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Jäsentapahtumia, 
pohjoismaista yhteistyötä
ja tulevaisuuden haasteita
Teksti: Maija Lindroos,  
Retinitis-yhdistyksen puheenjohtaja

Tämän vuoden toimintasuunni-
telmassa korostetaan erilaisten 
jäsentapahtumien järjestämis-

tä. Nyt  vuoden loppupuolella voidaan 
todeta, että  varsin hyvin  olemme on-
nistuneet täyttämään tavoitteemme.

Kesäkuussa järjestettiin Ylöjärvellä 
Koivupuistossa kesäpäivät ja samalla 
juhlittiin Tampereen retinitis-kerhon 
15-vuotisjuhlia. 

Syyskuussa vietettiin Helsingissä Iirik-
sessä Kansainvälistä retiniitikon päi-
vää hieman uudistetussa muodossa. 
Paikalla oli noin 50 kuulijaa.  Luento-
jen jälkeen jäsenistöllä oli mahdolli-
suus nauttia yhteinen omakustantei-
nen illallinen Iiriksen ruokasalissa. 
Illalliselle osallistui 23 henkilöä. Illal-
liskortin tuotto meni yhdistyksen tut-
kimusrahaston kartuttamiseen. 

Vapun aikaan yhdistyksen nuoret jä-
senet tekivät risteilyn Tallinnaan ja 
syyskuussa he kokoontuivat Kuusa-
mossa. 

Lokakuussa olikin sitten kaikkein 
nuorimpien jäsenten vuoro, kun re-
tiniitikkolasten perheet oli kutsuttu 
Iirikseen viikonlopuksi. Vastaavan-
laista perhetapahtumaa ei koskaan 
aikaisemmin ole järjestetty. Tapahtu-
man vetäjänä oli Maarit Suur-Näkki. 

Pohjoismaiden yhteistyö

Lokakuussa pidettiin myös jokavuo-
tinen yhteispohjoismainen kokous 
tällä kertaa  Lundissa. Ruotsalaisten 
isännöimään kokoukseen osallistui 
edustajia kaikista viidestä Pohjois-
maasta. Suomea edustivat allekir-
joittanut ja yhdistyksen jäsen Jaana 
Elomaa. Pohjoismaiden yhteistyö on 
vuosien kuluessa tiivistynyt. Lundis-
sa asiaa pohdittiin perusteellisesti. 
Ruotsalaiset ehdottivat yhteispoh-
joismaista palkintoa ansioituneelle 
retinitis-tutkijalle. Meidän suomalais-
ten ehdotus oli, että yritettäisiin saa-
da retinitis-sairaudet ja niihin liittyvä 
tutkimus pohjoismaisten silmälää-
käreiden vuosittaisiin kongresseihin. 
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Keskustelujen jälkeen suomalaisten 
ehdotus hyväksyttiin toimintastrate-
giaksi. Seuraava Pohjoismaiden sil-
mälääkäreiden kokous pidetään elo-
kuussa 2010 Islannissa. 

Tulevaisuuden haasteet

Vertaistuki ja tiedottaminen ovat ol-
leet  toiminnan painopisteitä koko 
yhdistyksen 36-vuotisen olemassa-
olon ajan. Ensimmäiset kommellukset 
herättivät ilmestyessään sekä häm-
mennystä että ihastusta railakkaalla 
esitystavallaan. Sekä 1984 ilmestynyt 
Kootut Kommellukset että myöhem-
min 2002 Kävelevät hatut on käännet-
ty ruotsiksi ja englanniksi. Muita mer-
kittäviä julkaisuja ovat Retiniitikon 
Opas (kaksi painosta) ja video Näen 
ja en, unohtamatta yhdistyksemme 
lippulaivaa RP-uutisia. Tiedottamista 

mitä suuremmassa määrin ovat olleet 
myös yhdistyksen järjestämät kaksi 
maailmankongressia. Tutkimuksen 
tukeminen on sitä vastoin ollut tä-
hän mennessä varsin vaatimatonta. 
Tutkimustyö edellyttäisi taloudellisia 
resursseja, joita yhdistyksellä on vain 
niukasti.  Yhdistyksen hallituksen tu-
lisikin tarmokkaasti paneutua varain-
hankintaan. Paljon on myös sellaista 
edunvalvonnallista tehtävää, missä 
tärkeintä ei ole raha vaan aktiivijäsen-
ten tietotaito. Me voimme edesauttaa 
retinitis-sairauksia käsittävän rekiste-
rin perustamista. Geenikartoitus ja re-
tiniitikkojen perinnöllisyystutkimus 
tulisi saada julkisen terveydenhuol-
lon piiriin. Näihin tavoitteisiin pää-
seminen edellyttää pitkäjännitteistä 
työtä, innostusta ja rakkautta asiaa 
kohtaan.         
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Lupaavia tuloksia viimeaikaisista 
hoitotutkimuksista
Teksti: Silmätautien erikoislääkäri Eeva-Marja Sankila
HUS Silmäklinikka ja Folkhälsanin tutkimuskeskus, Biomedicum Helsinki

Vuosikymmeniä kestänyt reti-
nitis-tutkimus alkaa vihdoin 
tuottaa konkreettisia tuloksia. 

Ensimmäisen, vuonna 1990 tunnis-
tetun retinitis pigmentosaa aiheut-
tavan geenivirheen julkaisun jälkeen 
on jo löydetty yli sata geeniä, joiden 
useat erilaiset geenivirheet aiheutta-
vat perinnöllisiä verkkokalvorappeu-
mia. Geenien ja niiden tuottamien 
proteiinien tunnistaminen on tehnyt 
mahdolliseksi verkkokalvorappeumi-
en hoitoon tähtäävän tutkimuksen. 
Erilaisia hoitostrategioita on tutkittu 
ensin eläinmallien avulla. Hiljattain 
on saatu lupaavia tuloksia myös ihmi-
sillä suoritetuista hoitotutkimuksista. 
Seuraavassa yhteenvetoa tämänhet-
kisestä tilanteesta. 

Geeniterapia

Peittyvästi periytyvät tautimuodot 
johtuvat yleensä siitä, että virheel-
lisen geenin tuotetta ei synny lain-
kaan. Geeniterapiassa kohdesoluihin 
viedään normaali geenikopio joko vi-
ruksen tai muun kuljettimen avulla, ja 
potilaan solut alkavat tuottaa puuttu-
vaa geenituotetta.

Leberin kongenitaalinen amauroo-
si (LCA) on jo nuorella iällä vaikean 
näkövamman aiheuttava retinitis 
pigmentosan muoto. Sitä voivat ai-
heuttaa usean eri geenin virheet. 
RPE65-geenin virheiden aiheutta-
ma LCA on erityispiirteidensä vuoksi 
noussut ensimmäiseksi esimerkiksi 
retinitis pigmentosan geenihoidos-
ta. RPE65-geenin tuote toimii nor-
maalisti verkkokalvon alla olevassa 
pigmenttiepiteelissä, ja se osallistuu 
näköpigmentin valmistamiseen. Gee-
nituotteen puuttuessa verkkokalvon 
rakenne on ainakin varhaislapsuudes-
sa normaali, mutta toiminta puutteel-
lista. Ajan kuluessa sairaus aiheuttaa 
verkkokalvon etenevän rappeutu-
misen. Hiirillä ja koirilla tehdyt tut-
kimukset osoittivat, että normaalin 
RPE65-geenin vieminen sairaaseen 
silmään toi pysyvästi näön hoidetuil-
le eläimille. Geenin kuljetukseen käy-
tettiin muunneltua virusta, jolla ei ole 
osoitettu olevan haittavaikutuksia.

Vuonna 2007 alkoivat ensimmäiset 
geenihoitotutkimukset RPE65-gee-
nin virheestä johtuvaa LCA-tautia 
sairastaville ihmisille Moorfieldsin 
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sairaalassa Lontoossa. Sen jälkeen 
ihmisen geenihoidot on aloitettu 
myös kahdessa yhdysvaltalaisessa 
tutkimusryhmässä. Turvallisuussyis-
tä ensimmäisissä kokeissa käytettiin 
murto-osaa eläinkokeissa käytetystä 
virusmäärästä ja hoidetut potilaatkin 
olivat sen verran iäkkäitä, että suuri 
osa heidän verkkokalvostaan saattoi 
jo olla tuhoutunut. Alkuvaiheen tulok-
set olivat kuitenkin lupaavia; viruksel-
la ja käytetyllä leikkaustekniikalla ei 
ollut haittavaikutuksia, ja useimmat 
potilaat kokivat hoidolla olleen posi-
tiivisia vaikutuksia näköön. 

Lokakuussa 2009 julkistettiin tuloksia 
yhä nuorempien potilaiden geenihoi-
doista. Näissä kokeissa oli käytetty 
suurempaa virusannosta. Hoidetuilla 
neljällä 8–11-vuotiaalla lapsella näkö 
parantui merkittävästi enemmän 
verrattuna vanhempiin hoidettuihin. 
Eräs hoidetuista lapsista jätti valkoi-
sen kepin kaappiin ja siirtyi näkövam-
maisten koulusta tavalliseen kouluun.

Suomalaisista ei tiettävästi ole löyty-
nyt RPE65-geenin virheitä, joten tähän 
geenihoitoon soveltuvia suomalaisia 
potilaita ei ole tiedossamme. LCA-
geenihoitotutkimus tasoittaa tietä 
muidenkin geenien virheistä johtuvi-
en verkkokalvorappeumien geenihoi-
doille. Tieto tehokkaista ja turvalli-
sista geeninkuljettimista ja geenien 
ilmentymisestä verkkokalvon eri so-
lutyypeissä karttuu jatkuvasti. Vaikka 
kunkin eri geenin virheestä johtuvan 

sairauden hoito vaatiikin oman räätä-
löidyn hoitonsa, käytettävät työkalut 
ja menetelmät ovat osittain yhteisiä. 
Nämä lupaavat hoitotulokset osoitta-
vat potilaiden geenivirheiden tutki-
muksen tärkeyden. Erilaisiin hoitoihin 
soveltuvat potilaat voidaan tunnistaa 
vain huolellisten kliinisten tutkimus-
ten ja geenitutkimusten avulla.

Geenihoitoa kehitellään parhaillaan 
myös jo ainakin seuraaviin retinitis-
sairauksiin: muusta kuin RPE65-gee-
nin virheestä johtuva LCA, Stargard-
tin tauti, korioideremia, retinoskiisi, 
Usherin syndrooma ja akromatopsia.

Hermosolukasvutekijähoidot

Hermosoluja ylläpitävät hoidot sovel-
tuvat useampien retinitis-sairauksien 
hoitoon, koska niillä pyritään estä-
mään sairauden etenemistä riippu-
matta siitä, mikä geenivirhe kulloin-
kin aiheuttaa etenevän verkkokalvon 
aistinsolujen tuhoutumisen.
 
Hermosolujen kasvutekijägeeneillä 
annetun hoidon on todettu hidasta-
van tai pysäyttävän valoaistinsolujen 
tuhoutumista perinnöllisten verkko-
kalvorappeumien eläinmalleissa. Her-
mosolukasvutekijöitä voidaan myös 
vapauttaa silmään esim. niitä erittävi-
en kapseloitujen solujen avulla.

Ihmisillä on meneillään tutkimus, jos-
sa lasiaiseen asetettava kapseloituja 
soluja sisältävä istute erittää siliaaris-
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ta hermosolujen kasvutekijää (CNTF). 
Jo alkuvaiheen tutkimuksissa jotkut 
hoidetut potilaat kokivat näkönsä 
jonkin verran parantuneen, vaikka 
tutkimuksessa käytettiin pieniä an-
noksia ja tarkoituksena oli lähinnä 
selvittää hoidon siedettävyyttä. Tou-
kokuussa 2009 julkistettiin tuloksia 
tutkimuksesta, jossa retinitis-potilaat 
olivat saaneet suurempia hoitoan-
noksia. Vuoden seurannan jälkeen 
näössä ei ollut mitattavaa muutosta, 
mutta verkkokalvon paksuus oli hie-
man lisääntynyt hoidon aikana. Tä-
män ajatellaan olevan merkkinä siitä, 
että verkkokalvon hermosolut voivat 
paremmin. Jatkoseuranta osoittanee, 
onko hoidolla hidastavaa vaikutus-
ta retinitiksen etenemiseen. Mene-
telmää kokeillaan parhaillaan myös 
retinitistä yleisemmän verkkokalvo-
rappeuman, kuivan ikärappeuman 
hoitoon.

Tekonäkö retinaimplantin avulla

Retinaimplantin perusidea on sama 
kuin jo vuosia käytössä olleen sisäkor-
vaimplantin: tuhoutuneet aistinsolut 
korvataan huipputeknologian avul-
la. Implantin asettaminen silmään 
ja näön palauttaminen on teknisesti 
huomattavasti haasteellisempaa kuin 
kuulopuolella. Tästä huolimatta kak-
si tutkimusryhmää on jo saavuttanut 
merkittäviä tuloksia. 

Tübingenissä Saksassa toimiva prof. 
Eberhart Zrennerin ryhmä käyttää 

verkkokalvon alle sijoitettavaa imp-
lanttia ja ulkoista virtalähdettä, joita 
yhdistää ihonalainen johdin. Tähän 
mennessä on leikattu 11 potilasta. Vii-
meiset kolme ovat pystyneet erotta-
maan esineitä ja yksi jopa lukemaan 
isokokoista tekstiä.

Los Angelesissa Kaliforniassa USA:ssa 
prof. Mark Humayunin johtamassa 
tutkimuksessa käytetään verkkokal-
von päälle asetettavaa implanttia, 
johon kuuluu silmälaseihin sijoitet-
tu minikamera ja vyöllä kuljetetta-
va videoprosessori. Kahdeksassa eri 
keskuksessa on leikattu yhteensä 20 
potilasta, joiden iät ovat olleet 51–69 
vuotta ja joilla on ennen leikkausta 
ollut juuri ja juuri valon tajua jäljellä. 
Kaikilla leikatuilla potilailla on havait-
tu positiivisia vaikutuksia. He aistivat 
valonvälähdyksiä ja heidän liikkumis-
näkönsä on parantunut. Jatkossa on 
saatu lupa hoitaa myös nuorempia 
potilaita 25 vuodesta ylöspäin.

Ravintohoito

A-vitamiinin on jo pitkään tiedetty 
olevan ”näkövitamiini” – sen puu-
tos aiheuttaa mm. hämäräsokeutta. 
Amerikkalaistutkijat julkaisivat vuon-
na 1993 tuloksia, joiden mukaan 15 
000 IU A-vitamiinia päivässä hidasti 
ERG:ssä todettavaa tappisolujen tu-
houtumista retiniitikoilla merkittä-
västi. Muita vastaavia laajoja tutki-
muksia ei ole tehty, ja päätelmiä on 
kritisoitu laajalti. Aineistossa oli poti-
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laita, joilla oli eri geenivirheitä ja siten 
mahdollisesti täysin erilaisia tautime-
kanismeja tautinsa takana. Lisäksi A-
vitamiini suurina annoksina on sikiöl-
le haitallista, eikä hoito siten sovellu 
hedelmällisessä iässä oleville naisille. 
Mahdollisten maksahaittojen vuoksi 
tulee seurata maksa-arvoja.

Nykytiedon valossa A-vitamiinilisä 
saattaa olla jopa haitallista joissakin 
verkkokalvorappeumissa, koska se 
kiihdyttää näkösykliä ja haitallisten 
aineenvaihduntatuotteiden kerty-
mistä heikosti toimivalla verkkokal-
volla. Esim. Stargardtin taudissa puut-
teellisen kuljetusmekanismin vuoksi 
näkösyklin aineenvaihduntatuotteita 
kertyy valoaistinsolujen uloimpiin 
osiin. Verkkokalvon alla oleva pig-
menttiepiteeli poistaa aistinsolujen 
jatkuvasti uusiutuvien uloimpien osi-
en jätteet, joista syntyy haitallista li-
pofuskiinia. Tämän reagoidessa valon 
kanssa syntyy vuorostaan happiradi-
kaaleja, jotka vaurioittavat valoaistin-
soluille elintärkeitä pigmenttisoluja. 
Tarkan näön alueella, jossa verkkokal-
von aineenvaihdunta on kiihkeimmil-
lään, tauti johtaa pigmenttiepiteelin 
ja aistinsolujen surkastumiseen ja lu-
kunäön menetykseen nuorella aikuis-
iällä. Verkkokalvon ikärappeuman 
yhteydessä on kuvattu vastaavanlai-
sia muutoksia, ja Stargardtin taudis-
sa onkin todennäköisesti kyseessä 
eräänlainen nopeutunut ikääntymis-
prosessi. Sekä Stargardtin tautiin että 
verkkokalvon kuivaan ikärappeu-
maan on meneillään hoitokokeiluja 

näkösykliä hidastavilla lääkkeillä, joi-
den yhtenä sivuvaikutuksena on hä-
märänäön heikentyminen.

Ravintoaine, jonka katsotaan ole-
van edullinen retinitis pigmentosaa 
sairastaville ja verkkokalvolle yleen-
sä, on omega-3-sarjan rasvahappoi-
hin kuuluva dokosaheksaeenihappo 
(DHA), jota saa rasvaisesta merikalas-
ta. Eräät tutkijat suosittelevatkin, että 
retinitis pigmentosaa potevat nautti-
sivat vähintään kaksi rasvaista kala-
ateriaa viikossa.
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Myös luteiinin edullisesta vaikutuk-
sesta verkkokalvon tarkannäön alu-
een pigmentin määrään perinnöllisiä 
verkkokalvorappeumia sairastavilla 
on raportoitu. Tutkimuksissa suhteel-
lisen lyhyenä seuranta-aikana ei saatu 
esille edullisia vaikutuksia potilaiden 
näöntarkkuuteen, mutta pigmen-
tin ja luteiinin on ajateltu suojaavan 
verkkokalvoa oksidatiiviselta vauriol-
ta. Näin ollen pitkän aikavälin vaiku-
tus saattaa olla edullinen. Luteiinia 
saa mm. vihreistä vihanneksista.

RetinaComplex on retiniitikoita ajatel-
len kehitetty antioksidanttivalmiste, 
joka sisältää verkkokalvolla luontai-
sesti esiintyviä antioksidantteja L-glu-
tationia, alfalipoiinihappoa, luteiinia 
ja zeaksantiinia sekä sudenmarjasta 
(Lycium Barbarum Lynn) eristettyjä 
polysakkarideja. Eläinkokeiden tulok-
set valmisteesta ovat olleet lupaavia. 
Ajatuksena on vahvistaa verkkokal-
von luontaista vastustuskykyä vapai-
den happiradikaalien hyökkäyksiä 
vastaan. Normaalitilanteessa sauva-
solut kuluttavat paljon happea, mut-
ta solujen kuollessa happiylimäärä 
kasvaa ja laukaisee ohjelmoidun solu-
kuoleman yhä uusissa aistinsoluissa.

Espanjassa valmistui keväällä 2009 
tutkimus, jossa 23 + 21 RP-potilasta söi 
RetinaComplexia tai lumevalmistet-
ta 4 kapselia päivässä 12 kuukauden 
ajan. Tutkimus- ja lumeryhmän välil-
lä ei ollut eroa, mutta kun verrattiin 
osallistujien alku- ja lopputilannetta, 
havaittiin, että sairaus mahdollisesti 

eteni hitaammin hoitoryhmässä. Mi-
tään selvää näyttöä valmisteen hyö-
dystä ei siis saatu, ja seurantatutki-
mus on meneillään.

RetinaComplexia voivat halukkaat ti-
lata Internetin kautta. Valmiste ei sovi 
Marevan-lääkitystä saaville henkilöille.

Ravintoaineiden ja elintapojen mer-
kitystä verkkokalvon perinnöllisissä 
sairauksissa tutkitaan edelleen vilk-
kaasti. Koska mitään selkeitä näyttö-
jä edellä mainituissa tutkimuksissa ei 
ole saatu ja koska jotkin aineet voivat 
olla jopa haitallisia suurina annoksi-
na, lääkärin on tässä vaiheessa turval-
lisinta suositella retiniitikoille samaa 
kuin kenelle tahansa: monipuolista, 
runsaasti kalaa ja kasviksia sisältävää 
ruokavaliota, liikuntaa ja tupakoinnin 
välttämistä.

Lopuksi

Retinitis-sairauksien hoitoon tähtää-
vää tutkimusta tehdään usealla eri 
tieteenalalla – biokemian ja mole-
kyylibiologian, farmakologian, bio-
materiaali- ja kudosteknologian sekä 
fysiikan aloilla. Kliinisiä hoitokokeita 
ihmisillä tehdään jo useilla aloilla. Yh-
teiskuntamme haasteena onkin tarjo-
ta resurssit kuhunkin hoitomuotoon 
soveltuvien potilaiden tunnistami-
seen ja luonnollisesti hoitojen toteut-
tamiseen. 
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Usherin syndrooma tyyppi 3A:n hiirimallin tutki-
mus – kansainvälinen yhteistyöprojekti

Teksti ja kuva: FT Reetta Jalkanen, tutkija 
Oftalmo-geneettinen tutkimusryhmä, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 
Biomedicum Helsinki

Usherin syndrooma tyyppi 3A 
(USH3A) aiheuttaa perinnöl-
listä kuulo- ja näkövammai-

suutta. Suomalaiset tutkijat löysivät 
taudin taustalla olevan virheellisen 
geenin, klariinin, vuonna 2001. Gee-
nin löytymisen jälkeen tutkimus on 
keskittynyt selvittämään, miten kla-
riini toimii ja mikä sen merkitys on 
verkkokalvolla ja sisäkorvassa. Viime 
aikoina on siirrytty perustutkimuksen 
lisäksi selvittämään tulevaisuuden 
kohdennettujen hoitomuotojen mah-
dollisuuksia. Niiden kehittämisessä 
ns. muuntogeeniset eläinmallit, ylei-
simmin hiirimallit, ovat oleellisessa 
asemassa. Muuntogeenisen eläinmal-
lin luominen perinnölliselle sairau-
delle antaa lopullisen varmistuksen 
siitä, että sairaus on todella seurausta 
kyseisen geenin virheistä. Eläinmallin 
avulla päästään myös entistä parem-
min tutkimaan taudin taustalla olevia 
solu- ja molekyylitason tapahtumia, 
joita voi olla mahdotonta tutkia koe-
putkessa tai soluviljelmissä. Solu- ja 
molekyylitason tapahtumien tunte-
minen on puolestaan tärkeää koh-
dennettujen hoitomuotojen kehittä-
misessä.

Suurelle osalle retinitis-sairauksia on 
olemassa hiirimalli. Esimerkiksi tällä 
hetkellä jokaiselle tunnetulle Ushe-
rin syndrooman geneettiselle alatyy-
pille, joiden taustalla on eri geenien 
virheet, on olemassa tai on parhail-
laan kehitteillä ainakin yksi hiirimalli. 
Hiirimalleja on kahdenlaisia: luonnol-
lisissa hiirimalleissa sairaus esiintyy 
eläimellä luonnostaan spontaanien 
mutaatioiden seurauksena, kun taas 
muuntogeenisissä hiirimalleissa sai-
raus on saatu aikaan muokkaamalla 
hiiren omaa perimää geenitekniikan 
avulla, esim. poistamalla tietty geeni 
tai luomalla geenimutaatio. 

Poistogeeninen USH3A-hiiri asustaa muna-
kennossa ja järsii hiirenmuonaa.
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USH3A:lle on luotu Yhdysvalloissa 
muuntogeeninen hiirimalli. USH3A-
hiiri on niin sanottu poistogeeninen 
hiiri, eli hiireltä on geenitekniikan 
avulla poistettu klariinigeenistä tär-
keitä osia. Klariinigeenin toimimat-
tomaksi tekeminen johtaa siihen, 
että hiirelle kehittyy ihmisen Ushe-
rin syndroomaa muistuttava sairaus, 
johon liittyy kuulovamma ja tasa-
painohäiriöitä. Toisin kuin ihmisille, 
poistogeeniselle hiirelle ei ole kuiten-
kaan kehittynyt näkövammaa, mikä 
saattaa johtua yksinkertaisesti hiiren 
ja ihmisen erilaisesta perimästä, elin-
kaaresta tai verkkokalvon rakenteelli-
sista tai toiminnallisista eroista.

Hiirimallin tutkiminen on aikaa vie-
vä projekti, jossa vaaditaan useiden 
biotieteiden ja lääketieteen osa-alo-
jen erikoisosaamista. USH3A:n hiiri-
mallin ympärille on koottu kansain-
välinen tutkijayhteisö, johon kuuluu 
useita tutkimusryhmiä Yhdysvalloista 
sekä yksi suomalainen, silmätautien 
erikoislääkäri Eeva-Marja Sankilan 
tutkimusryhmä, joka toimii tiiviissä 
yhteistyössä korva-, nenä- ja kurkku-
tautien erikoislääkäri Jussi Jeron tut-
kimusryhmän kanssa. Eri ryhmät ovat 
keskittyneet tutkimaan hiirimallia eri 
näkökulmista. Kaksi kertaa vuodes-
sa ryhmät kokoontuvat yhteen ker-
tomaan omista tuloksistaan ja poh-
timaan yhdessä jatkotutkimuksia. 
Viimeisin tapaaminen oli lokakuun 
puolivälissä Chicagossa. Tällä hetkellä 
tutkimus on keskittynyt mm. seuraa-
viin osa-alueisiin: 

• Mikä on USH3A:n taustalla olevan 
klariini-proteiinin merkitys sisäkor-
vassa ja verkkokalvolla ja minkälai-
sessa molekyyliverkostossa se toimii?
• Miten toimivan klariinigeenin puut-
tuminen vaikuttaa muiden geenien 
ilmentymiseen?
• Onko tietynlaisilla lääkeaineilla mah-
dollista palauttaa normaalisti toimiva 
klariiniproteiini soluun?
• Onko tietynlaisilla lääkeaineilla mah-
dollista estää aistinsolujen rappeutu-
minen? 
• Onko geenihoidoilla mahdollista es-
tää aistinsolujen rappeutuminen?
• Onko mahdollista kehittää parempi 
hiirimalli, jolla olisi myös näkövam-
ma?

Suomalaiset tutkijat ovat keskitty-
neet geenihoidon eli geeniterapi-
an mahdollisuuksien tutkimiseen 
USH3A-hiirimallin avulla. Tutkimuk-
sessa on tarkoitus selvittää viruksiin 
perustuvan geeninsiirtomenetelmän 
tehokkuutta ja turvallisuutta sisäkor-
van geenihoidossa. Geenihoidossa 
käytetään hyväksi geneettisesti muo-
kattuja AAV (adeno-associated virus) 
-vektoreita, jotka ovat ihmiselle har-
mittomia. Geenitekniikan avulla AAV-
vektoriin on kopioitu terve klariini-
geeni, jonka virus pystyy siirtämään 
edelleen kohdesolujen omaan peri-
mään. Klariinigeeniä sisältävä virus-
vektori viedään poistogeenisen hii-
ren sisäkorvaan injektoimalla, minkä 
jälkeen tutkitaan, miten geeninsiirto 
vaikuttaa sisäkorvan aistinsoluihin ja 
hiiren kuuloon. Solututkimukset teh-
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Näin tutkitaan perinnöllisten silmäsai-
rauksien molekyyligenetiikkaa
Teksti:  FM Hanna Västinsalo, tutkija , Oftalmo-geneettinen tutkimusryh-
mä, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Biomedicum Helsinki
Kuva: Reetta Jalkanen

dään immunohistokemiallisilla täs-
mävärjäyksillä, joilla saadaan selville 
kudoksen ja solujen rakenne, sekä 
nähdään, onko siirtogeeni alkanut 
tuottaa kohdesoluun proteiinia. Hii-
ren kuuloa tutkitaan ABR- eli aivorun-
kovastemittauksilla, joilla pystytään 
havainnoimaan ääniärsykkeen seu-
rauksena tuotettuja kuulojärjestel-
män sähköisiä vasteita. 

Koska tällä hetkellä olemassa olevalla 
USH3A-hiirimallilla ei ole näkövam-

maa, tutkitaan hiiren sisäkorvan gee-
nihoitotutkimuksilla alustavasti sitä, 
soveltuuko  geenihoito   ylipäänsä 
USH3A-taudin hoitomenetelmäksi. 
Jos geenihoito todetaan turvallisek-
si ja tehokkaaksi menetelmäksi pa-
rantaa USH3A-hiiren kuuloa, voidaan 
ajatella, että klariiniin perustuva gee-
nihoito saattaisi toimia myös verk-
kokalvolla. Jatkossa samaa hoitome-
netelmää voidaan siirtyä tutkimaan 
kehittyneemmillä eläinmalleilla ja 
myöhemmin edelleen ihmisillä.

Kuten kaikissa perinnöllisissä 
taudeissa, myös silmäsairauk-
sien periytymisen tutkiminen 

alkaa potilaista. Laboratoriossa työs-
kentelevän tutkijan arki on kuiten-
kin puuhastelua putkien ja pipettien 
kanssa. Potilaat tulevat tutuiksi lähin-
nä postissa saapuvien pakettien muo-
dossa. Sylki- ja verinäytteitä saapuu 
aina aurinkoista Kaliforniaa myöten 
laboratorioomme, jossa näytteistä 
eristetään ensimmäiseksi DNA. Viina-
saostuksella saadaan syljestä tai ve-
restä ihan silmin havaittavan paljon 
valkoista DNA-rihmaa, josta analy-
sointi voidaan aloittaa.

        Analysoinnissa on tärkeää tietää, mitä 
näytteestä oletetaan löytyvän. Jos ky-
seessä on esim. epäily Usherin synd-
rooma tyyppi 3:sta (USH3), johon sil-
mätautien erikoislääkäri Eeva-Marja 
Sankilan ryhmässä olemme erikois-
tuneet, on yksinkertaista lukea läpi 
koko USH3:ssa muuntunut geeni, jota 
kutsutaan klariiniksi. Klariini on ih-
misen kromosomissa kuin sana, joka 
koostuu 696 kirjaimesta. Näitä kirjai-
mia, joita kutsutaan nukleotideiksi, 
on neljää erilaista: A, C, G ja T. Kirjai-
mista muodostuu kolmen kirjaimen 
pituisia tavuja. Nämä tavut luetaan 
aminohapoiksi ja kootaan peräjäl-
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Hanna Västinsalo 
työnsä ääressä. 

keen liitettyinä proteiineiksi geenien 
sanojen lukemiseen ja proteiinien ko-
koamiseen erikoistuneiden molekyy-
lien avustuksella. Geenien lukemista 
vaikeuttaa se, että sanat ovat pilkkou-
tuneet paloiksi pitkin kromosomia. Ne 
ovat tosin yleensä suhteellisen lähellä 
toisiaan ja järjestyksessä, mutta osien 
välit ovat niin pitkiä, ettei niitä voi lu-
kea samalla kertaa. Esim. klariinin vain 
696 kirjaimen muodostama sana on 
pilkottu kolmeen osaan pitkin kromo-
somia, joten sen lukemiseen täytyy 
tehdä kolme eri reaktiota. Jos kuiten-
kin tiedetään, että potilaalla on USH3, 
tiedetään myös, että hänellä on virhe 
tässä klariinigeenissä. Geenin muo-
dostama sana voidaan lukea kirjain 
kirjaimelta. Yleensä virhe löytyykin 
helposti, kun kirjain sanassa on joko 
muuttunut toiseksi, kadonnut tai sa-
naan on voitu jopa lisätä ylimääräisiä 
kirjaimia. Lisäykset ja poistot muutta-
vat tavujen sanoman, koska kirjaimet 

luetaan aina kolmen ryhmissä, vaikka 
välistä olisi poistunut tai lisätty kirjai-
mia. Tällöin kaikki seuraavatkin tavut 
menevät sekaisin. Muuttunut sana 
tuottaa muuttuneen proteiinin, jossa 
yhdenkin osan muuttuminen toisek-
si voi aiheuttaa rakenteessa tärkeän 
muutoksen. Tilannetta voi verrata 
vaikka auton renkaaseen, johon on 
tullut yksi kulma. Muuttunut prote-
iini ei toimi enää oikealla tavalla, ku-
ten kulmallisella pyörälläkään ei enää 
voisi ajaa.

Sairautta aiheuttavien muutosten eli 
mutaatioiden tutkimista vaikeuttaa 
se, että olemme perineet aina kaksi 
kopiota jokaisesta geenistä, saman 
sanan niin isältä kuin äidiltä. Puhutta-
essa peittyvästi periytyvästä taudista, 
kuten Usher, täytyy molemmissa sa-
noissa olla virhe, että tauti ilmenee. 
Jos vain toisessa sanassa on virhe, 
virheetön sana pystyy toimimaan, 
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ja ihminen on terve, vaikka kantaa 
muutosta toisessa geenissään. Jokai-
nen ihminen kantaa virheitä perimäs-
sään. Yleensä muutokset kuitenkin 
tapahtuvat geenien sanojen väleissä 
olevissa alueissa ja solut jatkavat toi-
mintaansa näistä välittämättä.  

Jos potilasnäytteestä ei löydetä muu-
tosta sieltä, mistä diagnoosin mu-
kaan oletettiin eli tässä tapauksessa 
klariinigeenistä, vastassa on paljon 
isompi tehtävä. Tiedetään, että Us-
herin syndroomaa aiheuttaa yli 600 
tunnettua kirjoitusvirhettä yhdeksäs-
sä eri geenissä, joista klariini on kaik-
kein pienin. Yhteensä näiden geenien 
muodostamat sanat ovat 347 osassa 
pitkin ihmisen kromosomeja. Näiden 
osien lukemiseen jokaisen potilas-
näytteen kohdalla ei riitä aika eikä 
työvoima. Onneksi teknologia kulkee 
jatkuvasti eteenpäin. 

Uusi DNA-siruteknologia mahdollis-
taa yhden reaktion analyysin kaikille 
tunnetuille Usherin syndrooman kir-
joitusvirheille, sen sijaan että pitäisi 
tehdä 347 yksittäistä reaktiota. Poti-
lasnäytteiden mutaatioiden etsintä 
on helpottunut valtavasti. DNA-siruja, 
joille on laitettu tunnettujen mutaati-
oiden tunnistusreaktioita, kehitetään 
jatkuvasti moniin eri tauteihin. Tutki-
mus helpottuu, jos potilasnäyte voi-
daan diagnoosin perusteella lähet-
tää tälläiselle mutaatiosirulle, jonka 
sisältämien geenivirheiden tiedetään 
voivan aiheuttaa potilaan oireet. Jos 
tunnettu virhe löydetään, tiedetään 

tarkemmin, mistä sairaudesta on kyse 
ja miten sitä voidaan parhaiten hoi-
taa. Geeniterapiankin mahdollisuuksia 
tutkitaan ahkerasti ympäri maailmaa. 
Jos geeniterapia tulevaisuudessa yk-
sittäisten geenien kohdalla tulee mah-
dolliseksi, on ensin tutkittava onko 
potilaalla juuri hoidossa kohdennettu 
geeni virheellinen, jotta geeniterapiaa 
olisi edes mielekästä kokeilla. 

Tutkijan työ loppuu yksittäisen näyt-
teen kohdalla raporttiin hoitavalle 
lääkärille siitä, mitä näytteestä löytyi. 
Jos kysymyksessä on entuudestaan 
tuntematon geeni, tutkimus jatkuu 
selvityksellä siitä, mitä tärkeää tehtä-
vää muuttunut geeni suorittaa. Geenin 
ja sen tuottaman proteiinin tehtävän 
selvittäminen auttaa hoitomuotojen 
kehittelyssä. On tärkeä puuttua juuri 
siihen tehtävään, mikä soluissa menee 
vikaan virheellisen geenin vuoksi. Pro-
teiinin tehtävää tutkitaan selvittämällä 
sen rakennetta ja rakenteen mahdol-
lista muokkausta solussa; liitetäänkö 
proteiiniin osia kuten auton renkaisiin 
pölykapseleita, liitetäänkö proteiinit 
yhteen kuten renkaat akselilla pareiksi 
vai ovatko proteiinit osa monimutkai-
sempaa proteiinien kompleksia, kuten 
renkaat ovat osa autoa. Lisäksi soluvil-
jelmissä voidaan selvittää, mihin osaan 
solua tutkittu proteiini kulkeutuu suo-
rittamaan tehtäväänsä sekä lopulta 
tutkia verkkokalvolla, missä näon kan-
nalta tärkeissä soluissa proteiinia tuo-
tetaan ja minkä solujen häiriöistä tauti 
lähtee liikkeelle. 
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Retina Day Iiriksessä 
Teksti ja kuva: Outi Lehtinen

Suomalaiset retinitis-tutkijat Eeva-Marja 
Sankila,  Reetta Jalkanen  ja   Hanna Västinsalo.

Kansainvälistä retiniitikon päi-
vää vietettiin 24.9.2009 Iiriksen 
auditoriossa retinitis-tutkimus-

ta käsittelevien luentojen merkeis-
sä. Eeva-Marja Sankilalle ojennettiin 
Retinitis-yhdistyksen pysti. Lopuksi 
siirryttiin Iiriksen ravintolasaliin juh-
lailalliselle, jonka tuotolla kartutettiin 
yhdistyksen tutkimusrahastoa.

Retina Day kokosi Iiriksen auditori-
oon viitisenkymmentä kuulijaa, mu-
kana yhdistyksen hallitus ja useita 
asiantuntijaryhmän jäseniä. Valtaosa 
kuulijoista oli pääkaupunkiseudulta, 
mutta olipa mukaan saapunut joitain 
jäseniä kauempaakin.

Puheenjohtaja Maija Lindroos avasi 
kokouksen ja luovutti ensimmäisen 
puheenvuoron Eeva-Marja Sankilalle. 
Saimme kuulla pelkkiä hyviä uutisia. 
Lukuisista eri puolillla maailmaa me-
neillään olevista hoitotutkimuksista, 
jotka vielä edelliskesän Retina Inter-
nationalin kongressin aikaan olivat 
kesken, on nyt saatu ensimmäiset tu-
lokset. Kaikki vaikuttaa erittäin lupaa-
valta. 

Paikalla oli myös uusia kasvoja. Saim-
me tutustua kahteen suomalaiseen 

retinitis-tutkijaan Hanna Västinsa-
loon ja Reetta Jalkaseen. He ovat 
biologeja ja kuuluvat Sankilan joh-
tamaan tutkimusryhmään Helsingin 
Biomedicumissa. Oli todella innoitta-
vaa todeta, että meillä Suomessakin 
tehdään merkittävää perustutkimus-
ta tällä alalla. 

Luento-osuuden jälkeen yleisö sai 
tehdä kysymyksiä. Moni käyttikin ti-
laisuutta hyväkseen. Ilmapiiri oli po-
sitiivinen ja toiveikas: valoa kajastaa 
monelta suunnalta!

Seurasi juhlahetki. Puheenjohtaja 
Maija Lindroos ja varapuheenjohta-
ja Ari Koponen luovuttivat yhdistyk-
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Eeva-Marja Sankilalle 
Retinitis-yhdistyksen pysti
Eeva-Marja Sankila Outi Lehtisen haastateltavana. Kuva: Outi Lehtinen

Eeva-Marja Sankila on kansain-
välisesti tunnettu ja tunnustet-
tu suomalainen retinitis-tutkija, 

joka toimii myös kliinikkona. Hänellä 
on koulutusta sekä genetiikan että 
silmälääketieteen alalta. Sankila on 
toiminut 1990-luvulta lähtien aktii-
visena jäsenenä yhdistyksemme asi-
antuntijaryhmässä ja RP-uutisten 

toimituskunnassa. Hänelle luovu-
tettiin juhlallisesti yhdistyksen pysti 
24.9.2009 kansainvälisen retiniitikon 
päivän tilaisuudessa Iiriksessä.

Mikä sai sinut alun perin kiinnos-
tumaan retinitis-sairauksista?

– Helsingin yliopistossa 1980-luvulla

sen pystin monivuotiselle yhteistyö-
kumppanille Eeva-Marja Sankilalle. 
Onnittelupuheessaan Maija muiste-
li ensitapaamista Eeviksen kanssa. 
Tämä oli saapunut palaveriin pirte-
än punaposkisena kypärä päässään. 
Maija oli kysynyt hämmästyneenä: 
”Ajatko sinä moottoripyörää?” ”En, 
tulin tänne kyllä ihan vaan polkupyö-
rällä,” kuului vastaus. Tämä oli ensim-
mäinen kerta, kun Maija näki pyöräi-
lykypärän. 

Juhla jatkui illallisen merkeissä vie-
reisessä ruokasalissa. Kuten tilaisuu-
den henkeen sopikin, illalliskortin 
tuotolla kartutettiin yhdistyksen tut-
kimusrahastoa. Iiriksen emännät oli-
vat loihtineet buffet-pöytään oikean 
gourmee-aterian salaatteineen, kas-
vispaistoksineen ja viineineen. Iso 

ruokasali täyttyi hetkessä iloisesta 
puheensolinasta, kun tutut tapasivat 
toisiaan. Tarjoilu seisovasta pöydästä 
onnistui rehtiä retiniitikkokäytäntöä 
noudattaen. Hieman paremmin näke-
vät auttoivat auliisti meitä enemmän 
sokkoja. 

Illan mittaan kuulimme kommelluk-
sia, joille nauroimme silmät kyynelis-
sä. Onnistuneen tilaisuuden, herkul-
lisen aterian ja ehkä vähän viinin ja 
oluenkin siivittämänä syntyi iloisen 
pöytäkeskustelun lomassa hauska 
spontaanien puheenvuorojen sarja, 
jossa kahden pitkän pöydän edusta-
jat vastasivat vuorotellen toistensa 
puheisiin. Kaikki olivat yhtä mieltä 
siitä, että kansainvälisen retiniitikon 
päivän vietosta ja yhteisestä illallises-
ta on tehtävä pysyvä perinne. 
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lääketiedettä  opiskellessani  minua
kiinnosti erityisesti genetiikka. Opis-
keluaikana olin amanuenssina sil-
mäklinikalla. Siellä sain katsoa silmiä 
mikroskoopilla, ja se oli kauneinta, 
mitä ikinä olin nähnyt! Suorittaessa-
ni syventäviä opintoja Lääketieteel-
lisen genetiikan laitoksella professo-
ri Albert de la Chapelle ehdotti, että 
tekisin väitöskirjan koroideremiasta. 
Innostuin heti, koska siinä molem-
mat kiinnostukseni aiheet, silmät ja 
perinnöllisyys, nivoutuivat sopivasti 
yhteen. 

– Väitöskirjatyö vei minut maailmal-
le geneetikkojen kokouksiin. Koska 
monet perinnölliset sairaudet vaikut-
tavat myös silmiin, osallistujien jou-
kossa oli paljon silmätutkijoita. Näin 
pääsin tutustumaan sekä suomalai-
siin että kansainvälisiin huippututki-
joihin ja perinnöllisten silmätautien 
tutkimuksen uranuurtajiin. Sain työs-
kennellä mm. Henrik Forsiuksen ja 
Aldur Erikssonin kanssa. Valmistuin 
lääketieteen lisensiaatiksi 1988 ja 
väittelin koroideremiasta 1991.

Mikä innosti sinut erikoistumaan 
myös silmälääkäriksi?

– Koska olin vahvasti mukana silmä-
tautien tutkimuksessa, aloin osallis-
tua silmätutkijoiden vuotuisiin AR-
VO-kokouksiin. Siellä verkostoiduin 
muiden retinitis-tutkijoiden kanssa, 
joista monet tosin olivat tuttuja jo ge-
neetikkojen kokouksista. Upposin yhä 
syvemmälle silmälääketieteeseen, jo-
ten oli luonnollista erikoistua myös 

silmälääkäriksi. Valmistuin 2001.

Miten löysit tiesi Retinitis-yhdis-
tykseen?

– Reijo Norio tutustutti minut 1980-lu-
vulla Retinitis-yhdistykseen, ja minut 
valittiin sen asiantuntijaryhmän jä-
seneksi 1995. Oli erittäin mielenkiin-
toista ja avartavaa luoda kontakteja 
retiniitikoihin ja päästä mukaan Reti-
na Internationalin kongresseihin.

Tieteellinen urasi keskittyy vah-
vasti Usherin syndrooman ympä-
rille. Miten kaikki alkoi?

– Vertailtuaan suomalaisten Usher-
sukujen kotipaikkoja Reijo Norio us-
koi, että Suomesta löytyisi oma Us-
her-geenivirhe. Leenamaija Kleemola 

Eeva-Marja Sankila kädessään Retinitis-
yhdistyksen pysti.
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(ent. Pakarinen) keräsi väitöskirjaansa 
varten kliinisiä tietoja Suomen Usher-
potilaista, ja oman väitökseni jälkeen 
lähdin Reijo Norion ja Albert de la Cha-
pellen kannustamana mukaan tämän 
geenin etsintään. Seitsemän vuoden 
uurastuksen jälkeen julkaisimme tu-
lokset uudesta USH3-geenilöydöstä, 
joka oli Tarja Joensuun väitöskirja-
työ. Siihen asti maailmalla tunnettiin 
vain USH1 ja USH2, mutta pian USH3-
sukuja alkoi löytyä muualtakin kuin 
Suomesta. 

Olit vuosina 2005-2006 vieraileva-
na Usher-tutkijana USA:ssa. Miten 
päädyit sinne?

– Amerikkalaiset tutkijatoverini oh-
jasivat tutkimuksiimme erään ame-
rikkalaisperheen, jonka tyttärellä oli 
epätyypillinen Usherin syndrooma. 
Totesimme tytöllä olevan USH3:n, 
joka silloin vielä oli muualla kuin Suo-
messa huonosti tunnettu. Toimelias 
liikemiesisä alkoi rahoittaa projektia, 
jonka tavoitteena on kehittää hänen 
tyttärensä harvinaiseen tautiin hoito. 
Projektiin on koottu eri alojen huip-
puosaajia, ja olen yksi tämän kansain-
välisen tutkijaryhmän jäsen. USA:ssa 
olin hiirimallien avulla tutkimassa 
USH3-tautia ja kehittämässä siihen 
geenihoitoa. Tutkimusryhmäni Hel-
singissä jatkaa tutkimusta.

Mitä teet tällä hetkellä?

– Johdan Folkhälsanin Perinnöllisyys-
tieteen laitoksen tiloissa Biomedicu-
missa toimivaa oftalmo-geneettistä 

tutkimusryhmää, joka tutkii useita 
Suomessa esiintyviä retinitis-tauteja 
ja jatkaa USH3-tutkimusta. Valmis-
tuttuani silmälääkäriksi aloin profes-
sori Leila Laatikaisen kannustamana 
pitää HUSissa perinnöllisten silmä-
tautien poliklinikkaa. Vastaanotolla 
tapaan keskitetysti retiniitikoita ja 
ohjaan heitä tarvittaessa eteenpäin 
mm. geenitutkimuksiin. Samalla kar-
toitan retinitis-tautien esiintyvyyttä 
Suomessa. Uutena projektina on juuri 
alkamassa Retinitis-yhdistyksen tut-
kimusrahaston varoin toteutettava 
pilottihanke, jossa kartoitetaan Suo-
messa esiintyviä retinitis-geenivirhei-
tä. Näin valmistaudutaan tulossa ole-
via hoitomuotoja varten.

Millaisena koet työsi ja alan tule-
vaisuuden?

– Yli 20 vuotta kestäneen tutkijanura-
ni aikana minulla on ollut etuoikeus 
seurata aitiopaikalta koko retinitis-
tutkimuksen tähänastista historiaa 
ja osallistua aktiivisesti sen kulkuun. 
Tunnen henkilökohtaisesti sekä alan 
suomalaiset uranuurtajat että kan-
sainvälisiä huippututkijoita. Vuosi-
kymmenien pitkäjänteinen työ alkaa 
juuri nyt versoa käytännön tuloksia 
uusina hoitomuotoina, ja retiniitikoi-
den tulevaisuus näyttää todella valoi-
salta. Voiko ihminen työltään enem-
pää toivoa!

Tätä haastattelua tehtäessä olet 
juuri palannut työmatkalta Atee-
nasta, lähdössä viikonlopuksi Chi-
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Haluaisin kysyä...
Askarruttaako mieltäsi jokin retinitikseen liittyvä kysymys? 
Lähetä kysymyksesi sähköpostilla retinitis@kolumbus.fi  tai postitse RP-uuti-
set, Retinitis-yhdistys ry, PL 51, 00030 IIRIS, niin hankimme vastauksen par-
hailta asiantuntijoilta.

Kuinka paljon Suomessa on retini-
tis-sairauksiin  kuuluvia diagnoo-
siltaan sauva-tappidystrofiaa sai-
rastavia? Ja mitä muita tällaisia 
tarkempia diagnooseja on, jotka 
kuuluvat perinnöllisiin silmän-
pohjan rappeumasairauksiin? Esit-
teissä tai lehdessäkään ei yleensä 
ole mainittu kuin vain muutamia. 

Nimimerkki Kiinnostunut

Näkövammarekisteristä löytyi 31.12. 
2008 yhteensä 2312 perinnöllistä sil-
mänpohjan suoni- ja verkkokalvon 
rappeumaa, mikä edustaa 14 % kai-
kista näkövammojen syistä. Koko ai-
neiston perinnöllisyysprosentti on 

suhteellisen alhainen, koska 65 vuot-
ta täyttäneiden osuus ikärappeutumi-
neen on iso. Vuositilaston 31.12.2007 
mukaan työikäisten (18-64 v) näkö-
vammojen syistä oli perinnöllisiä noin 
neljännes. Kun tarkastellaan vuoden 
2007 kaikkia perinnöllisiä näkövam-
moja, on 18-64-vuotiaiden osuus 
niistä 68 %. Kaikista rekisteröidyis-
tä perinnöllisistä näkövammois-
ta yli 90 % on retinitis-sairauksiin 
kuuluvia silmänpohjan rappeumia. 
Rekisterin aineistosta on vaikea eri-
tellä  esim. sauva-tappi- ja tappi-sau-
va -tapaukset, koska silmälääkärit 
eivät ole  ilmoittaneet  niitä  kovin  
tarkkaan, eikä sitä ole heiltä pyydet-
tykään.

– viikoittaiset juoksulenkit, jolloin sa-
malla vaihdetaan kuulumiset ystävät-
tären kanssa, ovat tärkeä henkireikä, 
samoin jumppa-, jooga- ja tanssitun-
nit, jolloin on pakko keskittyä ja unoh-
taa työkiireet. Työmatkat useimmiten 
pyöräilen. Kesäisin lataan akkuja mö-
killä, syksyisin sienestän mäyräkoiran 
kanssa ja talvisin pyrin käymään La-
pin hangilla hiihtelemässä.

cagoon Usher-kokoukseen ja seu-
raavalla viikolla San Franciscoon 
silmälääkärikokoukseen.   Jääkö   
sinulle vaativan työn ohessa lain-
kaan aikaa harrastuksiin ja muu-
hun yksityiselämään?

– Aika ei anna myöden kaikelle, mitä 
haluaisin harrastaa, ja kotikin on hun-
ningolla, mutta liikunnasta en tingi 
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Retinan dystrofiat muodostavat suu-
rimman ryhmän eli 67 %, joka jakaan-
tuu seuraavasti:

Retinitis pigmentosa simplex          67 % 
RP-syndroomat 
(mm. Usher, Bardet-Biedl)                  9 %
Retinoschisis x-chromosomalis     12 % 
Stargardtin tauti                                          8 %
kerebraaliset neuronaaliset 
lipofuskinoosit (Batten ym.)                3 % 
Bestin tauti                                              1 % 

Erikseen edellisistä mainitsen Lebe-
rin kongenitaalisen amaurosin, jota 
on 4 % kaikista (89 tapausta), achro-
matopsian 2 % (43 tapausta) ja sil-
mien albinismin 3 % (73 tapausta). 

Suonikalvon dystrofioita on 6 % (jois-
ta choroideremiaa 54 tapausta ja at-
rophia gyrataa 64 tapausta).
 
Suuren likitaitteisuuden osuus näkö-
vammojen syynä on iso. Se voidaan 
huomioida perinnöllisenä retinan 
degeneraationa, diagnoosilla high 
myopia / myopia maligna, osuus 17 %  
(432 tapausta).
 
V. McKusickin perinnöllisyysnumeroil-
la löytyy joitakin tauteja tarkemmin 
kuin ICD-10 tautiluokituksella ja re-
kisterin käyttämällä diagnoosiluoki-
tuksella, esim.
 
fundus flavimaculatus                   70
syndroma Bardet-Biedl                    14
morbus Wagner-Stickler                             7
syndroma Marfan                                   7

syndroma Cohen                                  7
Sorsby’n tauti                                                           6
 
Näkövammarekisterin toimintaa on 
kehitetty sen 25-vuotisen taipaleen 
aikana monella tapaa. Siitä on tullut 
hyvä työkalu monien alojen tutki-
mukseen, varsinkin kun sen tietoja 
yhdistetään muihin datoihin. Rekiste-
ristä tulee todennäköisesti olemaan 
hyötyä myös retinitis-tutkijoille. Nä-
kövammarekisteriä pystytään ehkä 
tarvittaessa kehittämään tuohon tar-
koitukseen sopivammaksikin, tosin 
muutosten aikaansaaminen ei ole 
ollut koskaan helppoa. Joka tapauk-
sessa nyt on ensisijaista ja olennaista 
panostaa laadukkaaseen oftalmoge-
neettiseen tutkimukseen, jota teh-
dään yliopistoklinikoilla. Kun uudet 
tutkimustulokset tallennetaan mah-
dollisimman asiantuntevasti tau-
tirekisteriin tai -rekistereihin, niitä 
voidaan hyödyntää monipuolisesti 
suomalaisten retiniitikkojen auttami-
seksi. Ehkä olemmekin jo kulkemassa 
tuota kehityksen tietä, vaikka polku 
vaikuttaa vielä kovin mutkaiselta?
 
Sirkka-Liisa Rudanko 
LT silmätautien erikoislääkäri 

Matti Ojamo
tutkimuspäällikkö
THL näkövammarekisteri 
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”Tämä on bussi 51.”
”Seis! Pysähdy!”
”Nyt se vaihtui vihreäksi…”

Nämä ovat arjessa kuultuja toi-
mintaamme vaikuttavia lyhyi-
tä viestejä. Kanssaihmisemme 

kertovat ja kuvailevat perustasolla 
useista erilaisista asioista ja kohteis-
ta. Toimintaamme ohjaavaa kuvailua 
kuulee ilman, että kuvailun tuottaja 
tai vastaanottaja kiinnittää kuvailuun 
sen enempää huomiota, viestiin toki 
reagoimme!

Näkövammaisten henkilöiden kanssa 
toimivilla kehittyy kuvailemiseen eri-
laisia taitoja. Kun esimerkiksi perheti-
lanteissa viesti ”ottaisitko tuon tuosta 
mukaasi” ei aina aukea, opitaan lau-
setasojen ilmaisut muuttamaan esi-
merkiksi muotoon ”ottaisitko roska-
pussin lattialta oikean jalkasi vierestä 
mukaasi”.

Noin 15 vuotta sitten aloimme kiin-
nittää erityistä huomiota siihen, mi-
ten voisimme jakaa visuaalista tietoa 
toisillemme helpommalla ja sujuvam-
malla tavalla. Keräsimme yhdessä 
omakohtaisia ja muiden kokemia eri-
laisia kuvailun tilanteita ja ratkaisu-
ja. Huomasimme, että joskus pelkäl-

lä puheella kuvailu oli raskasta sekä 
tuottajalle että vastaanottajalle, joten 
aloimme miettiä myös kuvailun erilai-
sia nopeita tuottamisen menetelmiä.

Olimme käymässä Kööpenhaminassa 
eroottisessa museossa, jossa oli esillä 
japanilaisen taiteilijan tekemiä kivi-
patsaita miehen ja naisen kohtaami-
sesta. Näyttelytila oli hämärä ja pat-
saat olivat lasikaapissa. Mietimme, 
miten pariskuntana voisimme jakaa 
patsaiden näkemisen taidekokemuk-
sen. Tuloksena oli, että Riitta kuvaili 
Russille:

”Nainen ja mies seisovat vastakkain. 
Naisen oikea käsi on miehen vasem-
malla olkapäällä, naisen vasen käsi on 
miehen lanteilla, naisen oikea jalka 
on taipuneena miehen vasenta jalkaa 
kohti…”

Muutaman minuutin päästä Russ ky-
syi: ”Anteeksi, missä naisen vasen jal-
ka olikaan?” Ensimmäisen patsaan 
kuvailun jälkeen totesimme, että pat-
saita oli jäljellä vielä parisenkymmen-
tä! Tilanne ei oikein toiminut yhteisen 
kokemisen näkökulmasta. Lopulta 
Russ ehdotti, että tekisimme patsaat 
yhdessä. Niinpä peilikuvailimme pat-
saiden esittämät asennot ja liikkeet, 

Aisti kuvailu!
Teksti: Riitta Lahtinen ja Russ Palmer
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joita taiteilija oli luonut. Aloimme 
keskustella asentojen, välimatkojen 
ja kehojen orientaation merkityksis-
tä. Jaoimme taidekokemuksen!

Liikkuessa oudoissa tiloissa koetaan 
hyödylliseksi reittien kuvailu. Vaat-
teiden ja tilan kuvailu on myös ter-
vetullutta. Aisti kuvailu–kirjaan on 
koottu perusperiaatteita siitä, kuinka 
kuvailua voi tehdä systemaattisesti 
ja minkälaisia asioita voi poimia ku-
vailtavaksi. Kuvailua voidaan tukea ja 
vastaanottamista helpottaa esimer-
kiksi piirtämällä reitti selkään ja/tai 
käteen. Erilaisissa peleissä, kuten kei-
lailussa, jääkiekossa ja ammunnassa, 
voidaan urheilusuoritukset kuvailla 
kielellisesti ja näyttää ne myös kehol-
le reaaliaikaisesti. Lentonäytöksessä 
voi koneiden suunnan ja liikkeet ku-
vailla käsien liikkeillä tai lentoratoina 
selkään, kuten kuvasarjassa 1.

Kuva 1. Lentoreittien kuvailu selkään

Ruokailutilanteissa lautasen kuvai-
lu voi toimia kellotaulun mukaisesti: 
”Kello 12-3 on perunamuusia, kello 
6-9 kohdalla on viisi lihapullaa, klo 
9-12 on tomaatti- ja kurkkusalaattia. 
Sinappi on lautasella klo 11 kohdalla.”

Kuva 2.  Old Frinton

Erilaisia taiteita voidaan myös kuvail-
la. Kuvataiteiden kuvailu auttaa hah-
mottamaan ja välittämään taiteilijan 
esittämää taidetta. Teatterin ja elo-
kuvien kuvailussa hiljaisina hetkinä 
on mahdollista saada kuvailun avulla 
tietoa mm. näyttelijöiden ilmeistä, la-
vastuksesta, puvustuksesta ja äänet-
tömistä vihjeistä. Väriliiduilla maalat-
tu maisema Old Frinton merenrannalla 
(kuva 2) voidaan kuvailla esimerkiksi 
näin:

Maalauksen nimi on ”Old Frinton by 
the Sea – Vanha Frinton meren ran-
nalla”. Maalaus kuvaa pienen me-
renrantakaupungin rantamaisemaa 
1930-luvulla. Se on maalattu värilii-
duilla vuonna 2007. Kuva on kooltaan 
hieman A4-kokoa pienempi. Maala-
uksen tekijä on Russ Palmer.

On lämmin kesäinen varhaisilta. Sei-
sot ruohoisen mäen rinteen reunalla 
katsoen alas itään. Meri on horison-
tissa oikealla. Rinteen ruoho on voi-
makkaan vihreää. Ruohon seassa on 
ruskeita matalia puskia, jotka muis-
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tuttavat skotlantilaista nummien ka-
nervaa. Taivaalla vasemmalla on val-
koisia ja vaaleanpunaisia täyteläisiä 
pilviä, jotka heijastavat päivän päät-
tymistä kohti auringon laskua luo-

den iltataivaalle erilaisia värejä, ku-
ten sinistä, lilaa ja keltaista. Rannalla 
oikealla meren aallot loiskahtelevat 
rantaan. Kun aalto kohtaa rantahieti-
kon, se osuu pehmeästi kolmeen pui-
seen aallonmurtajaan luoden vaah-
toa ja sekoittuen hiekkaan. Ranta on 
hiekkainen. Siellä täällä on muutamia 
kiviä.”

Aisti kuvailu -kirja on alallaan ensim-
mäinen ja sitä on saatavilla sekä suo-
meksi että englanniksi. Kirjan ovat 
kirjoittaneet Riitta Lahtinen (KT, liik-
kumistaidon ja näönkäytön ohjaaja, 
kuvailutulkki), Russ Palmer (musiik-
kiterapeutti) ja Merja Lahtinen (näkö-
vammaisten erityisopettaja). 

Lisätietoja kuvailukursseista ja kirjati-
laukset (30 € + postituskulut)
riitta.lahtinen@kolumbus.fi

Aisti kuvailu -kirjan kirjoittajat hymyilevinä 
ja kukitettavina kirjan julkaisutilaisuudessa 
elokuussa 2009, vas. Riitta Lahtinen, Russ 
Palmer ja Merja Lahtinen.

Nuorten vappuristeily Tallinnaan
Teksti ja kuva: Jenni Tiuraniemi

Vappupäivänä 1.5.2009 retinitis-
nuorten porukka lähti ristei-
lymatkalle pienellä, mutta si-

täkin iloisemmalla joukolla. Mukaan 
MS Baltic Princess -laivalle piti tulla 
myös yksi avustaja, mutta hän joutui 
peruuttamaan tulonsa. Sepä ei nuor-
ten retiniitikkojen vauhtia hidastanut  
– yhdessä liikkuen ja paremmin nä-
kevät huonommin näkeviä opastaen 
matkasta selvittiin ongelmitta. Ver-

taistuen lomassa riitti hauskanpitoa 
ja hurttia huumoria.

Alkajaisiksi laivalla pidettiin nuorten 
toiminnan kokous aiemmin toimite-
tun esityslistan mukaisesti. Tutustu-
miskierroksen jälkeen Kirsi Määttä 
esitteli Retinitis-yhdistyksen hallitus-
toimintaa sekä nuorten toimintaa. 
Nuorten toiminnasta virisi vilkas kes-
kustelu ja todettiin, että itsekullakin 
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on tarve tavata suurinpiirtein oman 
ikäluokkansa edustajia ja ennen kaik-
kea saada ja jakaa vertaistukea. Kokouk-
sessa sovittiin alustavasti, että seuraava 
nuorten tapaaminen voisi ajoittua syys-
kuun 25. päivään, joka sattuu olemaan 
kansainvälinen retiinikon päivä. Tapaa-
misen paikaksi ehdotettiin hyvinvarus-
teltua mökkiä jossain Pohjois-Suomessa.

Kokouksen jälkeen nälkäinen retiniitik-
koseurue suuntasi kohti laivan notkuvia 
buffet-pöytiä. Ruokailun lomassa tutus-
tuttiin toisiin, ja nauru raikui. Ainakaan 
tylsäksi ei tätä risteilyseuruetta voinut 
moittia, sen verran vauhdikkaita ja haus-
koja keskusteluja pöydässä virisi. 

Vauhtia riitti vielä yöelämäänkin, aina-
kin seurueen nuorempaa kaartia edus-
taneilla 1980-luvun puolella syntyneillä 
jäsenillä. Heistä sinnikkäimmät jaksoivat 

juhlia lähes aamuun saakka, kun taas 
ryhmän toista puoliskoa edustavat 70-lu-
kulaiset puolestaan ymmärsivät mennä 
ajoissa nukkumaan – liekö iälläkin oli tä-
män kanssa tekemistä? Kuitenkin haas-
te on heitetty ilmaan, ja seuraavalla 
tapaamiskerralla myös 70-lukulaiset 
ovat uhanneet valvoa pikkutunneilla 
tai edes yli puolen yön! Saapa nähdä, 
miten uhoajien käy! 

Seuraavana aamuna laiva saapui 
Tallinnaan, ja reippaat tai ei-niin-
reippaat nuoret retkut suuntasivat 
tutustumaan kaupunkiin. Päivä oli 
suhteellisen kaunis, joskin tuulinen, 
ja aikaa oli muutaman tunnin verran 
ostosten tekoon. Kaupunkisuunnit-
telultaan Tallinna tuntui olevan oikea 
retiniitikon painajainen – kulkuteille 
oli ripoteltu sinne tänne varsinaisia 
kompastuskiviä. Nämä puoliympyrän, 
linnun tai hylkeen malliset, betoniset 
kiusankappaleet olivat juuri sopivan 
matalia jäädäkseen takuuvarmasti 
näkökentän ulkopuolelle. Kuin ih-
meen kaupalla kukaan ei kuitenkaan 
onnistunut esteisiin kaatumaan, vaik-
ka yritystä siihen suuntaan joillakin 
olikin. 

Laivalle paluun jälkeen tehtiin vielä 
pakolliset tax-free ostot sekä käytiin 
yhdessä syömässä laivan á la carte 
-ravintolassa. Edes ravintolan käsit-
tämättömän nuiva palvelu ei onnis-
tunut tämän porukan iloa pilaamaan. 
Helsingin Länsiterminaaliin saapui 
siis väsynyt mutta onnellinen joukkio, 
ja kaikki olivat tyytyväisiä, kun mat-
kaan tuli lähdettyä.

Raisa demonstroi kompastuskiven 
ja näkövammaisen kohtaamista.
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Nuorten syystapahtuma
Teksti: Hanna Tuomisto   
Kuva: Kirsi Määttä 

Syyskuun lopussa vietettiin Kan-
sainvälistä retiniitikon päivää, 
ja yhdistyksen nuoret kokoon-

tuivat sen kunniaksi 25.–27.9. Kuusa-
moon mökkeilemään. Mukana oli vii-
si nuorta retiniitikkoa ja yksi avustaja. 
Lisäksi menossa oli mukana mökki-
ympäristön naapureita, jotka olivat 
yhden nuoren avuliaita sukulaisia. 

Kuusamoon saavuttiin perjantaina 
iltapäivällä ja hankittiin viikonlopun 
ruokatarvikkeet keskustasta. Ilta ehti 
jo hämärtyä ennen saapumista maja-
paikkaan Hyllyvaaraan, sillä matkaa 
keskustasta kertyi n. 30 kilometriä. 
Perillä iloista joukkoa odottivat läm-
min mökki ja ihanat herkut. Pimeässä 
syysillassa ei juurikaan päästy tutus-
tumaan mökkiympäristöön. Samas-
sa pihapiirissä vaaran huipulla oli 
kuitenkin muutama muu mökki sekä 
vanhaan navettarakennukseen re-
montoitu sauna. Itse mökkirakennus 
oli vanha talo, jossa oli sisälläkin iha-
nia retrokuoseja ja -värejä. 

Perjantai-ilta kului nopsaan sauno-
essa, uusiin ihmisiin tutustuessa ja 
kuulumisia vaihdellessa vanhojen 
tuttujen kesken. Saunan päälle nuo-

ret kisailivat tiedoillaan Trivial Pursuit 
-pelissä, ja innokkaimmat availivat 
ääntään karaoken tahdissa. Kevään 
tapaamisessa 70-lukulaiset uhosivat 
näyttävänsä turnauskestävyytensä 
syksyllä, ja näin todellakin kävi. Kun-
niamaininta kaikille 70-lukulaisille, 
jotka jaksoivat reippaasti valvoa aa-
mun pikkutunneille saakka.

Lauantaiaamun valjetessa selvisi, 
kuinka korkealla vaaralla viikonlop-
pua vietettiin. Yllätyksiäkin koettiin, 
sillä joku luuli viettäneensä yönsä 
punaisessa talossa ja aamun valossa 
selvisikin, että mökki on vanhaa, kau-
niisti harmaantunutta hirttä. Mökki-
ympäristön tutustumiskierroksella 
nuoret saivat ihailla luonnon materi-
aaleista tehtyjä koristeita, kiviaitoja 
ja kaiteita. Pienellä vaivalla mm. pih-
lajanmarjat olivat muuttuneet kau-
niiksi ketjukoristeiksi kynttilälyhtyjen 
ympärille.

Sää suosi kokoontumista ja lauantai-
na päästiin ulkoilemaan tuulisessa, 
mutta aurinkoisessa syyssäässä. Koil-
lismaan maisemia ihailtiin läheisen 
järven rannalla sekä Rukan huipulla. 
Tarkkasilmäisimmät nuoret bongasi-
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vat Rukalla myös julkkiksen, kun Sala-
tut elämät -sarjan Kentsu oli paikalla 
kuvausryhmänsä kanssa. 

Ulkoilun jälkeen maistui ruoka, joka 
tietenkin valmistettiin itse mökillä. 
Ruoan päälle nuoret saivat nauttia 
hartiahieronnasta, sillä mukana oli 
myös hierojaretku. Illalla jälleen läm-
mitettiin sauna ja saunan päälle istut-
tiin nuotiolla makkaraa paistellen ja 
kipinöitä väistellen. Myöhemmin illal-
la lämpimässä tuvassa mietittiin mah-
dollista seuraavaa tapaamista ensi 
vuodelle. Ja jälleen kerran vertaistuen 
merkitystä korostettiin ja kaikki olivat 
yhtä mieltä siitä, että tällaiset tapaa-
miset koetaan tärkeiksi. 

Sunnuntaiaamuun herättiin sateen 
ropistessa. Ensimmäiset mökkeili-
jät lähtivät kotimatkalle jo aamulla. 
Muu porukka jäi vielä pakkailemaan 
tavaroita ja etsimään perjantai-iltana 
mystisesti kadonnutta paitaa. Kun au-
tot oli lastattu, suunnattiin takaisin 
Kuusamon keskustaan. Vatsat täyttyi-
vät ennen kotimatkaa makoisalla lo-
hikeitolla ja jälkiruokakahveilla. 

Viikonlopusta kotiin viemisiksi nuoret 
saivat voimia pimeän syksyn varalle. 
Posket kipeinä nauramisesta todet-
tiin, kuinka helpottavaa onkaan nau-
raa yhdessä retkujen kommelluksille.

Kuusamon kävijät Kirsi, Jenni, Hanna, Jukka ja Tommi sekä Tiina-avustaja.
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”On ihmeen hyvä tulla kotiin 
taas”, totesi Salosen Ritva Koi-

vupuiston kesäpäiviä avatessaan. ”On 
ihmeen hyvä olla kotona taas”, vahvis-
ti Kilkon Teppo, yhdistyksen perusta-
jajäseniä  muuten. Ja veikkaisin, että 
kaikki nelisenkymmentä läsnäolijaa 
olivat samaa mieltä. Niin lämminhen-
kisiä ovat Retinitis-yhdistyksen ke-
säpäivät aina olleet, eikä tämä kerta 
tehnyt poikkeusta. Muutama ensiker-
talainenkin oli joukossa, toivottavasti 
he jäivät koukkuun ja tulevat toiste-
kin. 

Itse olin ensikertalaisena mukana On-
nelan kesäpäivillä joskus viime vuo-
situhannen lopulla. Silloin tuoreena 
retiniitikon puolisona suhtauduin vä-
hän epäillen. Ajattelin, että tämä on 
varmaan sellainen sisäpiirin juttu, jos-
sa tunnen itseni ulkopuoliseksi. Mut-
ta kuinka ollakaan, tunsin heti olevani 
joukossa kuin kala vedessä. Yksiäkään 
kesäpäiviä en ole sen jälkeen väliin 
jättänyt! 

Ihmettelen järjestäjien taitoa keksiä 
aina erilaista, kiinnostavaa ohjelmaa. 
Tällä kertaa etukäteen vähän vieras-

tin kovin liikuntapainotteista ohjel-
maa, varsinainen sohvaperuna kun 
olen. Mutta sehän olikin mukavaa! 
Kaikkea piti kokeilla: curlingia, peh-
mokeihäänheittoa, lykkypeliä, ket-
jufortunaa… EKO-AIMS-ase sentään 
meni epäkuntoon, ennen kuin pääsin 
taitojani koettamaan. Harmi…

Tasapainorata oli haasteellinen, eikä 
Leppäsen Raijan rastirata kysymyksi-
neen ollutkaan mikään läpihuutojut-
tu, kuten ensin luultiin. Nelihenkinen 
joukkueemme pärjäsi kuitenkin hie-

Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa…
Retinitis-yhdistyksen kesäpäivät Koivupuistossa
Teksti: Arja Finne
Kuvat: Outi Lehtinen

Reipas lenkki Antaverkan ympäri on alka-
massa. Maija Lindroos ja Keijo Ojala kanta-
vat yllään huomioliivejä, jottei kukaan jäisi 
auton alle.
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nosti, palkinnoksi tuli yksi kokonai-
nen lakupötkö! 

Hikisen kuuden kilometrin lenkin jäl-
keen sauna tuntui taivaalliselta, kä-
vivätpä jotkut hullunrohkeat uimas-
sakin. Vesijumppaan rantavedessä ei 
kuitenkaan ollut tungosta, sen verran 
viileää Näsijärven vesi vielä oli, vaikka 
alkukesän aurinko panikin parastaan 
ainakin perjantaina, kun Koivupuis-
toon tulimme.

Lauantain iltajuhlassa vietettiin Tam-
pereen Retinitis-kerhon 15-vuotisjuh-
laa. Erityistä ihastusta herätti upea   
musiikkiohjelma, Teatteri Sokkelon 
Kari Immonen lauloi säestäjänään 
haitaristi Lauri Liukkonen. Suviset sä-
velet kesäillan hämärtyessä, tyynen 
järven päilyessä rantakoivujen vih-
reyden takana nostattivat ihokarvat 
pystyyn ja melkein kyyneleet silmiin. 

Tutut valssit, humpat ja tangot sai-
vat tyttöjen tanssijalat vipattamaan. 
Ainoa miinus tulee siitä, että tanssi-
kavaljeerit loistivat poissaolollaan. 
Lieneekö perjantaina nähty kilpa-
tanssijoiden Pirjon ja Jounin esitys 
saanut pojat epäilemään kykyjään ja 
lymyämään tanssin ajaksi? Aivan tur-
haa vaatimattomuutta!

Sunnuntaiaamun palautekeskuste-
lussa todettiin yksimielisesti päivien 
onnistuneen loistavasti, taas kerran. 
Onnistuneen kokonaisuuden osateki-
jöinä mainittiin Koivupuiston esimer-
killisen hyvin toimivat tilat ja hyvin 
suunniteltu ympäristö lenkkipolkui-
neen ja uimarantoineen. Ystävällinen, 
palvelualtis henkilökunta ansaitsee 
kunniamaininnan. Suurin kunnia 
kuuluu tietysti Tampereen likoille ja 
Keijolle. Siinä ei ollut vaivaa ja mieli-
kuvitusta säästetty, kun oli kehitelty 
monipuolinen, kiinnostava ohjelma, 
jossa oli varmaan jokaiselle jotain 
uutta. Uskomaton talkooporukka oli 
saatu kokoon kesäpäiväläisiä palvele-
maan!

Toisaalta on varmasti niinkin, että oli-
vatpa puitteet ja ohjelma millaiset ta-
hansa, tässä porukassa ei ikävä tule. 
Puhetta ja naurua riittää, tällainen 
yhdessäolo tarjoaa vertaistukea par-
haimmillaan.

Tapaamisiin Raumalla kesäkuussa 
2010!

Pilhjertat pitivät opetustuokion, jolloin ha-
lukkaat pääsivät kokeilemaan askeleita. Op-
pilaina Raija Leppänen, Maija Lindroos, Min-
na Mäkilä, Tuula Koponen, Helena Kauttoon 
ja Jouko Alakangas.
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Tampereen Retinitis-kerhon 15-vuo-
tissyntymäpäiviä vietettiin Retinitis-
yhdistyksen kesäpäivien yhteydessä 
Koivupuistossa 13.6.2009. Juhlapäi-
vällinen kokosi väkeä tuvan täydeltä.

Kaikki alkoi siitä, kun oltiin Tampe-
reelta matkalla Hämeenlinnan kau-
punginteatteriin 1993. Matkan aika-
na aluesihteeri Laila Salminen esitteli 
minut toiselle retiniitikolle Merja Kai-
poselle. Me siinä matkan aikana suun-
nittelimme, että olisi mukava saada 
retiniitikoille yhteistä toimintaa tän-
nepäin Suomea. Ajatus jäi kytemään.
Vuoden 1994 alussa otin yhteyttä Lai-
laan ja sanoin haluavani ruveta ko-
koamaan yhteen Pirkanmaan alueen 

retiniitikoita. Saimme kokoontumis-
paikaksi näkövammaisten alueyhdis-
tyksen kerhohuoneen Tampereen Ku-
ninkaankadulta. Laila postitti yhdessä 
TAYSin kuntoutusohjaajan kanssa 
kutsut perille. Näin kokoontumisem-
me alkoivat huhtikuussa 1994. Ker-
holaisia löytyi koolle heti 25 henkilöä. 
Vetoryhmäksi muodostui neliapila: 
Merja Kaiponen, Leena Rouvari, Anja 
Konttinen ja minä. 

Kerhoilu toimi eri teemojen ympärillä 
neliapilan vetämänä viisi vuotta, Sii-
nä lomassa järjestimme Retinitis-yh-
distyksen kesäpäivät 1996. Ne keräsi-
vät ennätysmäärän väkeä paikalle: 75 
osallistujaa! Aluesihteeri Laila Salmi-

Tampereen Retinitis-kerho 15 vuotta 
Teksti: Ritva Salonen
Kuvat: Outi Lehtinen

Juhlapäivällisen alkua odotellaan.
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nen on ollut meillä hyvänä haltiana, 
kummitätinä. 

Vuonna 1999 neliapila hajaantui. 
Meistä jäi jäljelle nyt jo edesmen-
nyt Konttisen Anja ja minä. Isännät 
ja emännät ovat vaihtuneet vuosien 
mittaan, mutta kerho on porskutta-
nut eteenpäin sisukkaasti. Keijo Ojala 
on toiminut jo pitkään kerhon uskol-
lisena isäntänä. Hänen lisäkseen on 
aina löytynyt muitakin aktiivisia ve-
täjän paikkaajia, mm. Paula Pekkala, 
Raija Leppänen sekä jo edesmennyt 
Pirkko-Liisa Väänänen, kun itse olen 
ollut estyneenä olemasta mukana.

Kerhoon on saatu vuosien mittaan 
uusiakin jäseniä ja he ovat viihtyneet 
joukossamme. Ja aina ovat kerholai-
set keksineet mukaansa tempaavia 
teemoja kerhoiltojen ratoksi. Yhdessä 
on suunniteltu kaikki tekemiset ja ta-
pahtumat. 

Ennen vanhaan Konttiska aina keitti 
lämmöllä kahveet, ja nisuakin on riit-
tänyt. Välillä Sireenin Antti on tuonut 
leipomiaan lämpimäisiä meille herk-
kusuille. Viimeisten vuosien aikana 
Keijo Ojala on ollut oikein kerhon hel-
mi meille. Hän on loihtinut kahvit ja 
makoisat pullat tarjolle iltoihimme. 
On ollut ilo todeta, kuinka kerhos-
tamme on puhjennut myös taiteili-
joita Sokkelo-teatteriin, kuten Outi 
Lehtinen, Keijo Ojala, Antti Siren, Lilja 
Stenius ja jopa minäkin. 

On vietetty monet ratkiriemukkaat 

hetket kerhoilun kuin retkeilynkin 
merkeissä, käyty porukalla Retinitis-
yhdistyksen vuosikokouksissa ja ke-
säpäivillä. Vitsinä on sanottu: ”Kun 
Ritva-emo edellä kulkee, niin toiset 
letkassa perässä tulee. Kenenkään ei 
tarvitse mistään huolehtia, kun emo 
on kaiken järjestänyt.”  Tiedä häntä, 
kaikki me yhteistuumin olemme tois-
temme tukena olleet, ja lystiä on ollut. 

Nykyään on välillä kokoonnuttu pie-
nemmällä kerhoporukalla, välillä 
väkeä on enemmänkin tupaan tup-
sahtanut. Uusimpia tulokkaita on Pil-
hjertan pariskunta, joka on tuonut vä-
riä tanssitaidoillaan. 

Kerholaiset muistivat juhlassa sekä Ritva-
emoa että Keijo-isäntää. Kuvassa Raija Lep-
pänen kiittää Ritvaa pitkäjänteisestä työstä. 
Muut kerholaiset vasemmalta Paula Pekkala, 
Keijo Ojala, Riitta Ruissalo, Taimi Karkiainen, 
Seija Juntunen ja Erkki Lahtinen. Hiljattain 
miehen iän saavuttanut Keijo sai pienen ”sy-
dänlääkekassin”, jotta hän jaksaisi puurtaa 
kerholaisten kanssa vielä pitkään.  
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Onnistunut perheviikonloppu Iiriksessä 
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Saara Kytömäki ja Outi Lehtinen

Kaikki perheet yhteiskuvassa lasten leikkihuoneessa.

Pitkään suunnitteilla ollut retini-
tis-lasten ja heidän vanhempiensa 
tapaaminen toteutui vihdoin 10.–
11.10.2009. Kun lauantaina puolilta 
päivin saavuin Iiriksen, kuului ruo-
kasalista jo iloisia lasten ääniä. Ta-
pahtumaan oli ilmoittautunut seit-
semän perhettä, joissa on yhteensä 
yhdeksän 2-15-vuotiasta retiniitik-
kolasta ja seitsemän 1–11-vuotiasta 
tervesilmäistä sisarusta. Vanhin lap-
sista, 15-vuotias Tomas perui tulonsa, 
mutta vilskettä riitti, kun muut lapset 
valloittivat Iiriksen leikkihuoneen. He 
jäivät sinne koko iltapäiväksi kolmen 

ohjaajan Saara Piipon, Saara Kytömä-
en ja Kais Kiiskin hoiviin, kun vanhem-
mat kokoontuivat yhteen puhumaan 
aikuisten asioita. Ohjaajia huoletti 
etukäteen, miten vaikea erohetkestä 
tulisi, mutta lapset olivat reippaita, ja 
leikkihuoneen houkutukset vetivät 
magneetin tavoin puoleensa.

Retinitis-yhdistyksen varapuheenjoh-
taja Ari Koponen toivotti vanhemmat 
tervetulleiksi ja teki selkoa yhdistyk-
sen toiminnasta. Tarjolla oli myös mo-
nipuolista kirjallista materiaalia ja yh-
distyksen myyntiartikkeleita. 
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Vanhempia jakamassa kokemuksia keske-
nään, vasemmalta Anne Niemi, Niina ja Toni 
Kovanen sekä Susanna Rahunen ja Jussi 
Ruokonen.

Pöydän ympärille istuutui seitsemän 
äitiä, viisi isää ja yksi isoäiti. Kukin 
perhe esitteli itsensä ja kertoi lasten-
sa tarinat. Osa oli diagnosoitu jo aivan 
pienenä, joku oli joutunut kamppaile-
maan isojen ongelmien kanssa kuusi-
vuotiaaksi asti, ennen kuin todellinen 
syy oli selvinnyt. Retinitis-sairauksiin 
perehtyneitä silmälääkäreitä kaivat-
tiin eri puolille maata. Joissain per-
heissä oli kaksikin retiniitikkolasta. 
Tautivalikoima kattoi kirjon Usherin 
syndroomasta ja Leberin kongenitaa-
lisesta amauroosista (LCA) retinoskii-
siin, retinitis pigmentosaan ja retina 
dystrofiaan. 

Paikalla olleista vanhemmista vain 
yksi oli itse retiniitikko. Yhteistä kai-
kille paikalla olleille oli suuri tiedonja-
no. Internet oli tutkittu läpikotaisin, ja 
jotkut olivat osallistuneet jopa ulko-
maisiin kongresseihin ja keskustelleet 
tutkijoiden kanssa lapsensa sairau-
desta. Olen koulutukseltani bioke-

misti ja maailmanlaajuista retinitis-
tutkimusta parikymmentä vuotta 
aktiivisesti seuranneena kerroin vii-
meaikaisista tuloksista ja meneillään 
olevista hoitotutkimuksista. 

Keskustelu polveili vilkkaana, ja yht-
äkkiä huomasimme, että oli jo kiire 
ehtiä ruokailuun. Lapset haettiin leik-
kihuoneesta, ja perheet aterioivat 
yhdessä. Tässä vaiheessa minun oli 
aika hypätä junaan, mutta viisi äitiä ja 
kaksi isää kertovat seuraavassa, mitä 
myöhemmin tapahtui ja millaisena 
perheet kokivat viikonlopun.

Tunsitteko ennestään tai olitteko 
aiemmin tavanneet muita reti-
nitis-lapsia ja heidän vanhempi-
aan?

Liisa-Mariia Hämäläinen, Riitta Pi-
rinen, Pasi Riihiaho ja Maarit Suur-
Näkki: Emme tunteneet.
Niina Kovanen: Olin joskus aikaisem-
min työskennellyt Nokialla samaan ai-
kaan Susanna Rahusen kanssa, mutta 
en kyllä tiennyt, että heillä podettiin 
samaa sairautta.
Jussi Ruokonen: Olimme tavanneet 
muutamia retinitis-perheitä, mutta 
emme ole pitäneet säännöllistä yh-
teyttä. 
Satu Vähämiko: Tässä tapahtumassa 
mukana olleita perheitä en tuntenut 
entuudestaan, mutta joitakin per-
heitä on tullut tutuksi aikaisemmin 
sopeutumisvalmennuskursseilla Iirik-
sessä.
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Millaisin odotuksin lähditte mu-
kaan tapaamiseen?

Liisa-Mariia: Lähdimme avoimin mie-
lin ja toivoimme myös, että saamme 
jotakin uutta tietoa.
Niina: Tämä oli ensimmäinen kerta, 
kun osallistuimme yhdistyksen toi-
mintaan, joten odotuksia ei juuri ol-
lut.
Riitta: Odotimme erityisesti Outi 
Lehtisen luento-osuutta retinitis-tut-
kimuksesta ja muiden perheiden ta-
paamista.
Pasi: Odotuksena oli tutustuminen 
muihin perheisiin ja kokemusten 
vaihtaminen. Tärkeää oli myös tie-
donsaanti.
Jussi: Lähdimme mukaan avoimin ja 
odottavin mielin. 
Maarit: Vertaistukea toinen toi-
sillemme, mikä kuulostikin onnis-
tuneen todella hyvin. Oli ihana 
huomata, kuinka hyvin lapsilla su-
jui keskenään ja vanhemmilla jut-
tu luisti ja puheensorinaa riitti. 
Satu: Tältä tapahtumalta odotin en-
nen kaikkea uutta tietoa kehitteillä 
olevista hoidoista. Olin odottanut, 
että mukana olisi ollut samalla diag-
noosilla olevia (LCA) kuin me tai muita 
syntymäsokeita. Jatkossa myös heitä 
pitäisi saada mukaan.

Mitä kanssakäyminen muiden 
vanhempien kanssa antoi?

Liisa-Mariia: Näki, että samoja ongel-
mia oli muidenkin perheissä. Tämä loi 

yhteishenkeä. Toisilla ongelmat näkö-
tilanteen kannalta saattoivat olla jopa 
isompia, joillain pienempiä. 
Niina: Sain paljon uutta tietoa yh-
distyksistä ja toiminnoista, joissa on 
samantyyppisiä tapauksia. Oli myös 
mukava kuulla, miten muissa perheis-
sä pärjäillään.
Riitta: Aina on kiva tutustua uusiin ih-
misiin. Heilläkin oli ollut erilaista lap-
suutta ja samansuuntaisia kokemuk-
sia, joskin on se aika erilaista, kun on 
kaksi aistivammaa. Meidän Roosalla 
on Usherin syndrooma.
Pasi: Oli todella hienoa näh-
dä muita perheitä ja että on-
han niitä muitakin. Monet tarinat 
ovat jääneet pysyvästi mieleen. 
Jussi: Oli hyvä keskustella asioista ja 
nähdä millaisia haasteita vanhem-
milla on retinitis-lasten kanssa. Koke-
mukset olivat hyvin samansuuntaisia, 
vaikkakin joillakin vanhemmilla oli 
sairaaloista ja lääkäreistä valitettavan 
huonoja kokemuksia.
Satu: Vertaistuki muilta vanhemmil-
ta on aina yhtä tärkeää, huomaa ettei 
ole yksin ongelmiensa kanssa. Tosin 
sokean ja heikkonäköisen lapsen ti-
lanne on melko erilainen, ja muita 
sokkoperheitä ei nyt ollut mukana.

Miten lapset viihtyivät? 

Liisa-Mariia: Lapset viihtyivät yhdes-
sä oikein hyvin ja ikäistänsä seuraa 
löytyi sopivasti. Leikkihuoneessa oli 
mukavaa ja lapset odottivatkin, että 
milloin sinne pääsee uudestaan. Lap-
sille viikonlopputapaaminen tuntui 
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Miisa Kovanen tutkii peilikuvaansa.

pieneltä lomalta. Poika kyselikin, että 
milloin sinne mennään uudestaan.
Niina, Jussi ja Maarit: Lapset viihtyi-
vät oikein hyvin. Hoitajat olivat muka-
via.
Riitta: Lapsemme viihtyi leikkihuo-
neessa yksin tai kahden jonkin kans-
sa. Kun ryhmän koko ja meteli kasvoi-
vat, hän ei halunnut enää olla siellä. 
Pasi: Lapsilla oli kivaa, ja he muiste-
levat sitä vieläkin. Leikkihuone oli 
erittäin mieleinen. Perheellämme on 
karjatila, ja lasten mieleen on jäänyt 
huoneemme ovessa ollut kuva huo-
nosorkkaisesta lehmästä. 
Satu: Lapset viihtyivät leikkihuonees-
sa oikein hyvin. Parasta taisi kuitenkin 
olla uimassa ja saunassa käynti.

Mitä puuhasitte myöhemmin?

Liisa-Mariia: Sunnuntaina kävimme 
aamupalan jälkeen touhuilemassa lii-
kuntasalissa ja vanhemmat kokeilivat 
sokeain pingistä. Se oli todella hauska 
peli. Kuulon varassa pelaaminen oli 
mielenkiintoista. Kokeilimme myös 
curlingia. Juttelimme muiden van-
hempien kanssa ihan näistä sairauk-
sista sekä myös esim. vammaistuesta 
sekä sokeain lasten yhdistyksestä.
Niina: Menimme sunnuntaina aamu-
palan jälkeen leikkihuoneeseen odot-
tamaan liikuntasalin vapautumista, 
Liikuntasalissa pelasimme sokkopin-
gistä ja erilaisia pallopelejä. 
Maarit: Lauantai-iltana oli tosi kivaa 
päästä päivän päätteeksi uimaan ja 
sunnuntaina ensimmäistä kertaa cur-
lingia pelaamaan. Vanhemmat kokei-

livat kovasti sokkopingistä.

Viikonlopun saldo, plussat ja mii-
nukset?

Liisa-Mariia: Pelkkää plussaa: loi yh-
teishenkeä porukkaan, kun tutustui 
toisiin ja huomasi, ettei ole ainoa sai-
rauden kanssa, muitakin on. Yhdes-
sä puuhastelu oli mukavaa. Saimme 
myös tietoa kehitteillä olevista hoi-
doista ja tutkimuksista.
Niina: Yhdistyksen toiminnasta ja 
varsinkin tutkimusten tuloksista ker-
tominen oli erittäin hyvä. Outi osasi 
hyvin kertoa vaikeaselitteisen asian 
niin, että maallikkokin sen ymmärsi. 
Majoitustilat toimivat hyvin meidän 
perheelle. Sauna ja uintihetki olivat 
lapsille päivän kohokohta. Miinukse-
na tulee mieleen vain huono tiedot-
taminen tapahtumapaikoista ja siitä, 
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Kahdeksanvuotiaalla Roosalla on Usherin 
syndrooma. Sisäkorvaimplantista ja kuulo-
koirasta on suurta apua arjessa selviytymissä.

miten niihin pääsee. Emme tienneet, 
että saunatiloihin pääsee vain A-
hissillä, joten hortoilimme aikamme 
käytävillä, kunnes yksi vanhemmista 
neuvoi meidät neljänteen kerrokseen 
kysymään neuvoa. 
Riitta: Parasta oli Outin esitys. Voisiko 
Outi pitää vastaavaa listaa yllä netissä 
lisäten aina uutta? Miinusta tulee sii-
tä, että sängyt olivat kovia ja pieniä, 
joten olimme erittäin väsyneitä huo-
nosti nukuttujen öiden jälkeen.
Pasi: Plussaa Outille mielenkiintoises-
ta puheesta ja yleensäkin kaikesta. 
Pahaa sanottavaa minulla ei ole mis-
tään.
Jussi: Plussaa: tavattiin muita perhei-
tä, vanhempia ja retiniitikkolapsia ja 
saatiin tietoa uusista tutkimustulok-
sista ja hoidoista. Miinuksia ei ollut.
Maarit: Vertaistuki toinen toisillemme 
kuulosti onnistuneen todella hyvin. 
Oli ihana huomata, kuinka hyvin lap-

silla sujui keskenään ja vanhemmil-
la juttu luisti ja puheensorinaa riitti. 
Viikonlopussa kaikki muu oli plussaa 
paitsi ruoka. Ruuassa olisi voinut ot-
taa lapset paremmin huomioon. Tar-
jolla oli hernekeitto tai kasvispiiras... 
Outin kanssa keskustelussa aika tun-
tui loppuvan liian äkkiä. Mutta hienoa 
oli, että hän antoi sähköpostiosoit-
teen, mihin vanhemmat voivat vies-
teillä, jos jotain kysyttävää vielä jäi. 
Satu: Saldo on ilman muuta plussan 
puolella. On toiveita herättävää kuul-
la uusista hoidoista.

Tulisitteko uudelleen vastaavan-
laiseen tapaamiseen ja voitteko 
suositella sitä muille?

Liisa-Mariia: Ilman muuta tulisimme. 
Ainut rajoittava tekijä ovat kustan-
nukset. Nyt olen itse hoitovapaalla ja 
miehellä töihin paluuni jälkeen suun-
nitelmissa jäädä vuorotteluvapaalle, 
joten rahat ovat yleensä melko tiu-
kassa. Suosittelisin ilman muuta osal-
listumista muillekin. Helpottaa oloa, 
kun huomaa, ettei olla ainoita, vaikka 
ei sairautta kenellekään toivoisikaan.
Riitta: Meidän ongelmamme ovat 
sen verran erilaiset, että kävisimme 
vain toisinaan pelkän silmäpuolen 
kursseilla. Pääasiassa olemme kuuro-
sokeissa mukana.
Pasi: Tulisimme ehdottomasti uudel-
leen, vaikka joutuisimme itse kustan-
tamaankin jotain.
Jussi: Kyllä. Tapaaminen oli erittäin 
hyvä ja tarpeellinen. Sai jakaa omia 
tuntojaan ja keskustella samassa ja-
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Syyskokouskuulumisia Imatralta
Teksti: Ritva Salonen
Kuvat: Keijo Ojala 

Retinitis-yhdistys ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidettiin 
lauantaina 17.10.2009 Imatralla 

Kylpylä Spa Vapaa-aikakeskuksen ka-
binetissa. Ensimmäisessä kerroksessa 
sijaitseviin kokoustiloihin oli helppo 
ja esteetön kulku. Reitti huoneisiin 
tuntui ensin mutkikkaalta, mutta pian 
sekin opittiin. Kylpylähotellin henki-
lökunta oli erittäin osaavaa ja palve-
lualtista. 

Kokoukseen osallistui 27 henki-
löä, josta varsinaisia jäseniä oli 20. 
Maija Lindroos toivotti kokousvä-
en tervetulleeksi ja kertoi yhdis-
tyksen tukemasta, käynnistymässä 

olevasta pilottitutkimuksesta suo-
malaisten geenivirheiden kartoit-
tamiseksi. Kokouksen alussa kun-
nioitettiin kolmen poisnukkuneen 
jäsenen muistoa hiljaisella hetkellä.  
 
Syyskokous aloitettiin Etelä-Karjalan 
Näkövammaiset ry:n puheenjohtajan 
Timo Puustisen tervehdyksellä. Hän oli 
saapunut Lappeenrannasta ja kertoili 
alueellisesta toiminnasta.  Timo Puus-
tinen valittiin kokouksen puheenjoh-
tajaksi ja Ritva Salonen sihteeriksi.  
 
Kokousväki hyväksyi hallituksen eh-
dottaman varsinaisten jäsenten jä-
senmaksun korottamisen 14 euros-

massa olevien ihmisten kanssa. Toi-
vottavasti tapaamisia järjestetään tu-
levaisuudessakin.
Niina, Maarit ja Satu: Varmasti tuli-
simme ja suosittelemme muillekin 
retinitis-perheille.

Miten ohjelmaa kannattaisi jat-
kossa kehittää?

Liisa-Mariia: Olisi kiva, jos paikalla 
olisi myös silmälääkäri, joka tietäisi 
ja kertoisi näistä sairauksista ja jos on 
kehitteillä uusia hoitomuotoja tai tut-

kimuksia. Pystyisi myös kyselemään 
häneltä, jos joku askarruttaisi. Myös 
kuntoutuspuolen sosiaalityöntekijä 
voisi olla paikalla kertomassa oikeuk-
sista hakea/vaatia tarvittaessa apuvä-
lineitä yms. Ulkoilun voisi sisällyttää 
pienenä osana tapaamisiin.
Niina: Tapahtumapaikoista pitäisi in-
fota paremmin. Ehkä ruokakin olisi 
voinut olla enemmän lasten makuun 
menevää, kun perhetapahtumasta oli 
kyse.
Maarit: Tapahtuma voisi kestää koko 
viikonlopun.
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Kirsi Määttä, Jaana Elomaa, mäntsäläläinen 
Ritva Tolonen ja Maija Lindroos hymyilevät 
kameralle.

ta 17 euroon. Liittymismaksu 10 € ja 
kannatusjäsenmaksu 20 € päätettiin 
pitää ennallaan ilmoitetun suuruisina.  
Vuoden 2010 toimintasuunnitelma 
luettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Ari 
Koponen esitteli vuoden 2010 talous-
arvion, jonka kokousväki hyväksyi.  
 
Retinitis-yhdistyksen puheenjohta-
jaksi valittiin vuodeksi 2010 Maija 
Lindroos. Hallitukseen valittiin ero-
vuoroisten tilalle vuosiksi 2010–2011 
seuraavat varsinaiset jäsenet: Kirsi 
Määttä, Rovaniemi, Jaana Elomaa, 
Klaukkala, ja Esko Pölkkynen, Rau-
ma. Keijo Ojala sai saman äänimää-
rän kuin Esko Pölkkynen, mutta arpa 
ratkaisi asian Pölkkysen hyväksi. 
Hallituksessa jatkavat vuoden 2010 
Erkki Juntikka, Mikkeli, Ari Koponen, 
Helsinki, ja Marika Turunen, Vantaa.  

Hallitukseen valittiin kolme varajä-
sentä seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

Heidät päätettiin kutsua äänimää-
rän mukaisessa järjestyksessä kul-
loinkin estyneinä olevien varsinais-
ten jäsenten tilalle. Valituiksi tulivat 
Pekka Kuukkanen, Jyväskylä, Keijo 
Ojala, Tampere, ja Anita Niemi, Haa-
pavesi. Jälleen tarvittiin arpaa, kun 
Kuukkanen ja Ojala saivat saman 
äänimäärän. Arpaonni ei nytkään 
suosinut Ojalaa, vaan Kuukkanen 
tuli valituksi ensin kutsuttavaksi. 
 
Tilintarkastajiksi valittiin seuraa-
vaksi kalenterivuodeksi Ilkka Meri-
maa (HTM) ja Pirjo Lindholm (HTM), 
molemmat Helsingistä, ja vara-
tilintarkastajiksi yhdistyksen jä-
senet Seppo Jurvanen, Lappeen-
ranta, ja Erkki Oikarinen, Kuhmo.  
 
Näin tulivat asiat käsitellyiksi, ja pu-
heenjohtaja Timo Puustinen päätti ko-
kouksen toivottaen hyvää syksyä kai-
kille. Kokousväkeä odotti seuraavaksi 
maukas ateria ravintolasalin puolella. 
 
Vapaamuotoiseen iltaohjelmaan kuu-
lui aluksi saunomista ja seikkailua al-
lasosastolla. Itse jätin uimisen väliin, 
mutta muilta kuulin, että pukuhuo-
neen puolella huipputeknologia teki 
retiniitikoille tepposet. Pukukoppien 
ovilukot toimivat sähköisellä mag-
neettitunnisteella. Ovi piti avata ja 
sulkea vilauttamalla ranneketta kes-
kellä huonetta sijainneelle tunnisteel-
le, jonka olemassaolo, sijainti ja toi-
minta selvisivät vasta, kun Keijo lähti 
kylpytakki yllään selvittämään asi-
aa vastaanotosta. Ongelma ei täysin 
ratkennut silloinkaan, sillä kaappien 
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numerot oli präntätty niin pienellä, 
että vaikka ovi aukesi, omaa kaappia 
oli hankala löytää. Ongelmia taisi olla 
muillakin, sillä vaatekasoja lojui pit-
kin penkkejä.
 
Allasosasto oli tupaten täynnä, ja val-
taosa asiakkaista oli venäläisiä. Altaa-
seen päästyään joukko eksyi nopeasti 
toisistaan kivistä muurattuihin on-
kaloihin. Ulkoallaskin näytti olevan, 
mutta sinne ei ainakaan Keijo ollut 
tietään löytänyt. Kukaan ei onneksi 
kuitenkaan jäänyt allasosaston uu-
meniin, vaan kaikki olivat lopulta taas 
kasassa. 

Illan mittaan halukkaat pääsivät lau-

lamaan karaokea. Muut viihtyivät tu-
rinoiden mukavia yhdessä. 

Sunnuntaiaamuna olin juuri ehtinyt 
herätä ja käväistä kylpyhuoneessa, 
kun oveemme koputettiin. Ihmette-
lin, kuka ja millä asialla siellä mah-
toi tähän aikaan liikkua. En arvannut 
olla avaamattakaan, saattoihan joku 
seurueemme jäsenistä olla avun tar-
peessa. Niinpä kurkistin yöpaitasillani 
käytävään. Yllätys oli suuri, kun kaksi 
mikkeliläistä retiniitikkomiestä seisoi 
siellä juhlallisesti shamppanjapullon 
kera ja alkoi laulaa minulle serenadia. 
He olivat saaneet vihiä syntymäpäi-
västäni ja tekivät siitä heti aamutui-
maan ikimuistoisen.

Etumaisessa pöydässä (vas.) Timo Puustinen, Erkki Tiilikka, Erja ja Seppo Jurvanen sekä Maija 
Lindroos pöydän vastakkaisella puolella odottelevat aterian alkamista.
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Olin jo pitkään haaveillut mah-
dollisuudesta harrastaa laite-
sukellusta ja miettinyt, miten 

se sopisi näkövammaisille. Kysehän 
on lajista, jossa pitää huomioida mo-
nia turvallisuustekijöitä ja joka perus-
tuu pitkälti näköaistiin. Vastaukset 
näihin kysymyksiin ja aivan uudella 
tavalla kiehtovan vedenalaisen maa-
ilman löysin osallistuessani heinä-
kuussa viikon kestäneelle näkövam-
maisten sukelluskurssille Calabrian 
maakunnassa Etelä-Italiassa.

Kuten aikaisempina vuosinakin Po-
seidon 2009 -kurssi järjestettiin pää-
asiassa italialaisille näkövammaisille. 
Muutama paikka oli varattu halukkail-
le myös muualta Euroopasta. Ainoana 
vaatimuksena oli uimataito, lääkärin-
todistus terveydentilasta sekä eng-
lannin kielen taito ja 18-40 vuoden 
ikä. Kurssin järjestivät yhteistyössä 
Italian Sokeain Liitto Unione Italiana 
dei Ciechi ja paikallinen sukellusker-
ho IRIFOR.

Yksin matkalle lähteminen vaati run-
saasti seikkailumieltä, sillä italialaiset 
eivät lähettäneet mitään ennakkotie-

toja kurssista. Epävarmaksi jäi sekin, 
tulisiko joku noutamaan minut noin 
40 kilometrin päässä kurssipaikasta 
sijaitsevalta Lamezia Termen lento-
kentältä myöhään sunnuntai-iltana. 
Matkatavaroiden häviämisestä huoli-
matta epävarmuus hälveni kuitenkin 
heti, kun tapasin ystävälliset sukellus-
ohjaajat Teresan ja Dominicon, joiden 
kanssa ajelimme hotellille Paolan pie-
neen rantakaupunkiin.

Maanantaiaamuna me 15 kurssilaista 
ja ohjaajat kokoonnuimme sukellus-
kerholle, joka oli tiukasti rantabule-
vardin ja hieman liian äänekkään rau-
tatien puristuksessa. Kirkkaan avara 
Välimeri ja pitkä ranta avautuivat 
upeana edessämme. Tulevalle viikolle 
oli tiedossa yli 30 asteen helle ja levol-
linen meri, siis mitä upeimmat edelly-
tykset onnistuneelle sukellusseikkai-
lulle.

Ensin tutustuimme ympäristöön, jon-
ne oli sijoitettu erilaisia liikkumista 
helpottavia merkintöjä. Hiekkaran-
nan läpi oli vedetty muun muassa 
johdeköysi, joka jatkui vielä sata met-
riä vedessä päätyen isoon poijuun. 

Näkövammaisten laitesukellusta 
italialaiseen tapaan
Teksti: Pekka Rantanen
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Positiivinen yllätys oli, että enemmis-
tö kurssilaisista oli täysin sokeita. He 
liikkuivat hämmästyttävän itsenäi-
sesti kerhon lähialueella. Toki suurin 
osa oli jo aiemmin osallistunut kurs-
sille. Kokeneimmat toimivat osittain 
jopa kouluttajina.

Jatkoimme päivää sukelluksen teo-
rialla, ja tutustuimme käsikopelolla 
laitteisiin. Valitettavasti italialaisten 
englannin kielen taito oli lähes ole-
matonta, joten jouduin sinnittele-
mään vähäisellä italiankielen taidol-
lani tulkkauksen puuttuessa. Veden 
allahan ei kielitaidosta olisi mitään 
hyötyä, ajattelin itsekseni. Kommu-
nikointi tapahtuisi täysin tuntoaistiin 
perustuen. Niinpä kävimme nämä 
näkövammaissukelluksen elintärkeät 
ja yhteisesti sovitut merkit tarkkaan 
läpi. Sukeltaessa opas ja opastettava 
muodostavat peukalon ja etusormen 
avulla ympyrän ja ne ovat kevyesti 
kiinni toisissaan kuten kaksi lenkkiä. 
Nopeat suunnanvaihdot pysty- ja si-
vusuunnassa opas ilmoittaa opastet-
tavan suoraksi ojennettua kämmentä 
kääntelemällä. Sukellussyvyydelle, 
sukellusajalle ja jäljellä olevan ilman 
määrälle on omat merkkinsä. Voima-
kas puristus ranteesta merkitsee OK 
tai kysymystä. Hätämerkit mukaan 
lukien merkkejä on useita, mutta jo 
kymmenellä pystyy keskustelemaan 
hyvin veden alla. 

Iltapäivällä siirryimme kuivaharjoitte-
lusta märempiin olosuhteisiin eli har-
joitusaltaaseen. Siellä kaikille aloitte-

lijoille tehtiin perustesti. Testiin kuului 
mm. korvien sopeutuminen sukelluk-
seen ja vedellä täyttyneen maskin 
tyhjentäminen veden alla. Lisäksi piti 
irrottaa suukappale eli regulaattori 
veden alla, olla hengittämättä puoli 
minuuttia ja jatkaa sukellusta laitta-
malla regulaattori takaisin suuhun.

Myös seuraavina päivinä pidimme 
aluksi lyhyet teoriatunnit. Kun siir-
ryimme jo toisena päivänä isolla ku-
miveneellä parin sadan metrin pää-
hän rannasta harjoittelemaan, tuntui 
että aloittelijalta todellakin vaaditaan 
italialaista rämäpäisyyttä. Mereen oli 
laskettu kettingillä kaksi poijua noin 
60 metrin päähän toisistaan. Ne oli 
yhdistetty köydellä kertomatta jäte-
tyssä syvyydessä. Sukeltajan piti itse-
näisesti laskeutua alas, löytää köysi ja 
edetä edestakaisin köyttä seuraamal-
la sekä nousta kettinkiä pitkin halli-
tusti takaisin pinnalle. Vaikka ohjaaja 
seurasi etenemistä koko ajan, aloitte-
lijalle oli iskeä paniikki ja siitä johtuva 
liika hätäily. Päivän tärkein opetus oli 
siis, että pitää liikkua rauhallisesti ja 
käyttää etenemiseen vain räpylöitä. 

Viikon jatkuessa etenimme nopeasti 
haasteellisempiin harjoituksiin, jois-
sa tavoitteena oli mahdollisimman 
itsenäinen sukeltaminen. Ketjuista ja 
köysistä oli rakennettu erilaisia ratoja, 
joiden varrella oli tehtäviä. Piti esim. 
avata aarrearkku ja tutkia, mitä sieltä 
löytyy. Vaikeinta ilman opastusta su-
keltaessa oli löytää ilmaliiviä säätele-
mällä oikea balanssi, koska syvyyttä 
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Poseidon 2009 -kurssin osallistujat, kirjoittaja takarivissä toinen keltapuseroinen mies vasem-
malta.

ei nähnyt mittarista. Syvyyden tiesi 
ainoastaan pystysuunnassa oleviin 
köysiin metrin välein merkatuista 
solmuista tai vapaassa sukellukses-
sa korviin muodostuvasta painees-
ta. Harjoittelimme myös toimimista 
hätätapauksissa esim. hengittämällä 
ohjaajan kanssa vuorotellen samasta 
regulaattorista.

Viimeisenä päivänä heti auringon-
nousun jälkeen otimme hurjilla moot-
toreilla varustetut jättikumiveneet al-
lemme ja viiletimme rannikkoa pitkin 
noin 40 merimailia kohti Italian saap-
paan kärkeä. Sieltä löysimme upean 
kalliosaarirykelmän. Olimme saaneet 
oppaiksemme Italian rannikkovar-
tioston huippusukeltajia. Heidän joh-
dollaan vietimme melkein koko ryh-
män kanssa yli puoli tuntia lähes 20 
metrin syvyydessä kosketellen ja tut-
kien upeaa vedenalaista kasvillisuut-
ta ja eläimistöä. Jossain vaiheessa oh-
jaajat keräsivät meidät yhteen kasaan, 

jossa yritimme tunnistaa toisiamme 
pelkän tuntoaistin avulla. Kokeneem-
pi osa porukasta teki itsenäisen sy-
vyyssukelluksen laskeutuen köyttä 
pitkin 30 metriin tutkimaan pohjaan 
kätkettyä San Franciscus -patsasta.

Auringon paahtamina palasimme ko-
tirantaan juuri ennen auringonlaskua 
ja yllättävän nopeaa pimeän tuloa. 
Viivästyminen ei johtunut muusta 
kuin hinauksessa olleen kumiveneen 
perämoottorin irtoamisesta ja puto-
amisesta meren pohjaan. Tämä oli 
kaikkien mielestä pelkästään huvit-
tava tilanne. Kun meillä oli sukellus-
tamineet mukana, pääopettajamme 
Piero tietenkin esimerkillisesti puki 
ne päälleen, hyppäsi mereen ja pit-
kän etsinnän jälkeen löysi moottorin, 
jonka vedimme ylös syvyyksistä.

Sukelluksen lisäksi tutustuimme toi-
siimme ja sain hyvin konkreettisen 
käsityksen eteläitalialaisesta elämän-
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tyylistä. Mieleenpainuvimpia olivat 
eteemme tarjoillut muhkeat päi-
välliset joka ilta mitä erilaisimpine 
paikallisine herkkuineen. Varsinkin 
pääopettaja Pieron teatraalisuus ja 
humoristisuus tekivät suuren vaiku-
tuksen. Hän oli erinomainen imitoija 
ja onnistui usein jekuttamaan meitä 
näkövammaisia muuntuessaan aivan 
toiseksi henkilöksi.

Viimeisenä iltana järjestäjät sulkivat 
liikenteen rantakadulla ja pystyttivät 
sille esiintymislavan katsomoineen. 
Tarkoituksena oli esitellä paikallisille 
ihmisille ja sponsoreille sukelluspro-
jektia, johon kesän aikana oli osallis-

tunut useita muitakin erityisryhmiä.
Ennakkoluuloistani huolimatta sukel-
luskurssi oli värikäs ja unohtumatto-
man onnistunut kokemus. On selvää, 
että näkövammaisena näinkin riski-
alttiin harrastuksen aloittaminen tun-
temattomassa ympäristössä ja kult-
tuurissa vaatii tiettyä turvallisuuden 
tunnetta ja luottamusta ohjaajiin. Sen 
italialaiset osasivat tehdä mallikkaas-
ti. Siinä näkyi selvästi heidän vuosien 
varrella hankkimansa kokemus eri-
tyisryhmien sukelluskoulutuksesta.

Lisätietoja ja kuvagalleria Poseidon 
-hankkeesta löytyy osoitteesta www.
campoposeidon.eu (vain italiaksi).

Liikkuva kuva on mahdollisuuksien 
kehto – totta vai tarua? Tätä mietin 
reilut 5 vuotta sitten, kun katselin har-
rastelijoiden tekemiä videoita Pixoff-
sivustolla www.pixoff.net.  Elokuvia ja 
harrastevideoita oli tarjolla laidasta 
laitaan. Erityisesti minua kiehtoivat 
lyhyet luontodokumentit, kuten La-
pin tunnelmalliset kesäillat. Siitä sain 
idean, että miksi en kokeilisi tätä kieh-
tovaa harrastusta edes kerran. Siispä 
päätin hankkia tietokoneeseen edi-
tointikortin ja -ohjelmiston.  Paketissa 
mukana tullut Adobe Premiere tarjosi 
työkalut järeämpäänkin editointiin.

Alku ei ollut helppo. Vaikka minulla 
oli videokuvaustaustaa jo useamman 
vuoden ajalta, ei otosten leikkaami-
nen sujuvaksi tarinaksi ole läpihuuto-
juttu. Editointipöytä tarjoaa mahdolli-
suuksia muuttaa tarinan kulkua lähes 
rajattomasti, mutta siihen tutustumi-
nen vie aikaa. Editoidessa on oltava 
tarkkana. Esimerkiksi yhden surulli-
sen otoksen laittaminen kahden nau-
rukohtauksen väliin muuttaa videon 
sanomaa radikaalisti. Siksi kannattaa 
olla varovainen, vaikka lopputulos 
voisi olla hervoton!

Videoeditointi harrastuksena
Teksti: Jaakko Evonen
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Käytyäni Lapissa kesällä 2004 tein 
yöttömästä yöstä kertovan lyhyt-
dokumentin. Lopputulos on usein 
aivan erilainen kuin alun perin ku-
vattu. Sain reilun kahden tunnin 
materiaalista koostettua noin 15 
minuutin pätkän. Aikaa siinä meni 
useampi viikko, eikä video koskaan 
ole valmis. Korjattavaa löytää aina. 
Mutta se on harrastuksen parhaita 
puolia. Editointi on luovaa puuhaa 
ja siinä myös löytää itsestään uusia 
piirteitä, kuten sen, kuinka monta 
kertaa jaksaa katsoa saman kohta-
uksen uudestaan, jossa lintu lentää 
Tenonjokea pitkin Norjan puolelle. 
Värikorjaukset ja otoksen pituuden 
miettiminen vaativat joskus pidem-

män pohdintatuokion. Silloin saattaa 
mennä useampi kuppi kahvia, unoh-
tamatta kiristyneitä hermoja.

Mielestäni videoeditointi sopii lä-
hes kaikille. Videoruudun koko on 
säädettävissä editointiohjelmassa ja 
tärkeimmät toiminnot kyllä muistaa  
ulkomuistista. Tällöin heikompikaan 
näkö ei tule ongelmaksi, sillä kuva-
tut otokset voi toistaa uudestaan niin  
monta kertaa kuin haluaa. Tavoitteis-
ta tietysti riippuu, miten pitkälle har-
rastuksessaan haluaa päästä.  Hom-
massa on tärkeintä luovuus ja uusien 
ideoiden keksiminen. Se on vain niin 
taiteellista : ) 

Tampereen retinitis-kerho 
Kerho kokoontuu kevätkaudella helmi-maaliskuussa ja toukokuussa erilaisten 
kulttuuritapahtumien ja retkeilyn merkeissä. Päivät sovitaan myöhemmin. 
Osallistumme myös yhdistyksen kevätkokoukseen ja kesäpäiville. Yhteyshen-
kilöt: Ritva Salonen 050 574 6337 ja Keijo Ojala 040 767 9298.  
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Kevätkokous 2010
Kevätkokous pidetään 20.3.2010 
Kajaanissa.

Kesäpäivät 2010
Retinitis-yhdistyksen kesäpäiviä 
vietetään Raumalla 11.-13.6.2010. 

Syyskokous 2010
Syyskokous Turussa 16.10.2010.

Toimistonhoitajan puhelin-
päivystysaika
Toimistonhoitaja on tavattavissa 
puhelimitse 09- 3960 5800 ti ja to 
klo 10-13.

Abstrakti-julkaisua saatavana
Vuonna 2008 pidetystä Retina Inter-
national -kongressista jäi muutamia 
suomenkielisiä abstrakti-julkaisuja, 
joita voi tilata palvelukortilla. 

Yhdistys tiedottaa

Pj. Maija Lindroos, Helsinki 
(09) 241 7817, 040 7000 323
maija.lindroos@pp.inet.fi

Jaana Elomaa, Klaukkala
044 577 5180, 
jaana.elomaa@elisanet.fi 

Erkki Juntikka, Mikkeli
040 589 3430
erkki.juntikka@gmail.com

Ari Koponen, Helsinki 
040 7243 492
ari.v.koponen@kolumbus.fi

Kirsi Määttä, Rovaniemi
040 559 4112, kikatsi@hotmail.
com

Esko Pölkkynen, Rauma
0440 729 103
esko.polkkynen@dnainternet.net 

Marika Turunen, Vantaa
marikaturunen@hotmail.com

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

Varajäsenet:

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

Keijo Ojala, Tampere
040 7679 298, keijo.ojala@pp.nkl.fi

Anita Niemi, Haapavesi
(08) 453 702, 0500 585 750, 
anita.niemi@kotinet.com

Retinitis-yhdistyksen hallitus 2010
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Palvelukortti

Haluan liittyä varsinai seksi jäseneksi (jäsenmaksu 17 euroa/vuosi + liitty-
mismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja RP-uutisten vuosikerran).

Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 20 euroa/vuosi, sisältää RP-uutis-
ten vuo sikerran.

Tilaan ___ kpl Kävelevät hatut ja muita retiniitikon kommelluksia.
Julkaisu on ilmainen.

Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella).

Tilaan ilmaisen abstrakti-julkaisun. 

Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja luonnon-
vaalea. 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. Palau-
tusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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Retinitis-yhdistys ry

Tunnus 5006546

00003  VASTAUSLÄHETYS

Retinitis-
yhdistys 
maksaa 

postimaksunPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

SUOJAA SILMIÄSI AURINGOLTA
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HELSINKI
Ari Koponen  040 724 3492
ari.v.koponen@kolumbus.fi

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

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

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

LAHTI   
Kaija Jalo  (03) 734 0857

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

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

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

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

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

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

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

Retinitis-yhdistyksen yhteyshenkilöt
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Ari Koponen kokeilee taitojaan lykkypelissä Retinitis-yhdistyksen kesäpäivillä Koivupuistossa. 
Vuoroaan odottavat Helena Kauttoon, Tuula Koponen, Jouni Alakangas ja Erkki Tiilikka.

Retku-nuoret Tallinnassa, 
vasemmalta: Kirsi, Jenni, Marika,
 Hanna T., Hanna H. ja Raisa.


