntämällä hulvattomasti Big
Brother- ja Idols-kisan kaltaisista tvformaateista tuttua tunnemylläkkää:
nöyryytystä ja häpeää, syrjäytymistä
ja syyllisyyttä sekä pätemisen, halutuksi ja hyväksytyksi tulemisen tarpeita. Hymyjä ja hyytäviä totuuksia
tarjoten matka jatkuu edelleen aina
vuosituhansien takaiseen vammaiskulttuuriin ja –politiikkaan asti. Keskeinen kysymys kuuluu: miten määritellä identiteetti, tuo hajanaisessa
maailmassamme hehkuva monitahokas. Tietenkin toivon, että Vikanäytös
kaikessa katkelmallisuudessaan, rujona ja rajunakin lujittaisi identiteetin
rakennuspuita ja vammaisen ihmisen
omanarvontuntoa.
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Repliikkilainauksia
Vikanäytöksen Mirkku toteaa elämästään: Sokeus vääntyy vitsiksi ja nauruksi, totta, mutta kyllä silloin itketti
kun yhdellä rysäyksellä näkö meni ja
pelko tuli. Pelko, että kaikki katoaa,
että minuus hajoaa, ja sokeus ryövää
sukilta, kengiltä ja itseltä parin. Äkkiä
minusta tuli yhtä aikaa näkymätön
ja näkyvä, sivusta katsottu, kuin näyteikkunaan suljettu ja joku enää vain
kuvailutulkkaa minulle minun elämääni.
Vikanäytöksen Vesan vammaispolitiikkaa: Varmaa on vain se, ettei
vammaisuus ole pelkästään yhteistä
sorretuksi tulemisen ja häpeän kokemusta. Vammaiskulttuuri on kuin
tulivuori, jonka ydin purkaa myönteisiä tuotoksia kuten universaalia kieltä, arvopohjaa, huumoria, taidetta ja
yleistä elämän roihua.
Vikanäytöksen ensiesitys on Cros Over
-taidefestivaaleilla Helsingin Kaapelitehtaan Turbiinihallissa 5.6.2009.
Festivaalin järjestävät yhteistyössä
Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry,
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry,
Kynnys ry sekä Tähtisumu ry. Lisätietoja antaa Vikanäytöksen ohjaaja Johanna Röholm 044-0469548.

Omakuvia äänimaisemassa
Menneen kevään aikana olen ollut
mukana Lahden Muotoiluinstituuttiin
lopputyötään tekevän valokuvaajan
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Aino-Marjatta Mäen Omakuva-projektissa. Aiheena on sokeutuneiden
ja heikkonäköisten suhde omaan
kuvaansa, identiteettiinsä ja siihen
millaisena itsensä muistaa tai näkee.
Rahoitus tuli Suomen kulttuurirahastolta. Projekti käsittää kirjallisen
työn sekä näyttelyn, jossa esillä on
kymmenkunnan
näkövammaisen
omakuvat ja heidän tuntojaan äänimaisemana. Aino-Marjatta sai projektiinsa halukkaita näkövammaisia
kuvattavia eri puolilta maata Airuen
ja sähköpostialueen välityksellä. Hän
kävi haastattelemassa kuvattavat ja
ohjasi meidät ikuistamaan itse itsemme kunkin omassa interiöörissämme
peilin kautta juuri sillä hetkellä, joka
mielestämme pysäyttäisi ja tallentaisi
kuvan ja tunnelman.
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Identiteetin määrittelyä
Kirjallista osuutta varten Aino-Marjatta oli laatinut monitulkintaisia
kysymyksiä. Hän kysyi mm: ”Miten
määrittelisit identiteettisi?” Ja minä
vastasin: Vammaisena koen identiteettini melkoiseksi hybridiksi, jonka on vaihduttava nopeasti tilanteen
mukaan. Varsinkin kun yhä liukastelen sokeain ja näkevien maailmojen
rajapinnoilla. Identiteettini määrittyy
minulle langenneista henkilökohtaisista ominaisuuksista kuten esim.
naissukupuoli, ruskeasilmäisyys ja sokeuttava perinnöllinen verkkokalvon
rappeuma. Tämän lisäksi identiteettiini kuuluu saavutetut ominaisuudet
kuten esim. koulutus sekä omaksutut
ominaisuudet kuten tietynlaiset käyt-

Aino-Marjatta Mäen kuvasi yksi Omakuva-projektiin osallistuneista näkövammaisista.
Kuva: Jukka Jokiniemi.
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tuvansa on vaikea uskoa ja kuvitella
kantavansa mukanaan minkäänlaista
viimeistä näkemäänsä kuvaa – siitä
huolimatta, että jokainen tervesilmäinenkin joutuu sellaisen itsestään
tietämättään näkemään. Viimeinen
kuva tuo mieleeni kauhistuttavan,
käsittämättömän hetken ennen kuin
meri imaisi Estonian. Toisaalta korostuu viimeisen omakuvan kauneus ja
ainutkertaisuus; sitä voisi verrata unikuvaan, veteen, tuuleen tai lentohiekkaan piirtyneeseen painaumaan.

Katseeni Katoava Toinen

Maila Mehtälä kuntouttavien projektiensa
ja apuvälineittensä keskellä.
Kuva: Timo Suomalainen.

täytymiskuviot sekä siteeni erilaisiin
sosiaalisiin ryhmiin kuten esimerkiksi näkövammaisiin. Lisäksi minuuspakettiini kuuluu kaikki se, mitä haluaisin ihanne-minääni liittää sekä
itsetunto, jota koetan kasata voiman
tunteeksi sisälleni.
Edelleen Aino-Marjatta kysyi: ”Millainen mielikuva sinulla oli itsestäsi
ennen näkökyvyn menettämistä?”
Ja näin vastasin: Minun tapauksessani joudun kuvaamaan kuvaa, jota ei
vielä ole olemassakaan, ei edes mielessäni. Vaikka tietää hiljalleen sokeu-

Aino-Marjatta kertoo työskennelleensä aiemminkin omakuvien kanssa,
mutta ei milloinkaan yhtä syvästi kuin
nyt on tapahtunut näkövammaisten
omakuvien kohdalla. Aino-Marjatta
asetti tavoitteekseen tehdä omakuvia
lähtökohdista, joista se ei olisi kovin
itsestään selvää. Hänen mukaansa
näkövammaisen omakuva visuaalisen
taiteen kentässä on juuri tällainen
haasteellinen yhtälö. Peilikuvateorian
kautta Aino-Marjatta lähti sekä kysymään että katsomaan, mitä tapahtuu
näkövammautuneen ihmisen identiteetille hänen joutuessaan irtautumaan peilaavasta suhteesta niin muiden ihmisten kuin oman kuvansakin
kanssa.
Katseeni Katoava Toinen - Näkövammaisen omakuvia äänimaisemassa 1.17.10.2009 Galleria Laterna Magicassa Rauhankatu 7, Helsinki. Lisätietoja
aino.maki@gmail.com
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Ensimmäistä kertaa kuntoutuksessa
Teksti ja kuva: Jenni Tiuraniemi

O

lin hakeutunut pitkän harkinnan
jälkeen lääkärin suosituksesta kuntoutukseen. Yhden hylkäävän
päätöksen jälkeen Kelalta tuli vihdoin,
ja vähän yllättäenkin, myöntävä päätös pyytämälleni Kuntoutustutkimusjaksolle. Tuon jakson tavoite lyhyesti
on säilyttää tai parantaa työkykyä,
toisin sanoen mahdollistaa näkövammaisen mahdollisimman pitkä työelämässä pysyminen. En oikeastaan
tiennyt paljoakaan mitä odottaa kuntoutusjaksolta. Toivoin tilanteeni kartoitusta monelta kantilta – sekä siitä
näkökannasta, että miten pystyisin
jatkamaan nykyisessä ammatissani
mahdollisimman pitkään ja toisaalta
voisiko minulla olla edellytyksiä jollekin muulle alalle, jossa näkövamman kanssa pystyy selviytymään
pidempään. Mietin voisinko saada
kuntoutuksen asiantuntijoilta apua
työllisyyden ja/tai uudelleen kouluttautumisen suunnitteluun. Lisäksi,
vaikka tiesinkin, että kuntoutustutkimus on yksilökuntoutusta, toivoin
löytäväni jaksolta vertaistukea.
Iiriksen kuntoutusohjaaja otti minuun yhteyttä jo hyvissä ajoin ennen
kuntoutusjakson alkua ja sain vaikuttaa oman kuntoutustutkimukseni sisältöön ja painopisteisiin. Kelan

myöntämä ajanjakso oli 12 päivää,
mutta kahden pienen lapsen äitinä
totesin tuon ajan liian pitkäksi ja sain
sovittua itselleni vain viiden päivän
jakson. Luonnollisesti tämä aiheutti
sisällössä aikataulullista tiivistämistä
ja etukäteen aavistelinkin, että viikosta voisi tulla melkoisen rankka ja kiireinen. Kun saavuin Iirikseen ja sain
käteeni oman yksilöllisen kuntoutusjakson ohjelman, huomasin kuitenkin, että jaksoon sisältyi myös kevyempää ja ei niin pakollista ohjelmaa,
kuten päivittäistä ulkoilua, uintia, vesijumppaa, kuntosalikäyntejä ja myös
yksi museokäynti. Ohjelmaan oli
merkitty kullekin päivälle minuutin
tarkkuudella tapaamiset, ruokailut,
liikuntaohjelmat eli oikeastaan kaikki
tarvittava, jolloin minun vastuulleni
jäi vain aikataulun noudattaminen ja
sovittuihin paikkoihin saapuminen.
Ylipäätään jakson sisältö oli mietitty
kuntoutujalle mahdollisimman helpoksi sekä huomioitu kuntoutujien
hyvinkin erilaiset näkökykyyn liittyvät ongelmat. Mitä ilmeisimmin henkilökunnalla oli paljon kokemusta erilaisista näkövammoista sekä niiden
ilmenemismuodoista. Sain osakseni
ystävällistä ja huomioon ottavaa palvelua sekä juuri niin laajan kartoituk-
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sen tilanteestani kuin olin etukäteen
toivonutkin. Viikon aikana tapasin
runsaasti eri alojen asiantuntijoita,
kuten työllisyysneuvojan, koulutussihteerin, psykologin, näön käytön
ohjaajan ja atk-neuvojan. Niin ja valitettavasti en voinut välttyä myöskään
pakolliselta
silmälääkärikäynniltä
sekä tietoa ja tuskaa lisääviltä näkötestauksilta, joista osa oli minulle entuudestaan tuttuja ja osa täysin uusia. Näkökentän laajuuden lisäksi (ns.
Goldman-tutkimus) minulta tutkittiin
ensimmäistä kertaa koko 18-vuotisen
retiinikon urani aikana aivan keskeisen näön alueen visus eli näöntarkkuus. Uusi tuttavuus oli myöskin valohuone, josta sain mukaani paitsi
päänsäryn, myös hyödyllistä tietoa
juuri minulle sopivista valaistuksista.
Kaiken kaikkiaan jaksolta jäi positiivinen kuva. Viikko oli suhteellisen tiivis,
mutta mielestäni ei kuitenkaan liian
raskas. Pakollisen ja ei niin pakollisen ohjelman lisäksi ehdin sovittaa
muutamaan iltaan myös ostoksilla
käynnin vieressä sijaitsevassa Itäkeskuksessa. Koska Iiriksen kuntoutukset sisältävät täysihoidon ja ruokalan
melkein liiankin usein tarjoiltava ruoka on hyvää, nautin erityisesti siitä,
että ohjelmassa oli mukana riittävästi
erilaisia liikuntamuotoja. Toiminnassa oli mukana aina useampia avustajia niitä tarvitseville, joten kenenkään
heikko näkökyky ei ollut este kuntoiluun osallistumiselle. Porukalla liikkuminen oli mukavaa ja kevensi sisällöltään asiapitoisia päiviä. Kuitenkin
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omalta osaltani vertaistuki jäi melko
vähäiseksi ryhmäni pienuuden vuoksi
ja toistaalta koska muiden yhtäaikaisten ryhmien kokoonpano oli omaan
tilanteeseeni nähden varsin erilainen.
Sain ensimmäiseltä kuntoutusjaksolta mukaani paljon mietittävää lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä aivan
konkreettisiakin neuvoja helpottamaan esim. tietokoneella työskentelyäni. Arvatenkin minulla on vuosien
saatossa erilaisia kuntoutusjaksoja
edessä päin vielä useita. Suhtaudun
niihin varovaisen positiivisesti – ainakin nyt tiedän jonkin verran siitä mitä
voin kuntoutusjaksolta odottaa. Ja
tiedän myös sen, että eteneepä sairauteni mitä tahtia hyvänsä, on olemassa
ainakin yksi paikka, jossa voin täysin
vapaasti ja häpeilemättä olla niin näkövammainen kuin sillä hetkellä olen.
Sellainen paikka on näkövammaisten
palvelu- ja toimintakeskus Iiris.

Jenni, Aada ja Akseli nauttivat upeista kevätkeleistä Kemijoen jäällä.
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Mukavia muistoja
lapsuuden kuntoutusjaksoilta
Teksti: Jaakko Evonen

O

len 26-vuotias opiskelija Vaasan yliopistosta. Minulla on
perinnöllinen USHER 3 -syndrooma. Elämä ei ole ollut helppoa, sillä joskus tuntuu, että asiat menevät
ohi korvien. Se johtaa helposti siihen,
että väsyy ja joutuu pinnistelemään
enemmän. Kyseessä on taitolaji.
Olen ollut kuulovammani takia kuntoutuskursseilla jo pienestä pitäen.
Ensimmäisen kerran kävin Valkeassa
talossa Helsingissä vuonna 1987 ollessani viiden vanha. Muistan sieltä
parhaiten leipomiset ja erilaiset seurapelit, kuten Punahilkan ja pahan
suden seikkailut. Lapset saivat osallistua ritariasuineen ja keppihevosineen Punahilkan pelastamisoperaatioon. Kokemus oli hyvin kasvattavaa
ja kurssista jäi hyvä maku, joten voi
sanoa, että Suomessa kuntoutumisasiat on hoidettu hyvin. Vanhempia
neuvottiin keskustelemaan avoimesti lapsensa vamman aiheuttamista
kokemuksista. Mielestäni se on askel
kohti kestävää kuntoutusta elämäntaipaleella.
Seuraava etappi oli edessä vuonna
1990, kun kuulovammaisille lapsille

järjestettiin sopeutumisvalmennuskurssi Valkeassa Talossa. Teemana
oli peruskoulun aloittamiseen liittyvä valmennusjakso, jossa selvitettiin
kunkin lapsen kuulotilanne sekä hänen kykynsä toimia ryhmässä. Omalla
kohdallani oli aiemmin tehty päätös
peruskouluun menon siirtämisestä
vuodella, koska kuuleminen ei ollut
harjaantunut vielä tarpeeksi. Sain olla
onneksi vuoden pidempään esikoulussa. Kurssilla oli mukavaa ja pääsin
kokeilemaan ensimmäistä kertaa FMlaitetta. Se oli silloin iso halko, josta
kuului vähän väliä pauketta kuin rätisevästä nuotiosta. FM-laite on kuulemisen apuväline. Ohjaaja puhui mikrofoniin ja me lapset kuulimme hänen
äänensä laitteen avulla omien kuulokojeittemme kautta. En koskaan
nauttinut erityisemmin sen käytöstä,
mutta käytin sitä, koska tajusin siitä
olevan kuitenkin suurta apua etenkin
kielten ryhmissä.
Ala-asteen aikana en käynyt kuntou-tusvalmennuskursseilla, mutta
yläasteen lopussa iski salama kuin
kirkkaalta taivaalta. Moottoripyöräkorttiin kuuluvassa pakollisessa tarkastuksessa yleislääkäri havaitsi sor-
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mitestin avulla, että näkökentissä on
jotain vialla. En nimittäin havainnut
ollenkaan sivuttaisliikkeitä katsoessani yleislääkäriä. Ajattelin tällöin kyseessä olevan vain jotain väliaikaista,
mutta geenitutkimus ja silmälääkärin
kontrolli paljastivat Usherin syndrooman. Nyt kuulon alentumalle ja
hämäräliikkumisen ongelmille löytyi
yhteinen nimittäjä. Ottihan se silloin
päähän Kotkan keskussairaalan odotusaulassa, että piti sännätä perheen
kanssa lähimpään McDonalds’iin
nauttimaan lohdutukseksi Big Mac
-hampurilaisateria lisukkeineen. Nyt
olo tuntui jo paljon paremmalta.
Nyt vanhemmalla iällä olen ollut pari
kertaa sopeutumisvalmennuskursseilla. 2 0 0 7 olin Suomen Kuurosokeat r y:n järjestämällä s o p e u tumisvalmennuskurssilla
Jyväskylässä, jossa nuoret saivat
vertaistukea samojen asioiden kanssa
painiskelevien kanssa.

Jaakko Evonen
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Lukijan kynästä
Julkaisemme tällä palstalla lukijoiden ajatuksia, kokemuksia ja
mielipiteitä. Myös kuvat ovat tervetulleita. Lähetä aineisto joko sähköpostilla retinitis@kolumbus.fi tai
postitse RP-uutiset, PL 51, 00030
IIRIS.

Huimapää retiniitikko
Törmäsin viime kesänä Retina Internationalin maailmankongressin kahvitauolla Finlandia-talon takana piileksivään professori Alan Birdiin, joka
on yksi maailman tunnetuimmista
retinitis-tutkijoista. Herrasmiehenä
hän tervehti minua sen verran ystävällisesti, että päätin vaihtaa hänen
kanssaan pari sanaa. Melko nopeasti puhe kääntyi siihen, millä tavoin
retinitis-diagnoosi vaikuttaa ihmisen
käyttäytymiseen. Kerroin omalla kohdallani yrittäneeni toteuttaa ainakin
muutamia asioita, jotka todennäköisesti muuttuisivat jossain vaiheessa
mahdottomiksi.
Alan Bird vuorostaan kertoi eräästä
potilaastaan, joka diagnoosin saatuaan ryhtyi harrastamaan sukellusta,
laskuvarjohyppyä ja liitovarjolentämistä. Kun samainen retiniitikko kysyi Alanilta, menettäisikö hän vuosien kuluessa näkökykynsä kokonaan,
Alan vastasi ykskantaan: ”Et menetä.
Harrastuksesi tappavat sinut huomattavasti aikaisemmin.”
Patrik Lindroos
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Omaisena NKL:n retinitiskurssilla
RP-uutiset kyseli omaisena Näkövammaisten Keskusliiton järjestämälle
retinitiskurssille syksyllä 2008 osallistuneiden vaikutelmia. Kysymyksiin
vastasivat Jorma Krohns, 45, Joensuu (retiniitikon aviomies), Pauli Leppänen, 64, Rovaniemi (isä), Vesa Hämäläinen, 55, Hyvinkää (aviomies) sekä
Pauli ja Jouko Issakainen, 55 ja 26, Vantaa (aviomies ja poika).

Miksi ja millaisin odotuksin lähdit mukaan kurssille? Millaiset
kysymykset sinua askarruttivat
ja saitko niihin vastauksia?
Jorma: Osallistuin kurssille antaakseni tukea vaimolleni, osoittaakseni
kiinnostusta tätä asiaa ja elämäntilannettamme kohtaan sekä saadakseni mahdollisimman hyvän kuvan sairaudesta ja siihen liittyvistä asioista.
Vastauksia tuli paljon.
Pauli: Reetan silmäsairaus oli suhteellisen uusi asia, ja tauti eteni nopeasti.
Vaimoni, Reetan äiti, oli jo ollut yhdellä sopeutumisjaksolla. Silloin oli
varmaankin pahin shokkivaihe meneillään. Oli tarve myös isän päästä
paremmin perille Reetan tilanteesta.
Kurssin asiapitoinen sisältö tuntui
erityisen sopivalta siihen tarkoitukseen. Odotin vastauksia Reetan kokonaistilanteeseen (sairauden vaihe,
tulevaisuuden näkymät, sairauden
kanssa eläminen ja lähiomaisen aut-

tamismahdollisuudet). Suurin hyöty
kurssista oli kokonaisuuden selkiytyminen ja aivan kuin uusien mahdollisuuksien avautuminen. Yksittäisiä
uusia asioita olivat liikkumistaidon
ohjauksen merkitys, kirjastopalvelujen monipuolisuus sekä yhteiskunnan
vastaantulo erilaisten apuvälineiden
ja tukien muodossa.
Vesa: Kuullessani vaimolta mahdollisuudesta osallistua kurssille ajattelin,
että mitä minä siellä teen. Tutustuessani kurssin sisältöön päätin kuitenkin lähteä mukaan. Ehkä saisin tietoa
retinitis-sairaudesta ja oppisin ymmärtämään enemmän näkövammaisen selviytymistä jokapäiväisissä toiminnoissa. Viikon kurssin aikana sain
tietoa todella odotuksiani enemmän.
Kaikista asioista tuli tiivis ja hyvä tietopaketti.
Pauli ja Jouko: Tämä oli tiedonhakureissu retinitis-sairauksista. Saamamme tietopaketti oli todella hyvä ja monipuolinen.
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Välimeren tunnelmaa Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä huhtikuussa 2009. Kuvassa vasemmalta Retinitis-jatkokurssin omaisia: Vesa Hämäläinen, Jorma
Krohns, Pauli Leppänen ja Pauli Issakainen sekä etualalla opastuksessa Reeta Leppänen.

Millaisena koit kanssakäymisen
muiden omaisten kanssa?
Jorma: Valaisevana ja lämpimänä.
Pauli: Kurssin omaiset olivat melkein
kaikki miehiä. Se ehkä helpotti, mutta samalla kapeutti kanssakäymistä.
Yhdessä ihmettelimme läheistemme
paljon luultua pahempaa näkövammaa ja sitä, että he sittenkin niin hyvin selviävät käytännön tilanteissa.
Kanssakäyminen oli hyvin käytännönläheistä ja välitöntä. Sairaus oli

retiniitikoilla hyvinkin eri vaiheissa, ja
omaisina saimme jakaa kokemuksia
erilaisista tilanteista. Kommelluksista
huolimatta retiniitikot ovat yleensä
aina selvinneet.
Vesa: Omaisten ryhmän kanssa saimme vaihtaa ajatuksia ja sen myötä sain
erittäin paljon vertaistukea. Ryhmä
oli mitä parhain.
Pauli ja Jouko: Oli hyödyllistä ja avartavaa keskustella rauhassa samassa
tilanteessa olevien kanssa.
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Entä tuokiot haittalasien kanssa
ja kahvihetki Pimé Cafessa?
Jorma: Koin ne haasteellisina. Lasien
kanssa toimiminen oli lievästi ahdistavaa. Sain kuitenkin mahdollisuuden
katsoa elämää hetken – tosin turvallisesti – retiniitikon silmin.
Pauli: Luennot ja teoriatieto olivat ainakin minulle tärkeää, mutta ilman
kokemustodellisuutta asia olisi jäänyt etäisemmäksi. Haittalasit tuntuivat todella pimeiltä ja toiminta niiden
kanssa sekavalta. Retiniitikot ovat
varmaankin oppineet käyttämään
muita aisteja tehokkaasti apuna, niin
mahdottomalta toiminta laseja käyttäessä tuntui. Kahvihetki Pimé Cafessa oli mielenkiintoinen, erityisesti
kuulo- ja kosketushavainnot herkistyivät. Mitään pelon tai ahdistuksen
tunnetta ei tullut.
Vesa: Ensireaktioni haittalasien kanssa oli: Ei voi olla totta, näinkö vähän
vaimoni näkee! Pimé Cafeeseen meno
tuntui ensin vähän jännittävältä ja
vaikealta. Piti skarpata ja keskittyä
kuuntelemaan taustaääniä sekä hahmottamaan tila, missä liikkutaan ja ollaan. Kokemuksena mielenkiintoinen.
Pauli ja Jouko: Ensivaikutelma oli järkytys: Kuinka huono ja pieni vaimon/
äidin näkökenttä olikaan! Käytännön
harjoitteet (keittiö, työpaja, liikkuminen ym.) auttoivat ymmärtämään,
kuinka paljon retinitis vaikeuttaa jokapäiväistä elämää.
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Vaikuttiko kurssi sinun ja
retiniitikkoläheisesi välisiin
suhteisiin ja jos niin miten?
Jorma: En ole havainnut ainakaan
mitään kielteistä vaikutusta. Päinvastoin halu auttaa ja toisaalta arvostus
vaimoani kohtaan syveni nähdessäni
hänen voimakkaan halunsa olla luovuttamatta sairauden edessä.
Pauli: Ymmärrys Reetan tilanteeseen
lisääntyi. Se lähentää ja jotenkin vapauttaa kanssakäymistä. On helpompi antaa käsivarsiohjausta tai sanallisesti opastaa. Samoin arkielämän
tehtävät on helpompi sopia – tietää
paremmin, milloin ja millaista apua
tarvitaan.
Vesa: Kurssi antoi minulle uutta asiaa
niin paljon, että se pani minut ajattelemaan heikkonäköisyyttä aivan uudella tavalla.
Pauli ja Jouko: Kurssi lähensi ja auttoi
paremmin ymmärtämään toisiamme.

Oliko kurssin käymisestä jotain
käytännön hyötyä ja jos niin
mitä?
Jorma: Paljonkin. Tosin ajatusten jäsentäminen on tässä vaiheessa vähän
hankalaa. Pystyn nyt paremmin hahmottamaan sitä maisemaa, joka on
vaimolleni arkipäivää. Pyrin huolehtimaan esteettömästä ympäristöstä
sulkemalla esim. auki olevat keittiön
kaappien ovet.
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Pauli: Käytännön hyöty on lähinnä
liikkumisen, kauppareissujen ja muun
asioinnin helpottuminen tai pikemminkin epätietoisuuden väheneminen. Myös apuvälinetietous lisääntyi.
Vesa: Saamani kurssikokemuksen
myötä osaan antaa vaimolleni enemmän aikaa ja tilaa hänen omille tekemisilleen sekä olla hänelle paremmin
avuksi ja tueksi.
Pauli ja Jouko: Kurssi kannusti harrastamaan enemmän liikuntaa ja ulkona
liikkumista.

Mikä oli mielestäsi kurssin
tärkein anti?
Jorma: Hyvä kokonaisuus. Jaanalla
näytti olevan taudin eteneminen vielä alkuvaiheessa toisiin verrattuna.
Muiden retiniitikoiden ja heidän puolisoidensa myönteinen ja elämänhaluinen asenne rohkaisi, vaikka heidän
läheistensä näkökentät olivat todella
paljon kaventuneet. Solutasolle sukeltaminenkin oli mielenkiintoinen
kokemus tutkimusta käsittelevällä luennolla. Pientä valoa tunnelin päässä
on havaittavissa!
Pauli: Kurssin tärkein anti oli kokonaisuuden jäsentyminen ja edessä
olevien mahdollisuuksien hahmottaminen. Retinitis ei ole suuri, pelottava ja epämääräinen elämää rajoittava
möykky, vaan asia, jonka kanssa voi
elää lähes normaalia elämää. Kurssilla
avautui myös se, miten tärkeää ver-
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taistuki on retiniitikolle. Kurssin jälkeen olen myös huomannut muut näkövammaiset ihmisvilinässä, ja usein
ajattelen sitä, miten yhteiskunta voisi
esim. rakentamisessa ottaa asian paremmin huomioon.
Vesa: Kokonaisuudessaan kaikin puolin antoisa niin tietopuolisissa kuin
käytännön asioissa.
Pauli ja Jouko: Parasta olivat tietopaketti ja käytännön harjoitteet sekä
vertaistuki.

Voitko suositella kurssia muillekin?
Jorma: Kyllä!
Pauli: En ymmärrä, millä muulla tavalla kuin tällaisella kurssilla voisi tulla
tällaisen näkövammaisasian kanssa
sinuiksi. Tarpeellinen kurssi!
Vesa: Ilman muuta suosittelen kurssia muillekin omaisille. Rohkeasti mukaan!
Pauli ja Jouko: Kyllä. Hyvä kokonaisuus: erinomaiset luennoitsijat, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta ym.

Muita kurssin herättämiä
ajatuksia?
Jorma: Perheellisenä kahdenkeskistä
aikaa tuskin koskaan on liikaa. Kurssi
auttaa tässäkin mielessä.

RP
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Retinitis-yhdistyksen hallitus 2009
Pj. Maija Lindroos, Helsinki
(09) 241 7817, 040 7000 323
maija.lindroos@pp.inet.fi

Marika Turunen, Vantaa
marikaturunen@hotmail.com

Jorma Janhunen, Kuopio
0400 571 444
jorma.janhunen@pp.inet.fi

Sihteeri: Arja Piisinen
työ: (09) 3960 5800, 045 1357611
retinitis@kolumbus.fi

Erkki Juntikka, Mikkeli
040 589 3430
erkki.juntikka@gmail.com
Ari Koponen, Helsinki
(09) 792 071, 040 7243 492
ari.v.koponen@kolumbus.fi
Kirsi Määttä, Rovaniemi
040 559 4112, kikatsi@hotmail.com
Keijo Ojala, Tampere
040 7679 298, keijo.ojala@pp.nkl.fi

Varajäsenet:
Jari Palonen, Helsinki
(09) 436 3496, ari.palonen@pp.nkl.fi
Tapio Viljanen, Pori
0400 998350, tapio.viljanen@pp.nkl.fi
Pekka Kuukkanen, Palokka
0440 260 853
pekka.kuukkanen@ksn.fi

Toimisto suljettuna
Retinitis-yhdistyksen toimisto on suljettuna kesällä
16.6. - 17.8.2009 välisen ajan.
Yhteydenotot tarvittaessa puheenjohtaja Maija
Lindroos tai varapuheenjohtaja Ari Koponen.
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Retinitis-yhdistyksen yhteyshenkilöt
HELSINKI
Ari Koponen 040 724 3492
ari.v.koponen@kolumbus.fi

TAMPERE
Keijo Ojala 040 767 9298
keijo.ojala@kolumbus.fi

JYVÄSKYLÄ
Pekka Kuukkanen, Palokka
0440 260 853
pekka.kuukkanen@ksn.fi

Ritva Salonen, Kangasala
(03) 377 0942, 050 574 6337
ritva.salonen@pp.nkl.fi

JÄRVENPÄÄ
Eero Kiuru 0400 456 075
eero.kiuru@pp.nkl.fi

TURKU
Anja Niiranen
(02) 233 4480 tai 050 359 4696
anja.niiranen@pp.nkl.fi

KUOPIO			
Jorma Janhunen 0400 571 444
jorma.janhunen@pp.inet.fi

Markku Vuorinen
(02) 244 3949 tai 050 573 0530
markku.vuorinen@pp.nkl.fi

LAHTI			
Kaija Jalo (03) 734 0857

VALKEAKOSKI		
Raija Leppänen, Sääksmäki
(03) 588 1021, 0400 797139
raija.leppanen2@pp.nkl.fi

LAPPEENRANTA
Seppo Jurvanen 0400 553 435
seppo.jurvanen@pp.inet.fi
MIKKELI		
Pirkko Luusalo
(015) 172 174, 050 539 0016
pirkko.luusalo@pp.nkl.fi
OULU			
Anita Niemi, Haapavesi
(08) 453 702 tai 0500 585 750
anita.niemi@kotinet.com
PORI			
Kari Kaipio 050 350 0075
ari.kaipio@dnainternet.net

ÄETSÄ			
Minna Mäkilä 040 553 8343
minna.makila@kponetti.net

Nuorten yhteyshenkilö:
Marika Turunen, Vantaa
marikaturunen@hotmail.com

Lasten vanhempien yhteyshenkilö:
Maarit Suur-Näkki, Anjalankoski
045 631 6903
maarit.suur-nakki@pp.inet.fi
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Implantin avulla hitunen näköä
sokealle
Teksti: Elizabeth Fernandez, San Francisco Chronicle 11.3.2009
Käännös: Outi Lehtinen

D

ean Lloyd istuu pimennetyssä huoneessa tietokoneen
ruudun edessä ja liikuttelee
hitaasti päätään. Hän etsii mustalta
ruudulta valkoista laatikkoa. Sitten
hän tuikkaa sormensa keskelle neliötä.
Lloyd on ollut sokea kaksikymmentä vuotta. Noin 18 kuukautta sitten
tämä 68-vuotias asianajaja Palo Altosta sai oikean silmänsä takaosaan kokeellisen elektrodi-implantin. Se on
osa monimutkaista sähköistä järjestelmää, jonka tarkoituksena on antaa
hänelle alkeellinen näkökyky.
Lloyd on yksi 18 sokeasta henkilöstä,
jotka ovat mukana tutkimuksessa eri
puolilla maailmaa. Hän kantaa laitetta, joka voisi olla suoraan tieteisromaanista – tummat aurinkolasit, joissa
on pieni kamera ja lähetin, videoprosessori ja akku vyöllä sekä elektrodirykelmä kiinnitettynä silmänpohjaan.
Laitteisto tarjoaa uutta toivoa sokeille, erityisesti perinnöllistä retinitis
pigmentosaa sairastaville, joiden nä-

köaistinsolut tuhoutuvat vähitellen.
Implantin kehittely on vielä kesken,
mutta tämä on valtavan innostavaa,
sanoo tohtori Timothy Schoen, prekliinisen tutkimuksen johtaja tutkimusta
rahoittavasta Foundation Fighting
Blindness -järjestöstä. – Jotkut implantin saaneet näkevät suurikokoisia
kohteita ja erottavat valon pimeästä.
Argus II -niminen laite on osa monipuolista, käänteentekevää tutkimusta, jonka päämääränä on palauttaa näkö makuladegeneraation,
retinitis pigmentosan, Usherin syndrooman ja muiden verkkokalvorappeumien vuoksi sokeutuneille.
Tutkimustyö pitää sisällään mm. geeni- ja ravitsemushoidot sekä keinotekoisen verkkokalvon kehittämisen.
– Sokeutuneilla retiniitikoilla on nyt
suurempi syy optimismiin kuin koskaan, sanoo verkkokalvospesialisti tohtori Jacque Duncan, kliinisen
silmälääketieteen apulaisprofessori, joka on mukana Argus II -hoitotutkimuksessa. Kestoltaan 36 kuukauden mittainen tutkimus on nyt
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puolivälissä, ja sen tarkoituksena
on selvittää proteesin turvallisuus.

keellinen, mutta se ylittää reippaasti
sen, mitä hänellä on ollut vuosikausiin.

Verkkokalvoproteesin avulla tutkimuksessa mukana olevat henkilöt
pystyvät näkemään karkeita muotoja, kuten ihmishahmoja. Monet näkevät oviaukon, toiset havaitsevat
epäselviä valotäpliä, joidenkin mielestä kuvat muistuttavat ilotulitusta.

– Alussa pidin vekotinta aika hyödyttömänä, hän sanoo. – Vähitellen
siitä on alkanut olla yhä enemmän
iloa. Nyt erotan kulmat, reunat ja rajakohdat. Silmät muistuttavat tähtiä.
En ole nähnyt värejä pitkään aikaan.
Punainen näyttää kauniilta varjolta
ja sininen hehkuu, mutta vihreä on
vanhaa kunnon vihreää. Odotin etukäteen enemmän kuin sain, mutta en
ole pettynyt, sillä tämä ylittää joka
tapauksessa sen, mitä minulla oli.

Argus II ohittaa kuolleet aistinsolut ja
vie viestin aivoihin lähettämällä näköhermoa pitkin heikkoja sähköimpulsseja. Proteesin kehitti Second
Sight Medical Products Inc. -niminen
yritys, joka on toiminut 10 vuotta Sylmarissa Los Angelesin maakunnassa.
– Laite auttaa ihmisiä saamaan yhteyden ympäröivään maailmaan, sanoo
vanhempi tutkimusjohtaja tohtori
Matthew McMahon. – Eräskin henkilö
kertoi nähneensä täysikuun, jota hän
ei ollut kyennyt havaitsemaan taivaalla 15 vuoteen. Se oli hänelle valtava
elämys. Realistisena tavoitteenamme
on saavuttaa piste, jossa ihminen tunnistaa luotettavasti kuvioita ja muotoja ja kykenee lopulta lukemaan ja
tunnistamaan kasvoja. Argus II sisältää 60 elektrodia. Seuraavan sukupolven laitteessa niitä voi olla yli tuhat.
Lloyd pystyy nyt näkemään lähinnä
sellaisia kohteita, joiden vesipitoisuus
on suuri, esim. silmiä. Hän kykenee
myös kävelemään tummaan lattiaan
merkittyä valkoista linjaa pitkin ja
paikallistamaan kohteen tietokoneruudulta. Lloyd näkee jälleen myös
värejä. Näkökyky on suhteelllisen al-

Lloyd oli melkein 24-vuotias lääketieteen opiskelija, kun hänellä diagnosoitiin retinitis pigmentosa. Hän
luopui haaveestaan valmistua lääkäriksi ja työskenteli biokemistinä
ja tietokoneohjelmoijana, kunnes
valmistui lakimieheksi. Näkö säilyi
melko hyvänä vuosia, sitten se alkoi
himmetä ja hävisi lopulta kokonaan.
Lloydilla on tavallista voimakkaampi
kannustin osallistua hoitotutkimukseen, sillä hänellä on Lisä-tytär ja muitakin lähisukulaisia, joilla on sama
diagnoosi. Lisan näkö on vielä päivänvalossa suhteellisen hyvä, mutta hän
lopetti pimeällä ajamisen viisi vuotta
sitten.
– Tämä laite on valtava askel oikeaan
suuntaan, Lisa Lloyd sanoo. – Isäni,
joka ei erottanut minkäänlaista valoa,
näkee nyt käteni. Olimme kävelyllä
meren rannalla. Isä sanoi, että vesi
näyttää olevan neljän tuuman korkeudella. Hän oli oikeassa.
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Novan kertomus Lapin vaelluksesta
Teksti: Maija Lindroos
Kuvat: Seppo Kulpakko

V

iimekesäinen peesareiden vaellus oli kolmas meille opaskoirille ja meidän käyttäjillemme järjestetty Lapin vaellus. Kokoonnuimme
Kiilopään tunturikeskuksessa 23. elokuuta 2008. Porukka oli tullut kuka
junalla, kuka lentäen tai omalla autollaan. Meitä opaskoiria oli kolme – tämän jutun tekijä Nova, 10 vuotta, Ilo, 8
vuotta ja Femi, 6 vuotta. Laumaamme
kuuluivat luonnollisesti emäntämme
Maija, Ritva ja Anja sekä peesarit Elvi,
Eija, Sari, Anita ja Seppo. Joukkomme
oli kovin naisvaltainen. Vaelluksen aikana Sepolle annettiin liikanimi SarviSeppo, koska hän kantoi rinkkansa
päällä löytämiänsä poronsarvia. Mekin löysimme sarvien osia ja olisimme
halunneet niitä maistella mutta sehän
meiltä evättiin.
Omalla kohdallani vaellus alkoi hieman dramaattisesti. Lentokentän
turvatarkastuksessa virkailija astui
vahingossa oikean etutassuni päälle.
Onneksi vaellukselle mukaan otetusta ensiapulaukusta löytyi teippiä, jolla
peesari Eija tohtoroi tassuni. Teippauksen jälkeen ei vammasta ollut haittaa vaelluksen aikana. Femi ja minä
olemme olleet mukana kahdella aikaisemalla vaelluksella, joten meillä
oli rutiinia, Ilolle tämä oli uusi elämys.
Peesareiden ja opaskoirien työnjako

vaelluksella oli hyvin selkeä. Peesarit
tutkivat karttoja ja suunnistivat kompassien mukaan. Kartanluku ja kompassin käyttöhän eivät kuulu meidän
opaskoirien koulutukseen. Peesarit
myös varoittivat suurimmista ylä- ja
alaesteistä ja kuvailivat maaston moninaisuutta, esimerkiksi tunturin laella kasvavat vaivaiskoivut takertuvat
helposti sauvoihin ja jalkineisiin aiheuttaen kompastumisvaaran.
Me opaskoirat huolehdimme siitä,
että vaeltaja seuraa edelläkulkijoita
ja ryhmä liikkuu jonossa. Vastaamme
liikkumisen hienosäädöstä etsimällä
opastettavallemme mahdollisimman
tasaisen ja helppokulkuisen reitin.
Lapissa kaikki polut ja jopa mönkijöiden käyttämät huoltoreitit ovat ylä- ja
alamäissä varsinaisia kiviröykkiöitä.
Sateen tekemissä vesikouruissa irtokivet pyörivät jalan alla. Meiltä opaskoirilta vaaditaan suurta tarkkuutta,
jotta pystyisimme valitsemaan perässä kulkijalle mahdollisimman tasaisen
kulun. Kärsivällisyytemme oli koetuksella, kun jyrkänteissä jouduimme
etenemään hyvin hitaasti, jotta emäntämme painavine rinkkoineen ehtisivät asetella jalkansa tukevasti. Purojen ylityksissä peesarit ohjasivat ensin
meidät koiraoppaat yli, sitten toivat
rinkat ja viimeiseksi opastettiin näkö-

41

RP

UUTISET

1/2009

Vaellusporukka on saapumassa Rautulammelle, ja mukana on Sepon löytämät sarvet.

vammaiset vaeltajat yksitellen astumaan kivi kiveltä puron yli.
Jokainen opaskoira oli ankkuroitu
emäntänsä vyötäröön kiinnitetyllä
jatkohihnalla. Näin näkövammainen
vaeltaja pystyi kulkemaan opaskoiransa perässä ja hänellä oli tasapainonsa varmistamiseksi sauvat molemmissa käsissä. Sauvojen käyttö
maastovaelluksilla on välttämätöntä.
Sauvat ovat apuna noustessa ylämäkeä ja toimivat jarruna ja tasapainottajana alamäessä.
Tietysti kulkiessamme rekisteröimme
paikalliset hajut ja vuorostamme jätimme polun varsille omat puumerkkimme. Näimme myös poroja, mutta
muistimme aikaisemmilta vaelluksilta, ettei niitä sovi haukkua. Ihmiset
keräsivät matkan varrella sieniä ja
marjoja, ja mekin yritimme aina tilaisuuden tullen marjastaa, varsinkin
Femi.

Majapaikoilla meillä oli mahdollisuus
irrotella keskinäisessä kisailussa. Ötököiden takia vietimme kuitenkin illat
teltoissamme ihmisten rupatellessa
leirinuotion äärellä.
Jokaisen emäntä oli valinnut retkimuonamme omien ruokatottumustemme mukaisesti. Eräällä leiripaikalla kalastusretkellä ollut mies lahjoitti
minulle savustamiensa kalojen päät
ja selkäruodot. Kalanruodot ovat
suurta herkkuani. Minun onnekseni
Femi ja Ilo eivät tuntuneet ymmärtävän tällaisten herkkujen päälle.
Telttaolot ovat kylmiä verrattuna tottumiimme sisätiloihin. Selvisimme
kylmistäkin öistä ihan hyvin, käpertymällä kaukaisten esi-isiemme tapaan
tiukaksi kääröksi. Lämmittihän se
makuupussissa nukkuva ihminenkin
meitä ja me vastavuoroisesti häntä.
Vaelluksen kokonaispituudeksi kertyi n. 45 km. Ilmat olivat suotuisat,

42

RP

Maija Lindroos ja Anja Niiranen hengähdystauolla kaatuneen puunrungon päällä.

vain ensimmäinen vaelluspäivä oli
sateinen. Onneksi ensimmäisen yön
saimme viettää sisätiloissa vaikkakin ahtaissa. Ei todellakaan ole kivaa
kömpiä turkki märkänä kylmään telttaan. Keskimäärin vaelsimme n. 7-8
km päivässä, joinakin päivinä maasto oli tosi rankkaa niin meille koirille
kuin ihmisille. Huolimatta ajoittaisesta uupumuksesta palasimme niin
koirat kuin ihmisetkin onnellisesti Kiilopään tunturikeskukseen iloisina ja
hyväkuntoisina.
				
Opas Nova
Kun minulta kevättalvella kysyttiin,
lähtisinkö opaskoirani kanssa jälleen
Lappiin viikoksi vaeltamaan, vastasin oitis KYLLÄ. Tämä olisi Novalle ja
minulle kolmas vaellus. Ensimmäinen vaellus oli vuonna 2005 ja toinen
2006. Kaikki vaelluksemme ovat alkaneet ja päättyneet Kiilopään tunturikeskukseen. Olemme kantaneet
rinkoissamme kaiken varustuksen:
teltat, keittovälineet ja sekä ihmisten
että koirien muonat. Rinkkojen alku-
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Raati arvostelee nuotiopaikalla kiehisnäyttelyä.

paino on keskimäärin ollut noin 22 kg.
Opaskoiran lisäksi näkevä opas on
välttämätön näkövammaiselle vaeltajalle. Osanottajat ovat jakautuneet
kahden hengen teltta- ja ruokakuntiiin. Peesariksi kutsutaan henkilöä,
joka vapaaehtoisesti avustaa opaskoiran käyttäjää esim. opettamalla
sekä käyttäjälle että opaskoiralle uusia reittejä.
Ystäväni ihmettelevät vaellusintoani.
Mitä iloa on sokkona rämpiä vaikeassa maastossa raskas rinkka selässä
hyttysten ahdistamana! Vaellukseni
saisi enemmän ymmärrystä, jos olisin
harrastanut vaeltamista nuorempana, kun vielä näin. Tällaisten vaellusretkien edellytyksenä hyvä yleiskunto
on tärkeämpi kuin näkökyky. Mielestäni erilaiset jalan tai tandempyörällä
tehdyt retket soveltuvat erinomaisesti näkövammaisille. Omatoimisen liikunnan yhteydesssä pystyy aistimaan
ympäristöään aivan toisella tavalla
kuin istuessaan turistibussissa.
					
Maija
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Kevätkokous ja yhteyshenkilötapaaminen Jyväskylässä
Teksti: Ritva Salonen
Kuvat: Keijo Ojala

Retinitis-yhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina 28.3.2009
Sokos Hotelli Alexandrassa
Jyväskylässä. Paikalla oli yhdistyksen 22 varsinaista jäsentä, yksi kannatusjäsen ja kuusi
muita, yhteensä 29 henkilöä.
Yhdistyksen puheenjohtaja Maija
Lindroos toivotti kevätkokousväen
tervetulleeksi Jyväskylään ja esitteli
yhdistyksen toimintaa. Kokous aloitettiin Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n puheenjohtajan Mauno Sirviön tervehdyksellä. Hän kertoi myös
heidän yhdistyksensä toiminnasta.

Sirviö valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Ritva Salonen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Pirkko Luusalo ja Erkki Juntikka. Ääntenlaskijoita ei tarvittu.
Toimintakertomus vuodelta 2008 luettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuultiin hallituksen laatima vuoden
2008 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto. Kokousväki
hyväksyi yksimielisesti vuoden 2008
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.
Hallitukselta ei ollut tuotavana kevätkokoukselle muita asioita, mutta puheenjohtaja Maija Lindroos toi terveisiä viime kesän kongressista ja siihen

Antero Perttunen (vas.) kertomassa Näkävammaisten koulun toiminnasta Retinitis-yhdistyksen
yhteyshenkilöille.
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liittyen yhdistykselle tulleista haasteista. On perustettu asiantuntijaryhmä, johon kuuluu lääkäreitä, tutkijoita sekä oman yhdistyksen edustajia.
Työryhmä kokoontuu ensimmäisen
kerran 17.4.2009. Suunnitteilla on
diagnoosirekisteri sekä suomalaisia
retiniitikoita koskeva geenikartoitushanke.
Kokouksen puheenjohtaja Mauno
Sirviö päätti kokouksen ja toivotti
menestystä yhdistyksen toiminnalle.
Virallisen kokouksen päätyttyä sih-
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teeri kertoi tarkemmin 12.-14.6.2009
pidettävistä
Retinitis-yhdistyksen
liikunta- ja vertaistukipainotteisista
kesäpäivistä TsN ry:n Loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa Ylöjärvellä.
Samalla juhlistetaan Tampereen 15
vuotta toiminutta retinitiskerhoa.
Seuraavana päivänä 29.3.2009 pidettiin yhteyshenkilöille tilaisuus, jossa opettaja Antero Perttunen kertoi
Jyväskylän näkövammaisten koulun
toiminnasta. Paikalla oli yhdeksän
valtakunnallista yhteyshenkilöä.

Yhdistys tiedottaa
Kesäpäivät

Retinitis-yhdistyksen kesäpäiviä vietetään Koivupuistossa 12.-14.6.2009
Tampereen retinitiskerhon 15-vuotisjuhlan merkeissä. Lisätietoja Ritva
Salonen 050-574 6337 ja Keijo Ojala
040 767 9298. Ilmoittautumiset 29.5.
mennessä yhdistyksen toimistoon
09-3960 5800.

Syyskokous

Syyskokous Imatralla 17.10.2009.
Huomioi muuttunut ajankohta.

Lasten ja vanhempien viikonlopputapahtuma 10.-11.10.2009

Retinitis-lasten ja vanhempien tapaaminen ei valitettavasti toteutunut vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Mahdollisesti ajankohta oli huonosti valittu keskellä heinäkuuta. Niinpä ajattelimme yrittää uudestaan.
Uudeksi tapaamisajankohdaksi on
suunniteltu 10.-11.10.2009 ja paikka
näkövammaisten palvelukeskus Iiris
Helsingin Itäkeskuksessa. Iiriksessä
on monipuoliset tilat ohjelmajärjestelyille niin aikuisille kuin lapsille. On
erilaisia pelejä ja saunaosastolla jopa
uima-allas. Yhdistys osallistuu suurelta osin kustannuksiin, mahdollinen
omavastuu määräytyy osanottajamäärän mukaan. Jos olet kiinnostunut, toivomme sinun ottavan yhteyttä jo kesän aikana jotta järjestelyt
voidaan aloittaa heti alkusyksystä.
Yhteyshenkilö yhdistyksen puheenjohtaja Maija Lindroos 040 7000 323
tai maija.lindroos@pp.inet.fi
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Palvelukortti

Haluan liittyä varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 14 euroa/vuosi + liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja RP-uutisten vuosikerran).
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 20 euroa/vuosi, sisältää RP-uutisten vuosikerran.
Tilaan ___ kpl Kävelevät hatut ja muita retiniitikon kommelluksia.
Julkaisu on ilmainen.
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella).
Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja luonnonvaalea. Lähetyskulut lisätään: T-paita 1,50 / lippis 1,Olen maksanut tilille Sampo Pankki 800012-1742260 _______ euroa.
Paita 10 euroa, koot: XS,S,M,L,XL,XXL   
____ kpl ____ koko _______ väri
Lippis 10 euroa, yksi koko - sopii kaikille
____ kpl __________ väri
Yhteishinta 15 euroa + lähetyskulut: T-paita 1,50 / lippis 1,Huomioi, että tilaus maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille!

Irrota sivu, taita kahtia tämä puoli sisäänpäin ja nido tai teippaa kiinni. Palautusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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Retinitisyhdistys
maksaa
postimaksun

Päiväys
Nimi
Lähiosoite

Retinitis-yhdistys ry

Postinumero ja -toimipaikka

Tunnus 5006546

Puhelin

00003  VASTAUSLÄHETYS

SUOJAA SILMIÄSI AURINGOLTA
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Kevätkokousväkeä Hotelli Alexandrassa Jyväskylässä. Kuva: Keijo Ojala

Päivällinen maistui kokouksen jälkeen. Kuva: Keijo Ojala
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Finlande
101606

Kuvat: Ulla Juvonen
Juhani Pesola ja Pirkko Sipilä kokeilevat tandempyöräilyä Retinitis-jatkokurssilla huhtikuussa 2009.

Ryhmässä on voimaa - Retinitis-jatkokurssilaisia, omaisia ja ohjaajia Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan pihapiirissä huhtikuussa 2009: Takarivissä vasemmalta: Pauli Leppänen, Liisa Lahtinen, Jorma
Krohns, Jouko Issakainen, Ritva Kurikka-Savolainen, Pauli Issakainen ja Vesa Hämäläinen. Eturivissä vasemmalta: Tuula Raihokari, Reeta Leppänen, Meritta Nihti, Juhani Pesola, Maarit Saarela-Hämäläinen,
Jaana Krohns, Laila Issakainen ja Pasi Välikangas.

