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Neljännesvuosisata
järjestötyötä
Teksti: Maija Lindroos,
Retinitis-yhdistyksen puheenjohtaja

O

n tullut aika jättää jäähyväiset tälle palstalle. Toinen puheenjohtajakauteni päättyy
vuoden vaihteessa. Luotsin paikalle
asettuu Esko Pölkkynen. Kiitän Eskoa
siitä, että hän otti vastaan puheenjohtajan tehtävän ja toivon hänelle
menestystä yhdistyksen keulamiehenä. Itse tulen jatkamaan hallituksessa
seuraavat kaksi vuotta; jonkinlainen
pehmeä lasku, josta olen kiitollinen
jäsenistölle.
Paljon on ehtinyt tapahtua neljännesvuosisadan aikana, jonka olen ollut
enemmän tai vähemmän aktiivisesti
mukana yhdistyksemme toiminnassa. Ensimmäinen puheenjohtajakauteni kesti yhdeksän vuotta. Tuon kauden merkittävin virstanpylväs oli, kun
saimme Raha-automaattiyhdistykseltä reilun tasokorotuksen toiminta-avustukseemme. Se mahdollisti
osa-aikaisen toimistonhoitajan palkkaamisen. Siitä lähtien on Arja Piisinen ollut palveluksessamme. Muistan,
kun otin vastaan puheenjohtajuuden
Esko Auravuolta ja kysyin, mistä minun tulisi aloittaa. Vastaus oli: ”Avaa
posti ja vie roskat ulos!” Toimistonhoi-

tajan saaminen helpotti suuresti luottamushenkilöiden työtaakkaa. Suurin
osa silloisen hallituksen jäsenistä oli
päivätöissä. Keiteleentien toimistossa
ei ollut edes luku-TV:tä, saatikka tietokonetta suurennus- ja puheohjelmineen. 1990-luvulla kehitys oli apuvälineiden osalta huikeaa.
Tutkimustyössä ei kehitys ollut tuolloin yhtä konkreettista. Helsingissä
1984 pidetyn maailmankongressin
jälkeen vallitsi erittäin toiveikas ilmapiiri. Ensi alkuun tiedemiehet lupailivat tuovansa seuraavaan kongressiin
ratkaisevaa tietoa hoitomuotojen
löytämiseksi. Tutkimustyön eteneminen synnytti kuitenkin uusia avoimia
kysymyksiä. Eräs tiedemies kuvailikin
tilannetta kertomalla, että kun tutkijat saavat yhden oven auki ja uskovat sen takana löytyvän ratkaisun, he
huomaavat tulleensa aulaan, jossa on
monta suljettua ovea.
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Toisella
puheenjohtajakaudellani,
joka alkoi 2005, on tutkimuksissa
edetty konkretiatasolle. Erilaisten hoitomuotojen tehokkuutta testataan jo
potilailla. Hoitojen yleinen saavutettavuus on vielä kaukana. Voimme kuitenkin olla varmoja, että jonakin päivänä maailman retinitis-yhdistysten
tavoite on saavutettu: tutkijoiden,
retiniitikkojen ja heidän tukijoidensa
yhteistyöllä sokeutuminen pystytään
estämään.
Tutkimuksen edetessä vakaasti omilla raiteillaan on yhdistyksen taloudellinen tilanne muuttunut epävarmaksi Raha-automaattiyhdistyksen
uudistettua avustuspolitiikkaansa.
Avustusten anominen ja saaminen
muuttuu vaikeammaksi. Hallitusten
on jatkuvasti löydettävä toimintakohteita, joilla on yhteiskunnallista
merkitystä. Toiminnan on oltava omatoimista, koska ei ole varaa palkata ulkopuolisia hoitamaan tehtäviä. Luot-
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tamushenkilöiltä edellytetään entistä
monipuolisempaa osaamista. Hoitojen yleistyessä tiedottamisen tarve
ja retiniitikkojen oikeuksien valvonta
lisääntyvät. Yhdistyksen tulevaisuudesta on keskusteltu syvällisesti hallituksen piirissä. Retiniitikot tulevat
aina olemaan pieni potilasryhmä.
Onneksi! Kaikkien retiniitikkojen on
mahduttava samaan yhdistykseen.
Lapset ja nuoret ovat se ryhmä, joka
eniten hyötyy tieteen saavutuksista.
Heidän edustuksellinen asemansa on
taattava yhdistyksessä.
Yhdistysten elämänkaaressa samoin
kuin yksityiselämässä on ylämäkeä, alamäkeä ja monenlaista estettä matkalla kohti päämäärää. Tuleva puheenjohtaja ja hallitus voivat
luottavaisesti jatkaa edeltäjiensä viitoittamaa tietä. Äskettäinen jäsenkysely vahvistaa jäsenistön tukevan niin
tutkimuksen edistämistä kuin jäsenpohjan laajentamista.
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Retinitis-yhdistys ry:n jäsenlehti
34. vuosikerta, 2 numeroa vuodessa
Isokirjoituksella, sähköisenä ja äänitteenä.

Toimituskunta:
Jaakko Evonen, Maija Lindroos, Arja Piisinen,
Eeva-Marja Sankila, Tuire Niemi.

Julkaisija:
Retinitis-yhdistys ry, PL 51, 00030 IIRIS
Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
(09) 3960 5800, retinitis@kolumbus.fi
www.retina.fi

Taitto: Arja Piisinen

Päätoimittaja: Outi Lehtinen
040 700 7930, outi.lehtinen@elisanet.fi

Ilmoitusmyynti: Kaisa Penttilä
Toukokuussa 2012 ilmestyvään lehteen tarkoitetun aineiston viimeinen jättöpäivä 15.4.2012.
Yhdistys varaa oikeuden käyttää lehden juttuja verkkosivuillaan.
Painopaikka: SLY-Lehtipainot Oy, Porvoo
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Eksomisekvensointi retinitis
pigmentosan geenitaustan
selvittämisessä
Teksti: LKT Anna-Kaisa Anttonen
Kuva: Outi Lehtinen

Artikkeli perustuu lyhyeen esitykseen
geenihoitotutkimuksista ja suomalaisten RP-geenien kartoituksesta,
joka pidettiin Retina Day -tapahtumassa 22.9.2011.

E

ksomisekvensoinnilla tarkoitetaan
perimän kaikkien, noin 22 000
geenin merkityksellisten, valkuaisaineita koodaavien alueiden
tutkimista. Ensimmäiset tieteelliset
julkaisut tämän tekniikan käytöstä
tautigeenien tunnistamisessa ilmestyivät tammikuussa 2010. Viimeisen
vuoden aikana eksomisekvensointia
on käytetty myös retinitis pigmentosa
-potilaiden tutkimisessa muutamalla
eri lähestymistavalla.

Täysin uuden RP-geenin tunnistaminen voi onnistua tutkimalla ainoastaan yhden potilaan näytettä eksomisekvensoinnin avulla. Kaksi uutta
artikkelia kuvaavat uuden autosomissa peittyvästi periytyvän MAK-geenin tunnistamisen (Ozgül et al., Am J
Hum Genet 2011 ja Tucker et al., Proc
Natl Acad Sci USA 2011). Kummassa-

LKT Anna-Kaisa Anttonen luennoi
Retina Day -tapahtumassa 22.9.2011.

kin työssä yhden potilaan näytteestä
tunnistettiin ensin merkityksellisiä
geenimuutoksia, ja löydetyt muutokset tarkistettiin ja arvioitiin bioinformatiikan tietokoneanalyysien avulla.
Analyyseissä paljastui, että merkityksellinen mutaatio sijaitsi MAK-geenissä. Kun tutkittiin isompaa joukkoa RPpotilaita, MAK-geenin mutaatio löytyi
1 % tutkituista. Uutta tekniikkaa hyödyntämällä siis saatiin yksi uusi geeni
jo aikaisemmin kuvattujen, noin 50
RP-geenin joukkoon.
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Hollantilaisessa tutkimuksessa, joka
esiteltiin eurooppalaisessa genetiikan kokouksessa (ESHG) Amsterdamissa tämän vuoden toukokuussa eksomisekvensointia käytettiin hiukan
erilaisella tavalla. Tutkimuksessa oli
mukana 100 potilasta, joiden geenivirhe ei aikaisemmin ollut selvinnyt.
Tutkimukseen valitut potilaat olivat
perheensä ainoita retiniitikoita tai
heillä oli periytymistavaltaan autosomissa peittyvästi periytyvä RP. Valittujen potilaiden näytteistä tutkittiin
merkitykselliset osat 111 tunnetusta verkkokalvon sairauksiin yhdistetystä geenistä. 39 potilaan kohdalla
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diagnoosi selvisi tehdyn tutkimuksen
avulla. Suurimmalla osalla heistä oli
peittyvästi periytyvä RP. Kuudella potilaalla oli vallitsevasti periytyvä RP
ja uusi mutaatio, jota ei löytynyt potilaan sukulaisilta. Yhdeltä potilaalta
löydettiin peittyvästi periytyvä RP, ja
toinen hänen mutaatioistaan oli uusi.
Eksomisekvensointi on ulkomailla
käytössä joissakin diagnostisissa laboratorioissa, mutta Suomessa tällä
hetkellä ainoastaan tieteellisen tutkimuksen puitteissa. Eksomisekvensoinnin on ajateltu sopivan hyvin RPgeenivirheiden löytämiseen, koska
sen avulla voidaan ohittaa periytymistavan arviointiin ja lukuisten eri
geenien testaamiseen liittyvät ongelmat. Seuraavassa vaiheessa pyrimme
selvittämään mahdollisuuksia saada
suomalaisia RP-potilaiden näytteitä
mukaan eksomisekvensointia hyödyntävään tieteelliseen tutkimukseen.

www.finnvues.fi

Silmälääkäriasema
Hallituskatu 11
Tampere
Puh. 033 1380 700
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Geenihoitoa koroideremiaan
Käännös: Outi Lehtinen

O

xfordissa on aloitettu kliininen hoitotutkimus, jonka tavoitteena on pysäyttää koroideremian eteneminen geenihoidon
avulla. Tutkimuksessa mukana olevat
potilaat saavat toiseen silmäänsä injektiona virusvektoria, joka sisältää
puuttuvan geenin ja joka pystyy infektoimaan silmänpohjan valoaistinsoluja.
Ensimmäinen potilas, 63-vuotias Jonathan Wyatt sai geenihoitoa Oxfordin silmäsairaalassa lokakuun lopussa
2011. Hoitotutkimusta johtaa Oxfordin yliopiston silmäklinikan professori Robert MacLaren.

aiheuttavaa geeniä ja selvitettäessä
verkkokalvon solukuolemien mekanismia on toiminut prof. Miguel Seabra.
– Laboratoriomme 20 vuoden intensiivinen työ on koko ajan tähdännyt
siihen, että voisimme tarjota koroideremiapotilaille geeninkorvaushoitoa.
Siksi tämä on suuri hetki niin meille
tutkijoille kuin kaikille koroideremiaa
sairastaville, hän toteaa.

– Koroideremia on tunnettu yli sadan vuoden ajan kaikkialla maailmassa sairautena, joka johtaa parantumattomaan sokeuteen. On
vaikea kuvailla innostustamme nyt,
kun olemme kehittäneet hoidon,
jonka avulla tauti voi olla mahdollista pysäyttää yhden ainoan injektion avulla, prof. MacLaren sanoo.

Kliiniseen geenihoitotutkimukseen
otetaan tässä vaiheessa mukaan 12
potilasta. Seuraavien noin 24 kuukauden kuluttua selviää, onko verkkokalvon rappeutuminen saatu pysähtymään. Geenihoitoa annetaan
Oxfordin lisäksi kolmessa muussa
englantilaisessa
silmäsairaalassa:
Moorfieldissa, Manchesterissa ja
Southamptonissa. Mukaan pääseviltä
potilailta edellytetään, että hoidettavan silmän näöntarkkuus on vähintään 0,1 ja että sairaus on edennyt
symmetrisesti molemmissa silmissä.

Edeltävää tutkimusta on tehty Lontoon Imperial Collegessa. Avainhenkilönä tunnistettaessa koroideremian

Koroideremia kuvattiin lääketieteessä ensimmäisen kerran Itävallassa
1874. Se on etenevä verkkokalvon
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rappeumasairaus, jota esiintyy lähes
yksinomaan miehillä. Koroideremiaa
sairastaa maailmanlaajuisesti arviolta yli 100 000 miestä. Diagnoosi tehdään yleensä jo lapsuudessa, ja tauti
johtaa sokeuteen 40. ikävuoden tienoilla. Nyt alkanut hoitotutkimus on
ensimmäinen yritys maailmassa hoitaa tätä sairautta ja ensimmäinen kerta, kun geenihoito kohdistetaan ihmisen verkkokalvon valoaistinsoluihin.
Tässä menetelmässä geeni jää tämänhetkisen tietämyksen mukaan verkkokalvon soluihin koko loppuiäksi.
Tarkoituksena on siis korjata sairaus
pysyvästi yhdellä hoitokerralla. Virusvektoriin pakattu yksijuosteinen
DNA-genomi muuttuu potilaan verkkokalvon soluissa kaksijuosteiseksi.
Tutkimuksella selvitetään hoidon
turvallisuutta ja tehoa. Turvallisuuden suhteen tuskin on odotettavissa
ongelmia. Hoidon teho selviää kuitenkin vasta 24 kuukauden kuluttua,
koska verkkokalvon rappeutumi-
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nen on hidasta eikä siinä tapahtuvia
muutoksia voi mitata lyhyemmässä
ajassa. Hoitoa annetaan vain toiseen
silmään, jolloin toista voidaan käyttää verrokkina. Mikäli hoito osoittautuu tehokkaaksi, potilailta hoidetaan
luonnollisesti myös toinen silmä.
Geenihoito soveltuu silmään erityisen hyvin, sillä hyvin monet silmäsairaudet ovat perinnöllisiä ja niiden
loogisin hoitomuoto on geenivirheen korjaaminen. Silmässä on monia muitakin etuja, kuten pieni koko.
Silmään riittää pieni annos vektoria, kun taas maksaan tai keuhkoihin
vaaditaan viruspartikkeleita 10 000
-kertainen määrä. Silmä on suhteellisen erillään immuunijärjestelmästä, mikä vähentää vektoriin kohdistuvaa hylkimisvaaraa. Silmän solut
eivät myöskään jakaudu. Siksi hoidossa käytettävä AAV-vektori ei häiritse isäntäsolujen natiivi-DNA:ta.
Lähde:
www.rpfightingblindness.org.uk

www.aspo.fi
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Terveiset ARVO 2011 -kokouksesta
Teksti: LT Sirkka-Liisa Rudanko

A

merikkalaisen näön ja silmätautien tutkimusyhdistyksen The
Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) vuotuinen kokous pidettiin 1.–5.5.2011
Fort Lauderdalessa Floridassa. Kokouksen pääteema oli Visionäärinen
genomiikka. Tilaisuus antoi hyvät
puitteet maailman eri puolilta saapuneiden tutkijoiden ja kliinikoiden tiedon ja kokemuksien vaihdolle.
Ohjelman keskeisiin aiheisiin kuuluivat mm. geeniterapia, neuroprotektiiviset solukapselihoidot, kantasolujen tutkimuskäyttö, verkkokalvon
solusiirrot ja keinonäkö. Kokoukseen
osallistui noin 11 000 tutkijaa ja kliinikkoa.
Tutkijoiden yhä kiihkeämpänä tavoitteena on löytää uutta merkitsevää
tietoa silmien ja näköjärjestelmän vakavista periytyvistä häiriöistä ja kehittää sokeutta ehkäiseviä ja parantavia
hoitoja. Perinnöllisten silmätautien
tutkimus onkin edennyt lupaavasti
viime vuosina.

Keinonäköhoidon tuloksia
Lukeminen
Argus II -implantilla hoidetuille RPpotilaiden ryhmälle annettiin hoidon
jälkeen isokokoista lukunäön harjoitustekstiä, jota he katselivat tietokoneen näytöltä. Yhden kuukauden harjoittelun jälkeen “parhaat potilaat”
lukivat hitaasti neljän sanan lauseita.
Kahden kuukauden harjoittelun jälkeen parhaan hoitotuloksen saaneen
lukunopeus oli lähes viisinkertaistunut. Tulokset osoittavat, että sokeutuneiden RP-potilaiden lukunäköä voidaan jo nykyisellä menetelmälläkin
jossain määrin palauttaa ja hoidon
jälkeen suoritetut näköharjoitukset
parantavat tuloksia.

Värinäkö
Argus II -implantin saaneiden 9 retiniitikon tutkimuksessa todettiin värinäön palautumista. Hoidetut erottivat 8 eri väriä:
oranssi, keltainen, punainen, sininen, vihreä, pinkki, harmaa ja valkoinen.
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Päivittäistoiminnot
Professori E. Zrenner kuvaili saksalaisen implantin avulla saatuja 18
retiniitikon näkötuloksia. ”Parhaan
potilaan” näöntarkkuus oli noussut
tasolle 0.02. Kirjainten ja sanojen lukeminen oli onnistunut, ja potilaat
olivat käyttäneet implanttia kotona
ja kodin ulkopuolella toimiessaan. Jo
muutaman päivän kuluttua implantin
saannista jotkut pystyivät erottamaan
esim. lautasia, haarukoita, olutlaseja, kukkia, ovenkahvoja, hymyileviä
kasvoja, autojen muotoja ja liikkuvia
eläimiä.

Hoidettujen kyselytutkimukset
Hoidettujen omia arvioita toimintakykynsä muutoksista Argus II -implantin saannin jälkeen ajan ja harjoituksen funktiona on tutkittu mm.
Massofin aktiviteettikyselyn avulla.
Yleensä hoidetut ovat ilmoittaneet
toimintanäkönsä parantuneen ja tehtävien suorittamisen helpottuneen
huomattavasti 24 kk aikana mm. visuomotoristen taitojen paranemisen
seurauksena.

Keinonäkö kliiniseksi hoidoksi
Euroopassa
Vuodesta 2011 lähtien Argus II -implanttia saa käyttää sokeutuneiden
RP-potilaiden kliiniseen hoitoon Euroopassa. Mahdollisesti implantteja
saadaan joihinkin Euroopan kliinisiin
keskuksiin jo vuoden 2011 aikana.
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Silmälääketieteellisessä Retina-lehdessä (4/2011) kerrotaan, että kaikilla
Lontoon Moorfieldsin silmäsairaalassa hoidetuilla noin 30 potilaalla on
turvallinen ja toimiva keinonäkösysteemi ja että enemmistö heistä pystyy paikantamaan esineitä, tunnistamaan kirjaimia ja lukemaan lyhyitä
lauseita. Implantin hinta on nyt noin
100 000 USD, joten on vielä selvittävä
esim. vakuutusjärjestelmän korvausmahdollisuuksia tarvittavien hoitojen
järjestämiseksi.

Keinonäköjärjestelmän jatkuva
kehittäminen
Keinonäköjärjestelmää
kehitetään
edelleen näkemisen eri osatekijöiden
suhteen mahdollisimman tehokkaaksi ja turvalliseksi. Kuvan laadun parantamiseen ja samalla hoitoriskien vähentämiseen pyrittäessä haluttaisiin
suhteellisesti vähentää verkkokalvon
solujen aktivointiin tarvittavan sähkövirran määrää. Parhaillaan selvitetään, voitaisiinko farmakologisin
keinoin laskea verkkokalvon gangliosolujen stimulaatiokynnystä.

Kokousohjelmasta poimittua
Tautigeenien
eksomisekvensointi
Sekvensoinnilla selvitetään perimän
ja sen tutkittavien osien emäsjärjestystä. Suurin osa tautia aiheuttavista
geenimutaatioista sijaitsee perimän

11

RP

eksomi-osassa. Eksomisekvensointi
on uusi lupaava tautigeenien tutkimistapa, jota Suomessakin voidaan
nykyään käyttää geneettisissä tutkimusprojekteissa, muttei vielä kliinisessä potilastyössä. Työläydestään
huolimatta eksomisekvensointi helpottaa tautia aiheuttavien geenien ja
myös uusien tautigeenien löytymistä.
Mahdollisesti sen avulla löydetään
vielä ns. suomalaisia retinitis-geenejäkin myöhempiä hoitoja silmälläpitäen.

LCA-RPE65:n geeniterapia
Tämä on hieno esimerkki onnistuneesta, uusia mahdollisuuksia oivaltavasta tutkimustyöstä. On todettu,
että vasta aikuisiällä annettu geeniterapiakin voi pysäyttää LCA-potilaan
näön heikkenemistä ja parantaa hänen näkökykyään.

UUTISET

Verkkokalvon ja näköjärjestelmän
modernit kuvantamismenetelmät
Näitä ovat mm. verkkokalvon valokerroskuvaus ja autofluoresenssikuvaus,
multifokaali elektroretinografia ja aivojen funktionaalinen MRI. Verkkokalvon kuvantamismenetelmät ovat
tärkeitä taudinkuvan, sen vaikeusasteen ja fenotyyppi/genotyyppi-korrelaation selvityksissä, diagnostiikassa,
ennusteen arvioinnissa, perinnöllisyysneuvonnassa, seurannassa ja hoidoissa. Niitä tarvitaan myöhemmin
myös retinitiksen hoitojen järjestämisessä ja hoitotuloksien seurannassa.

Fenotyyppien ja genotyyppien
korrelaatiot tärkeitä
Oikeaan diagnoosiin pääsemiseksi
myös RP-silmien taudinkuvien (fenotyyppien) huolellinen kliininen tutkimus on tärkeää, varsinkin harvinaisten ia tavanomaisesta poikkeavien
fenotyyppien kohdalla. Tietoa fenotyyppien ja genotyyppien korrelaatiosta tarvitaan tarkan diagnoosin tekoon esim. sellaisessa adRP-tyypissä,
jossa esiintyy epätäydellistä penetranssia ja perheen eri jäsenten välillä
epätavallisen suurta kliinisen kuvan
vaihtelua.

2/2011

Sirkka-Liisa Rudanko työssään.
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ARVO 2011 -kokouksen antia
Teksti: Sirkka-Liisa Rudanko ja Outi Lehtinen

Näkökenttien ja näöntarkkuuden
paraneminen LCA:n geneettisellä
lääkehoidolla

U

uden, suun kautta annettavan
9-cis-retinoidin (QLT091001)
turvallisuutta ja tehoa testataan parhaillaan lapsiin ja nuoriin
aikuisiin, joilla on RPE65- tai LRATmutaatiosta johtuva verkkokalvon
perinnöllinen Leberin kongenitaalinen amauroosi (LCA). Viime vuonna julkaistiin ensimmäiset lupaavat
tulokset kolmella potilaalla, joilla oli
LRAT-mutaatio. Nyt on saatu tulokset 12 LCA-potilaalta, joista kuudella
oli LRAT- ja kuudella RPE65-mutaatio.
Lääkettä annettiin 7 päivän ajan, ja
näköä ja verkkokalvon toimivuutta
sekä lääkkeen turvallisuutta ja mahdollisia sivuvaikutuksia seurattiin perusteellisin testein.
Virheelliset RPE65- tai LRAT-proteiinit eivät kykene tuottamaan
11-cis-retinaalia. Normaalin RPE65proteiinin puute johtaa retinyyliesterien kertymiseen, mikä näkyy selvästi elektronimikroskooppikuvissa.
Sauva- ja tappiopsiinit, joissa ei ole

11-cis-retinaalia, ylläpitävät jatkuvaa
epänormaalia valoärsykkeen siirtoa,
ehdyttävät cGMP-varastot, sulkevat
ionikanavat, vähentävät solunsisäistä kalsiumia ja pitävät solun epänormaalissa jatkuvassa valoon sopeutumisen tilassa.
Kun edellä mainittu virhetila kytketään geneettisesti pois päältä, solut
säilyvät hengissä esterien kertymisestä huolimatta. Solukuolemien syy
on siis nimenomaan epänormaali opsiinistimulaatio eikä esterikertymä
(Woodruff ym.). Virhetilan geneettinen poiskytkentä normalisoi myös
apoptoositekijät, jotka muutoin laukaisisivat ohjelmoidun solukuoleman
(Hamann ym.).
QLT091001 eli 9-cis-retinoidi ilmeisesti stimuloi puuttuvan opsiinin
tuotantoa jonkin vaihtoehtoisen retinoidisyklin kautta. Tähän mennessä
lääkeainetta saaneista 12 LCA-potilaasta kahdeksalla havaittiin positiivisia hoitotuloksia, ja jokainen potilas
on sietänyt valmistetta varsin hyvin.
Merkittävää paranemista tapahtui
sekä näöntarkkuuden että Goldmann-näkökenttien kohdalla. Alus-
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tavien tulosten perusteella potilaat
näyttävät hyötyvän lääkkeestä sitä
enemmän, mitä pienempi näkökenttä
oli lähtötilanteessa. Parhaimmillaan
hoidon vaikutukset ovat kestäneet
jopa vuoden.
Erään LRAT-mutaatiosta kärsivän potilaan näkökenttä kolminkertaistui ja
on pysynyt lähes samankokoisena jo
1,5 vuotta. Toisen, RPE65-mutaatiosta
kärsivän potilaan näöntarkkuus parani 9 päivässä 0.08:sta arvoon 0.67
(vrt. normaali arvo 1.0 tai parempi).
Kolmannella, RPE65-mutaatiosta kärsivällä potilaalla havaittiin merkittävää parantumista näköaivokuoren
toiminnallisissa MRI-mittauksissa.
Nämä alustavat tulokset viittaavat siihen, että uinuvaan tilaan joutuneet
verkkokalvon sauva- ja tappisolut on
mahdollista saada toimiviksi lääkityksen avulla. Tulevaisuuden haasteena on selvittää tarkemmin lääkkeen
hoitovastetta, vaikutusmekanismia
ja pitkän aikavälin annostusta. Kiinnostavaa on, johtuuko vain 7 päivää
kestävän hoidon pitkäaikaisvaikutus
lääkeaineen varastoitumisesta vai
vaihtoehtoisten retinoidisyklien viriämisestä verkkokalvon RPE-solujen ulkopuolella, kuten tapeissa tai Müllerin
soluissa. Pitäisi myös selvittää, mitkä
kaikki fenotyypit ja mitkä muut genotyypit (myös sellaiset, joissa ei ole mutaatioita retinoidisyklin geeneissä)
olisivat hoidettavissa QLT091001:lla.
Tri Rob Koenekoop, McGill yliopisto,
Montreal, Kanada
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LCA:n geenihoito
RPE65-proteiinia tarvitaan verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluissa (RPEsoluissa) tapahtuvassa retinoidin
isomerisaatiossa. RPE65-geeninkorvaushoito on osoittautunut erittäin
tehokkaaksi Leberin kongennitaalisen amaurosiksen (LCA) jyrsijä- ja koiramalleissa.
LCA:n kliininen hoitotutkimus alkoi
syksyllä 2007. Potilaille annettiin toiseen silmään verkkokalvon alle yksi
AAV2.hRPE65v2-injektio. Sittemmin
hoitoa ovat saaneet lukuisat uudet
potilaat. Alkutestaukset, kirurgiset
toimenpiteet ja seurantatestit on suoritettu Philadelphian lastensairaalassa.
Kolme ensimmäistä potilasta oli
19–26-vuotiaita nuoria aikuisia. Alkuperäinen 27 vuoden yläikäraja poistettiin, kun hoidon todettiin tehoavan myös em. 26-vuotiaaseen. Tähän
mennessä vanhin hoitoa saanut on
ollut 44-vuotias ja nuorin 8-vuotias.
Seuraavaksi tutkimusta aiotaan laajentaa Pohjois-Eurooppaan.
Tähän mennessä mukana on ollut 12
potilasta. Enimmillään hoidosta on
ehtinyt kulua 3 ½ vuotta. Kaikki voivat hyvin, ja hoitotulos näyttää pysyvältä. Injektion saaneilla aivojen
funktionaalisen magneettikuvauksen
fMRI-tulokset ovat erinomaisia, ja aivokuoren vastealueet vastaavat verkkokalvon injektioalueita.
Ohjelma on aikataulussa, potilaat
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ovat tuloksiin tyytyväisiä ja toivovat
saavansa injektion myös toiseen silmäänsä. Kolmelle potilaalle se on jo
annettukin. Suunnitteilla on myös
eläinmallilla suoritettava laaja jatkotutkimus.
Tri Jean Bennett, Pennsylvanian
yliopisto, Philadelphia, USA

adRP:n molekylaarinen esto- ja
korvaushoito
Kun halutaan hoitaa vallitsevasti periytyviä retinitis pigmentosan muotoja (adRP), joiden taustalla on rodopsiinimutaatioita (RHO-adRP), on
ensin estettävä epänormaalin rodopsiiniproteiinin muodostuminen, jotta
verkkokalvo ei ala rappeutua (esto)
ja sitten syntetisoida uutta normaalia
proteiinia (korvaus).
Genable on tutkinut RHO-adRP:n
esto- ja korvaushoidon tehoa siirtogeenisellä hiirimallilla. Aluksi valmistettiin kaksi erillistä AAV2/5-vektoria,
joihin pakattiin joko estävä tai korvaava komponentti. Nämä molemmat
injektoitiin samalla kertaa siirtogeenisen hiiren verkkokalvon alle. Hoidetuissa verkkokalvoissa havaittiin sekä
histologisin että fysiologisin testein
merkittävä terapeuttinen hyöty vielä
5 kuukauden kuluttua. Seuraavaksi
testausta on tarkoitus jatkaa suuremmilla eläimillä kuten siirtogeenisillä
RHO-adRP-sioilla.
Tri Arpad Palfi, Genable
Technologies, Dublin, Irlanti
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RP:n MERTK-geenin
korvaushoito
MERTK-geenimutaatio aiheuttaa varhain sokeuteen johtavan RP:n. MERTK
on verkkokalvon pigmenttiepiteelin
(RPE) tuottama tyrosiinikinaasin reseptoriproteiini. Ilman MERTK-reseptoria RPE ei kykene nielemään valoaistinsolujen ulkosegmenttejä, vaan
ne kerääntyvät kuona-aineeksi valoaistinsolu- ja RPE-kerrosten väliin.
Tämän seurauksena valoaistinsolut
kuolevat.
MERTK-geeninkorvaushoidon toimivuus on jo todistettu jyrsijämallilla.
Suunnitteilla on hoitotutkimus, jossa
AAV2-vektoriin pakattu MERTK-cDNA
injektoidaan verkkokalvon alle. Tarkoituksena on palauttaa RPE-solujen
normaalia kykyä niellä aistinsolusegmenttejä, jolloin valoaistinsolut voivat säästyä tuhoutumiselta. Muutkin
tutkijat voivat pyytää veloituksetta
käyttöönsä tutkijoiden valmista vektoria.
Tri Kang Zhang, Kalifornian yliopisto,
San Diego, USA.

RP-potilaan tappisolujen
suojaaminen neuroprotektiivisella solukapselihoidolla
Solukapseliteknologiassa silmän lasiaiseen viedään pieni kapseli, jonka
sisällä olevat geneettisesti muokatut
solut tuottavat verkkokalvolle hermosoluja suojaavaa CNTF-tekijää.
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Neurotech on saanut päätökseen 2.
vaiheen kliiniset hoitotutkimukset,
joissa testattiin NT-501-solukapselin
tuottaman CNTF3:n vaikutusta pitkälle edenneessä retinitis pigmentosassa (RP) ja CNTF4:n vaikutusta
alkuvaiheen RP:ssä. Kun verkkokalvot
tutkittiin AOSLO-kuvantamismenetelmällä (Adaptive Optics Scanning
Laser Ophthalmoscopy), havaittiin,
että CNTF:llä hoidettujen silmien tappisolutiheys oli säilynyt ennallaan.
Toisessa, lumehoitoa saaneessa vertailusilmässä tappisoluja tuhoutui
tutkimusjakson aikana.
Tutkijan mukaan pystyttiin nyt ensi
kertaa osoittamaan ihmisillä tehdyssä hoitotutkimuksessa, että valoaistinsolut säilyvät elossa hoidon ansiosta. Tulokset on julkaistu arvostetussa
IOVS-tiedelehdessä. Seuraavaksi on
tarkoituksena edetä tutkimuksen 3.
vaiheeseen, jonka lopullisena päämääränä on turvata RP-potilaiden
tappisolujen säilyminen.
Tri Weng Tao, Neurotech

Ihmisalkion kantasolujen käyttö
solulähteenä Crx-geenimutaation
solusiirtohoidossa
Valoaistinsolujen rappeutuminen voi
johtua Crx-geenin mutaatioista ainakin LCA:ssa ja autosomaalissa dominantissa tappi-sauvadystrofia-2:ssa.
Ihmisalkion kantasolut (ES) voidaan
ohjata erilaistumaan soluviljelmässä
verkkokalvon soluiksi. Kun ne siirre-
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tään hiireen, jolta puuttuu terve Crxgeeni, eläinten valovasteet korjaantuvat.
Washingtonin yliopisto on aloittanut
Geron-yrityksen kanssa yhteistyön,
jonka tavoitteena on tuottaa ihmisen
verkkokalvon soluja ES-solulinjoista
suuressa mittakaavassa, minkä jälkeen voidaan suunnitella 1. vaiheen
kliinistä hoitotutkimusta pitkälle
edenneen RP:n hoitoon.
Thomas Reh, Washingtonin yliopisto,
USA

RP-potilaan keskeisen näön
paraneminen silmätipoilla
UF-021 eli isopropyyliunoprostonisilmätipat on hyväksytty USA:ssa ja
Japanissa glaukooman ja kohonneen
silmänpaineen hoitoon. Aiemmissa
tutkimuksissa on todettu, että tämä
lääke lasiaiseen injektoituna suojaa
rotan valoaistinsoluja valon aiheuttamilta vaurioilta ja lisää ihmisen silmän
suonikalvon verenkiertoa.
2. vaiheen kliinisessä hoitotutkimuksessa 103 keskivaikeaa ja erittäin
vaikeaa retinitis pigmentosaa sairastavaa japanilaista potilasta jaettiin
sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään (korkea, matala ja lumeannos),
ja heille annettiin silmätippahoitoa
6 kuukauden ajan. Lopuksi mitattiin
mm. näkökentän keskeisen 2 asteen
alueen herkkyys, näöntarkkuus ja
kontrastiherkkyys.
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Korkean lääkeannoksen ryhmässä ha- von puolelta, mikä on kirurgisesti ykvaittiin tilastollisesti merkitsevä kes- sinkertaisinta.
keisen näkökentän herkkyyden paraneminen, ts. hoidon vaikuttavuus
Kliinisiä hoitotutkimuksia suoritkorreloi lääkkeen annokseen. Tämän
ryhmän potilaat raportoivat myös taa tällä hetkellä kolme ryhmää:
toiminnallisen
näönkesäpäivien
paranemisesta
Vanha Rauma toimi
2010 viehättävänä näyttämönä. Kuvat: Jari Palonen
arkielämässä. Vaikutukset ilmenivät 1. Kalifornialainen Second Sight Inc.
parhaimmillaan jo 4 viikon kuluttua (Humayun ym.) on esitellyt 30 potihoidon alkamisesta, ja ne kestivät tut- laalla useissa eri tutkimuspaikoissa
kimuksen loppuun asti. Toistaiseksi epiretinaalisella ARGUS II -implantilla
on epäselvää, millä vaikutusmekanis- saadut tulokset. Siinä on yli 60 elektmilla isopropyyliunoprostoni-silmäti- rodia ja lisäksi silmälasien kehykseen
pat vaikuttivat tutkittujen retiniitik- kiinnitetty kamera. Useiden kuukausien harjoittelun jälkeen potilaat voivat
kojen keskeisen näön herkkyyteen.
oppia tunnistamaan esineitä, muotoja ja jopa kirjaimia. Second Sight on
Tri Shuichi Yamamoto, Chiba yliopisto,
saanut tuotteelleen CE-merkin EurooJapani
passa.

Keinonäkötutkimuksen nykytila
Maailmanlaajuisesti arviolta 30 ryhmää työskentelee keinonäön parissa
auttaakseen pitkälle edennyttä perinnöllistä verkkokalvorappeumaa sairastavia potilaita.

2. Saksalainen Retina Implant AG
(Zrenner ym.) on esitellyt 18 potilaalla saadut tulokset 3x3 mm kokoisella
mikrosirulla, jossa on 1500 elektrodia
ja uusimmassa mallissa langaton tiedon- ja voimansiirto. Implantilla on
saavutettu jopa 0.02 näöntarkkuus
(vrt. normaali arvo 1.0 tai parempi),
jonka avulla on mahdollista lukea
kirjaimia ja sanoja. Implanttia voi nyt
käyttää kotioloissa. Sen avulla voi
muutamassa päivässä oppia erottamaan erilaisia esineitä, kuten lautasia,
haarukoita, ovien kädensijoja, hymyileviä kasvoja, liikkuvia eläimiä jne.

Näköproteesi voidaan sijoittaa kirurgisesti paikalleen periaatteessa kolmella eri menetelmällä:
1. epiretinaaliset implantit asetetaan
verkkokalvon ganglionsolujen päälle
2. subretinaaliset implantit asetetaan
verkkokalvon ja RPE-suonikalvokudosten väliin bipolaarisoluja vasten, 3. Japanilainen tutkimusryhmä (Fujolloin elektrodiverkko korvaa rap- jikado ym.) on esitellyt neljällä potipeutuneet valoaistinsolut
laalla suprakoroidaalisella implantilla
3. suprakoroidaaliset
implantit
sijoi- vastikään
saadut
neljän viikon tutkiVanhan Rauman
mukulakivikatua.
Kuva:
Jari Palonen
tetaan suonikalvon taakse kovakal- mustulokset.
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Lisäksi on meneillään useita muita
projekteja, joista osa on prekliinisessä vaiheessa:
• Rizzo/Wyatt-ryhmä Harvardin yliopistossa Bostonissa on kehittänyt
uudella teknologialla toimivan yksiosaisen subretinaalisen implantin.
Kliiniset tutkimukset on tarkoitus
aloittaa 2012.
• Stanfordin ryhmä (Palanker ym.) kehittää taipuisaa subretinaalista implanttia, jonka stimuloinnissa käytetään voimakasta luminenssia.
• Korealainen ryhmä (Kim, Seo ym.) on
parantanut suprakoroidaalisten implanttien pitkän aikavälin kestävyyttä
pääosin prekliinisillä eläinkokeilla.
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• Suuri australialainen ryhmä (Guymer ym.) on aloittanut keinonäkötutkimukset vuosi sitten. Se keskittyy
prekliinisessä suprakoroidaalisessa
työssään 3D-elektrodeihin ja timanttipohjaiseen teknologiaan.
Keinonäön alalla kehitys on nopeaa.
Nyt on jo vahvaa tutkimusnäyttöä
siitä, että pitkälle edenneessä RP:ssä
potilaille on todellakin mahdollista
palauttaa käyttökelpoista näköä sähköisten implanttien avulla.
Prof. Eberhart Zrenner, Tübingenin
yliopisto, Saksa

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

Retiniitikon kaihileikkaus ja
likinäköisyys
Korjataanko kaihileikkauksen yhteydessä samalla myös likinäköisyys ja
jos, niin tuleeko se samaan hintaan?
Voiko voimakas likinäköisyys olla
RP-potilaalle jopa parempi eli rajallinen näkökenttä ei vaivaa niin paljon?
Seppo Saarelainen

Vastaus: Kaihileikkauksen yhteydessä
korjataan myös taittovirheitä, kuten
likinäköisyyttä, valitsemalla silmään
asetettavan tekomykiön vahvuus sellaiseksi, että se korjaa taittovirheen.
Tästä ei aiheudu lisäkustannuksia.
Voimakkaasta likitaitteisuudesta ei
ole yleensä hyötyä näkökentän suhteen. Kaihileikkauksen yhteydessä pitää voimakkaasti likitaitteisen
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retiniitikon taitteisuuskorjaus harkita
huolellisesti ja ratkaista yksilöllisesti ottaen huomioon leikattavan RPtyyppi ja kokonaistilanne.
Retinitis-yhdistyksen lääketieteellinen
asiantuntijaryhmä

Alkoholin vaikutus silmiin
Millainen vaikutus runsaalla alkoholin
käytöllä on silmiin? Voiko se pahentaa
tai jopa aiheuttaa silmäsairauksia?
Nimim. Sivusta seurannut
Vastaus: Runsas alkoholin käyttö (4
drinkkiä tai enemmän päivässä) aiheuttaa selvän riskin silmien ja näköjärjestelmän terveydelle, ja näön
kannalta tärkeiden ravintoaineiden
ja vitamiinien saanti voi jäädä puutteelliseksi. Runsas alkoholin käyttö
voi varsinkin runsaasti tupakoivilla johtaa näkökyvyn asteittaiseen
heikentymiseen, mikä ilmenee mm.
verkkokalvojen keskialueen ja näköhermojen vaillinaisena toimintana,
näkökenttäpuutoksina ja näöntarkkuuden laskuna. Runsas alkoholin
käyttö voi lisätä myös silmien mykiöiden tuman samentumisriskiä (ns.
tumakaihia), ja riski on suurempi tupakoivilla. Alkoholin ei sen sijaan ole
todettu aiheuttavan glaukoomaa.
Odottavan äidin alkoholin käyttö
raskauden aikana voi aiheuttaa lapselle monenlaisia rakenteellisia ja
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toiminnallisia vikoja, myös silmien
ja kasvojen kehityshäiriöitä. Tyypillisimpiä ovat näköhermojen kehityshäiriö (hypoplasia) ja verkkokalvon
verisuonten kiemuraisuus, karsastus
ja häiriöt silmäluomien rakenteessa.
Silmät ovat normaalia kauempana
toisistaan, luomiraot ovat kapeat ja
yläluomet voivat roikkua. Syntyvien
häiriöiden luonteeseen ja vaikeuteen
vaikuttavat ensi sijassa nautitun alkoholin määrä ja ajankohta raskauden aikana, mutta merkitystä saattaa olla myös perinnöllisillä tekijöillä.
Metanoli ja muut korvikealkoholit aiheuttavat myrkyllisten hermostovaikutustensa vuoksi äkillistä pysyvää
sokeutumista.
Retinitis-yhdistyksen lääketieteellinen
asiantuntijaryhmä

Lautta Optiikka Oy
puh. 09-675 122
lautta.optiikka@saunalahti.fi

Opti-Silmä Oy, Oulu
www.optisilma.fi
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Jäsenkyselyn tulokset
Retinitis-yhdistyksen varsinaisille jäsenille postitettiin syksyn jäsentiedotteen mukana kyselylomake, jolla kartoitettiin jäsenistön kantaa yhdistyksen tarkoituksesta, kansainvälisestä toiminnasta, jäsenpohjan laajentamisesta, jäsentoiminnasta sekä tiedottamisen tavoista. Kyselyn palautti
133 jäsentä 550 jäsenestä (6.10.2011). Vastausprosentti oli 24,2 %. Tyhjiä
lomakkeita ei palautettu. Tilastoinnin suoritti Jari Palonen.
1. Yhdistyksen tarkoituksena on välittää uusinta tietoa silmänpohjan
rappeumasairauksista, edistää tutkimustyötä ja tarjota vertaistukea retiniitikoille ja heidän läheisilleen.
Samaa mieltä 97 %
Eri mieltä		
2%
En osaa sanoa 1 %
2. Pidän yhdistyksen kansainvälistä
järjestöyhteistyötä Pohjoismaissa ja
Retina Internationalissa
Tarpeellisena 90,2 %
Tarpeettomana 1,5 %
En osaa sanoa 8,3 %
3. Mielestäni varsinaisiksi jäseniksi
tulisi hyväksyä myös retiniitikkolasten vanhemmat.
Kyllä			
79,7 %
Ei			
18,8 %
En osaa sanoa
1,5 %

4. Kiinnostus osallistua yhdistyksen
toimintamuotoihin
Valtakunnalliset tapahtumat 53%
Nuorten toiminta		
9%
Alueellinen kerhotoiminta 30 %
Pääkaupunkiseutu
9 hlöä
Uusimaa 			
3 ”
Hämeenlinna 		
3 ”
Kuopio			
3 ”
Tampere 			
3 ”
Turku 			
3 ”
Mikkeli 			
2 ”
Oulu				
2 ”
Pori				
2 ”
Muut yht.			
5 ”
Muu toiminta 			
24 %
esim. vuosijuhlat, seminaarit,
ulkomaanmatkat, perhetapaamiset ym.
5. Sopivimmat tiedotuskanavat
numeroituna tärkeysjärjestyksessä:

Tiedotuskanava

1. sijoja 2. sijoja

3.sijoja

RP-uutiset

74

37

8

Jäsentiedote

42

54

18

Kotisivut

9

12

34

Keskustelualueet

14

7

20

Facebook

6

4

9
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Kokemuksia arjessa selviytymisestä
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

K

ansainvälistä retiniitikon päivää vietettiin 22.9.2011 Iiriksen
auditoriossa. Ohjelmaa saattoi kuunnella suorana lähetyksenä
nettiradion kautta. Juontajana toimi
prof. Leila Laatikainen. Tilaisuus alkoi
yhdistyksen puheenjohtajan Maija
Lindroosin tervehdyksellä, minkä jälkeen LKT Anna-Kaisa Anttonen esitti
katsauksen uusiin geenitutkimusmenetelmiin. Anttosen artikkeli aiheesta
on julkaistu toisaalla tässä lehdessä.
Luento-osuutta seurasi vilkas keskustelu, jossa kaikki paikalla olleet
yhdistyksen asiantuntijaryhmän jäsenet pääsivät vastaamaan visaisiin
yleisökysymyksiin. Nämä osiot, kuten

Retina Dayn yleisöä Iiriksen auditoriossa.

myös niitä seurannut paneelikeskustelu ovat kuultavissa äänitallenteina
yhdistyksen kotisivulla www.retina.fi.
Kuuntelulinkki löytyy sekä etusivulta
että Ajankohtaista-osiosta.
Luento-osuuden jälkeen etukäteisvarauksen tehneet siirtyivät Iiriksen
ruokasaliin jatkamaan yhteistä iltaa
ja nauttimaan Catering Katri-Antellin
herkullisesta kolmen ruokalajin illallisesta, joka tarjoiltiin pöytiin. Tällä
kertaa ruokailun lomassa oli myös
hengen ravintoa, taidokasta elävää
musiikkia, jota esittivät Pirkko-Leena
Toikka, laulu, Onni Toikka, viulu, ja
Joose Ojala, hanuri.
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Paneelikeskustelu valotti
retiniitikon elämää monesta
näkökulmasta
Paneelikeskusteluun oli kutsuttu mukaan kolme eri-ikäistä ja erilaista retinitis-sairautta potevaa retiniitikkoa
sekä kahden retiniitikkopojan äiti.
Alla on kooste heidän puheenvuoroistaan.
Kaisa Penttilä: Ikää minulla on tasan
10 vuotta enemmän kuin Retinitisyhdistyksellä ja 20 vuotta vähemmän
kuin Eskolla. Diagnoosi oli parikymppisenä Stargardtin tauti, mutta se
muuttui myöhemmin taudin aggressiivisuuden vuoksi sauva-tappi-dystrofiaksi. Näkemisestä ei enää ole haittaa, ulkonäöstä korkeintaan. Pystyn
erottamaan enää vain hyvin suuria
kontrasteja, kuten pimeässä loistavan
lampun.

Esko Pölkkynen: Olen kohta 68-vuotias ikämies. RP-diagnoosin sain
1970-luvun puolivälissä. Oireita oli
varmaan aiemminkin, mutta niihin ei
tullut kiinnittäneeksi huomiota, eihän
ihminen tiedä, miten muut näkevät.
Häikäisy ja pimeys tuottavat eniten
ongelmia. Lukea näen vielä kohtalaisesti. Tietokoneesta ja Luetus-ohjelmasta on paljon apua.

Jaakko Evonen: Olen 29-vuotias ja
minulla on Usherin syndrooma tyyppi
III eli RP ja vaikea-asteinen kuulovamma. Käytän hämärässä melko usein
valkoista keppiä, mutta päivänvalos-
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sa näen vielä liikkua ihan hyvin. Kuulovamma todettiin jo nelivuotiaana,
näkövamma 16 vuoden iässä.

Susanna Rahunen: Perheessämme
on kaksi poikaa, joilla molemmilla on
RP. Tuomas on 17-vuotias. Hänen näkövammansa todettiin 8-vuotiaana.
Nuorempi poika, 10-vuotias Perttu sai
diagnoosin 5-vuotiaana. Hän on ollut
silmälääkärissä mukana pienestä pitäen. Kun saimme lähetteen tarkempiin
testeihin diagnoosin saamiseksi, siellä suhtauduttiin epäilevästi tutkimusten onnistumiseen, pienet lapset kun
eivät pysy paikallaan, mutta Perttupa
pysyi, ja henkilökuntakin oli ihmeissään. Tuomaksella on hämäräsokeus
ja putkinäkö; reunanäköä on vielä
vähän jäljellä. Lukiessaan hän näkee
yhden sanan kerrallaan yhdeltä riviltä, mikä on aika uusi juttu. Aiemmin
hänellä oli vain liikkumiseen ja hämärään liittyviä ongelmia.

Miten näkö/kuulovamma on
vaikuttanut koulunkäyntiin,
opiskeluun ja/tai työelämään?
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Esko: Opiskeluaikaan en tiennyt koko
taudista mitään. Minulla oli kyllä silmälasit likinäön vuoksi. Myöhemmin
työelämässä opin erinäisten kolhujen kautta liikkumaan varovammin.
Pystyin jatkamaan työssä normaaliin
eläkeikään asti. Koulutukseltani olen
paperi-insinööri ja tein ihan kunniallisen uran erilaisissa esimiestehtävissä.
Suurin näkövamman tuoma muutos
oli autolla ajon lopettaminen. Samalla kertaa muutimme omakotitalosta
kerrostaloon käytännön elämän helpottamiseksi. Näön huononeminen
on kestänyt koko iän, mutta näen vieläkin.
Kaisa: Oireet alkoivat lukiossa. Diagnoosin sain abiturienttina. Ensimmäiset viitteet huomasin kuvaamataidon
tunnilla, kun olin ottanut vihreän
sakuran käteen sinisen asemesta.
Samoihin aikoihin alkoi ilmaantua
lukemisongelmia. Olin hidas lukija
ja ihmettelin, minne rivit hävisivät.
Tämä johti siihen, että aloin jännittää. Kun piti lukea ääneen tai pitää
esitelmä, housunlahkeeni lipattivat
jännityksestä. Piirtoheittimen vihreät
ja siniset tekstit jäivät minulta kokonaan näkemättä ja kopioimatta. Jännittäminen jatkui kauppaopistossa.
Jos kynä putosi lattialle, minulta meni
koko tunti sen vaivihkaiseen etsiskelyyn. Opiskeluaikana lukunäkö heikkeni niin, etten pystynyt työllistymään
yo-merkonomin papereillani. Menin
ATK-ohjelmoija-suunnittelijalinjalle
Arlainstituuttiin. Siellä tapasin toisen
näkövammaisen ja minulle valkeni,
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että ongelmat olivat johtuneet huonosta näöstä. Helpotus oli suunnaton.
Sittemmin en ole jännittänyt enää
mitään. Arlainstituutissa minulla oli
apuvälineenä luku-TV. Valmistuttuani
pääsin heti unelmatyöhön Näkövammaisten Keskusliittoon, jossa voin
auttaa toisia näkövammaisia asioissa,
jotka tunnen omakohtaisesti. Olen ollut samassa toimessa jo 21 vuotta.
Jaakko: Minulla on ollut aina huonokuuloisen identiteetti. Teini-iässä
ilmaantui myös näköongelmia, joiden syytä ei tiedetty. Tunsin itseni
erilaiseksi enkä ymmärtänyt, miksi
olin joukkuepeleissä välillä huono.
RP-diagnoosi oli helpotus, vaikka jouduin luopumaan monista asioista,
kuten haaveilemastani moottoripyöräkortista. Olen aina käyttänyt kuulolaitetta ja FM-laitetta. Ryhmätilanteet
ovat välillä hankalia, ja joudun kysymään joskus asioita jälkikäteen. Opiskelin viestintää Vaasan yliopistossa ja
pääsin Suomen Kuurosokeat ry:n palvelukseen. Olin mukana ensin kolme
kesää tekemässä Kuurosokeiden Uutislehteä ja sain vuosi sitten vakipaikan. Alkuvuodesta julkaisimme kirjan
Usher tuli taloon. Kerron siinä oman
tarinani muiden nuorten kanssa.
Susanna: Tuomas käy toista vuotta Sibelius-lukiota. Hän on pienestä saakka halunnut rumpaliksi ja edennyt
tällä tiellä päämäärätietoisesti. Viime
keväänä hän pääsi Sibelius-Akatemiaan nuorisolinjalle. Tuomaksen näkövamma ei ole haitannut soittamista,
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mutta nyt ollaan tilanteessa, missä uusia ideoita tarvitaan nuottien lukuun
ja orkesterin johtajan merkkien näkemiseen. Kouluavustaja hänellä on
ollut alakoulusta asti. Hyvä valaistus
on ensiarvoisen tärkeä. Apuvälineitä
hän ottaa käyttöön vasta pakon edessä. Kun englannin kuuntelut menivät
heikosti, hän totesi, että nyt pitää ottaa lamppu käyttöön, että näkee kunnolla lukea. Nuorempi poika näkee
paremmin kuin isoveli saman ikäisenä, mutta hän häikäistyy helpommin.
Sama geenivirhe voi näköjään aiheuttaa aika erilaisia oireita. Pertulla on
ollut avustaja mukana koulussa vain
muutamilla tunneilla. Pojat ovat luonteeltaankin hyvin erilaisia.

Miten vamma on vaikuttanut
ihmissuhteisiin?
Esko: Työelämässä työkaverit auttoivat auliisti, missä voivat, ja pitivät minusta hyvää huolta. Vain yksi tai kaksi
kummasteli, että mitä tuo näkövammainen täällä tekee. Myöhemmin näkövamma on tuonut ystäviä Retinitisyhdistyksen kautta. Kotona vaimolla
on joskus vähän raskastakin, sillä sairaus tuo mukanaan myös tuittuilua.
Näkövamman kanssa pystyy kyllä elämään. Moni on paljon vaikeammassa
asemassa. Liika myötätunto on joskus
harmittanut. Elämä vaatii sinnikkyyttä ja ylimääräistä työtä, mutta toisilta
retiniitikoilta saa rohkaisua.
Kaisa: Kukaan lapsuudenystävistä
ei ole hylännyt minua näkövamman
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takia, vaan päinvastoin moni seuraa
elämääni mielenkiinnolla. Minulla on
mies ja kaksi lasta. Näkövamma oli
jo tiedossa, kun menimme yhteen.
Kerroin tilanteen rehellisesti, mutta
tuohon tuo jäi eikä ole pois lähtenyt.
Lapset eivät pidä tätä vammana vaan
yhtenä äidin ominaisuutena. Omalle
äidilleni asia on ollut vaikein. Vielä 25
vuoden jälkeenkään hän ei osaa suhtautua siihen, kuten toivoisin. Hän
varoittelee lapsiakin sokeudestani,
vaikka lattialla lojuvat kengät tai lelut
eivät haittaa minua mitenkään.
Jaakko: Kuulo-näkövamma hankaloittaa sosiaalisia tilanteita. Hälyisissä
baareissa ja pubeissa menee välillä
asiaa ohi. Mutta jos paikalla on vain
muutama ihminen, pysyn suhteellisen hyvin mukana. Sukulaiset ja kaverit eivät ole minua syrjineet vaan ottaneet aina hyvin vastaan.
Susanna: Lukio on nykyään luokaton, joten Tuomas ei voi välttämättä
itse valita, kenen kanssa keskustelee.
Usein hän joutuu menemään ryhmän
viereen kuulolle, olisiko joukossa
omia kavereita. Tuomas on perheen
hyväntuulisin jäsen eikä mielellään
kerro ongelmista kotona, vaan haluaa
suojella perheenjäseniä. Äitinä huolestun, jos hän on pidempään huonotuulisen oloinen. Näkövammasta
johtuvaa koulukiusaamista ei ole tietoomme tullut. Nuorempana Tuomas helpommin salasi näkövamman.
Nyt vanhempana suurempi huoli on,
että joku ei tiedä näkövammasta.
Tuomaksen käytös voi vieraasta vai-
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kuttaa ajoittain oudolta. Hän joutuu
keskittymään esim. kulkemiseen niin
paljon, ettei pysty samalla käymään
keskustelua.

Onko vammautuminen
muuttanut harrastuksia?
Esko: Harrastin nuorena pallopelejä
ja jääkiekkoa. Tässä iässä ne varmaan
olisivat jääneet ilman näkövammaakin. Tilalle on tullut sauvakävely. Olen
ollut aina hyvin työkeskeinen, ja ankara työnteko on haitannut harrastuksia enemmän kuin näkövamma.
Kaisa: Kun sain diagnoosin, olin nähnyt näkövammaisia vain etäältä. Ensimmäinen mielleyhtymä oli, että
sokea kompastelee ja kaatuilee. Siksi
aloin harrastaa judoa. Huoli osoittautui pian turhaksi, mutta judo on kantanut harrastuksena pitkään. Olen
tuonut lajin näkövammaisjudona
muidenkin ulottuville Suomeen. Muita harrastuksiani ovat kirjallisuus ja
käsityöt. Kirjallisuuden kulutus on nyt
ihan toista luokkaa kuin heikkonäköisenä, ja olen elektronisten kirjojen ja
äänikirjojen suurkuluttaja. Teen myös
tosi paljon käsitöitä. Rottinkitöissä
en kaipaa näköä, onhan minulla 10
silmää. Näkömuistini tuottaa tekeillä
olevasta työstä sormien kautta ihan
oikean kolmiulotteisen kuvan. Näkövamma on antanut minulle myös
maalipalloharrastuksen. Joukkueemme on menestynyt maailmalla hienosti, ja minulla on lajissa kultasuora.
Kaikki kultamitalit ovat kotona komeassa rivissä.
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Jaakko: Olin kiinnostunut nuorena
joukkuepeleistä, mutta ihmettelin
kömpelyyttäni, kun muut juoksivat
koripallokentällä aina ohi. Kun putkinäkö selvisi, jätin palloilulajit. Lukiossa kävin koulussa pyörällä. Nykyään
otan paljon valokuvia. Käyn tosi mielelläni kuurosokeiden tapaamisissa,
kuuntelen musiikkia sekä katselen
elokuvia. Siinä ei putkinäkö haittaa.
Susanna: Sähly on ollut tähän asti
ainoa pallopeli, jota Tuomas on pelannut. Siinä pystyy puolustamaan,
vaikkei koko ajan palloa näkisikään.
Laskettelu on rakas harrastus. Rinteet
on valittu siten, että reitti on selkeä eikä
mäessä ole paljon muita laskijoita.

Onko vammautuminen tuonut
mukanaan mitään hyvää?
Esko: Vertaistuki on positiivinen kokemus. Yhtään kaveria en ole tämän
vuoksi menettänyt, heitä on pikemminkin tullut lisää. Kun jostain asiasta
on joutunut luopumaan, menetyksen
tilalle on aina löytynyt jotain uutta.
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Järjestömaailman tilaisuuksissa olen
tutustunut uskomattoman hienoihin
persooniin, jotka ovat jättäneet lähtemättömän vaikutuksen. Usher on
opettanut tervettä suhteellisuudentajua, eikä päivä mene kovin pienistä
jutuista pilalle.
Susanna: Kun keskustelimme tästä,
Tuomas sanoi, että se hyöty putkinäöstä ainakin on, ettei sanakokeisiin valmistautuessa tarvitse turhaan
peittää toista puolta, kun sanoja näkee vain yhdestä sarakkeesta kerrallaan. Vanhempina olemme saaneet
tavata mielenkiintoisia ihmisiä ja oppia uusia asioita. Olemme joutuneet
soittamaan sinne, tänne ja hoitamaan
asioita viranomaisten kanssa. Äitinä
mietin alkujärkytyksen jälkeen, millaista elämämme mahtaa olla 10 vuoden päästä. Olen kuitenkin huomannut, että murehtiminen on turhaa,
sillä kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus
tuo tullessaan. Nyt elän tässä hetkessä päivän kerrallaan.

Kaisa: Samoin olen minäkin kokenut.
Parasta on ollut saada sellainen työ ja
ammatti, jossa voin auttaa toisia. Ilman näkövammaa olisin ehkä jäänyt
torikauppiaaksi Lappeenrantaan.
Jaakko: Usherin myötä elämään on
tullut paljon hauskoja kommelluksia. Vieressä oleva ihminen on saattanut poistua tai vaihtua aikaa sitten,
mutta minä vaan jatkan selittämistä!

Illallispöydässä oik. Esko Pölkkynen, Arja
Pölkkynen, Leila Laatikainen, Anna-Kaisa
Anttonen sekä Ari ja Tuula Koponen.
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Kesäpäivien taikaa Hauholla
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

R

etinitis-yhdistyksen kesäpäiviä
vietettiin 17.–19.6.2011 Hauholla Lautsian lomakeskuksessa. Heti kärkeen haluan omasta ja
kaikkien osallistujien puolesta kiittää
kesäpäivien emäntää Ritva Salosta
erinomaisista ja itse kunkin tarpeet
yksilöllisesti huomioineista järjestelyistä. Samoin kiitokset yleisavustajana toimineelle Helena Joutsenelle ja
häntä osan aikaa tuuranneelle Maria
Joutsenelle, jotka lensivät joutuin jokaisen apua tarvitsevan luo.

Kesäpäiville oli ilmoittautunut 50
henkilöä, mutta osa joutui perumaan
tulonsa sairauden tai muun syyn
vuoksi. Meitä kokoontui Lautsian lomakeskukseen silti oikein mukava
joukko: 42 henkilöä ja muutama koira. Oli ilahduttavaa todeta, että uskollisten vakiokävijöiden lisäksi paikalle
oli saapunut peräti 14 ensikertalaista,
joukossa sekä uusia nuoria jäseniä
että jo pitkään yhdistyksen piirissä olleita.
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Tervakoskelaisen Irma Leipijärven (vas.) valmistamia käsitöitä tutkimassa Riitta Ruissalo
oppaansa, viittomakielen tulkin Ulla Röytiön kanssa (kuva: Outi Lehtinen).  

Lautsian lomakeskus osoittautui onnistuneeksi valinnaksi. Henkilökunta
oli ystävällistä ja teki parhaansa viihtyvyytemme eteen. Sille ei tietysti
mahtanut mitään, ettei paikkaa ollut
suunniteltu aistivammaisia varten.
Päärakennus oli hieman sokkeloinen,
käytävillä ja ravintolasalissa oli meikäläisittäin kovin hämärää, eivätkä
herkullisen noutopöydän antimet olisi ilman avustajaa päätyneet lautaselle saatikka pöytään asti.
Käyttöömme varatulla kokoustilalla
oli retiniitikon näkökulmasta osuva
nimi Usva. Induktiosilmukkaa ei talossa ollut, joten kuuluvuus olisi monen
osalta jäänyt usvaiseksi ilman Pekka

Juusolan paikalle tuomaa silmukkaa.
Valaistus oli kuitenkin erinomainen,
samoin kuin karaokesalissa, asuinhuoneissamme sekä sauna-, pesu- ja
pukeutumistiloissa. Kun vielä ulkosalla oli leveät, helppokulkuiset kävelytiet, taisi tuo esteettömyys lopulta sittenkin jäädä plussan puolelle.
Kesäpäivien ohjelma-anti oli monipuolista, mutta vapaa-aikaakin jäi
riittämiin. Perjantai-iltana Keijo Ojala
näki kovasti vaivaa Ystävyydenniemen idyllisen rantasaunan lämmittämisessä. Kun kiuas lopulta kuumeni,
saunojia oli jäljellä vain muutama.
Löylyhuone oli pilkkopimeä, ja peseytyminen oli mahdollista vain järvessä,
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jonne piti juosta vilpoisessa tuulessa.
Päärakennuksen moderni sauna uima-altaineen tuntui houkuttelevammalta, ja moni valitsikin tämän vaihtoehdon.
Perjantai-illan hauskin ohjelma oli
makkaranpaisto kodassa. Porukka intoutui kertomaan hulvattomia juttuja, ja välillä raikuivat yhteislaulut. Kun
hiipuvaa hiillosta yritettiin elvyttää,
syntyi niin hurjasti savua, että vaatteet haisivat vielä aamullakin, mutta
eipä ollut kiusaa hyttysistä!
Lauantaina paikalle saapui hämeenlinnalainen taikuri Martti Siren tyttä-
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rensä kanssa. Esitys oli huippuhyvä.
Mies oli todella paneutunut näkövammaisen maailmaan ja suunnitellut
kaikki temppunsa mittatilaustyönä
meille sopiviksi. Tempauduimme mukaan lumoavaan taikamaailmaan ja
koimme jymy-yllätyksen toisensa perään. Tunnin yhteisesityksen jälkeen
Siren teki halukkaille vielä puolentoista tunnin ajan yksilöllisiä temppuja kädestä käteen. Hän oli uskomattoman
näppärä sormistaan, eikä yhdenkään
tempun salaisuus selvinnyt ainakaan
minulle.
Lauantai huipentui karaokeiltaan,
joka niin ikään oli järjestetty mittatilauksena retiniitikoille. Saimme olla
omalla porukalla yksinomaan meille
varatussa salissa meille sopivassa valaistuksessa. Laulujen sanat heijastettiin seinälle riittävän suurina, ja mikrofonit asetettiin oikealle etäisyydelle.
Kelpasi siinä laulaa niin yhdessä kuin
erikseenkin! Joukostamme löytyi uusi
Olavi Virta: Timo Nyströmin upea ääni
ja tulkinnat koskettivat sielua pohjaa
myöten.
Vaikka viikonloppu oli viileähkö ja
osin sateinenkin, pystyimme liikkumaan ja pelaamaan myös ulkosalla.
Lauantaina kokoonnuimme heti aamiaisen jälkeen jumppaamaan Ritva Salosen johdolla. Vetreytynein
jäsenin ketjufortunan heitto sujui
mainiosti. Iltapäivällä teimme alueella kävelykierroksen Lautsian ohjelmavastaava Heidi Erosen johdolla.
Kuulimme mielenkiintoisia tarinoita
paikan historiasta. Sunnuntaina Heidi

29

RP

UUTISET

2/2011

”Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan”. Lauantain karaokeillassa kuultiin
Timo Nyströmin ja Erkki Juntikan upea tulkinta J. Karjalaisen laulusta.

Eronen ohjasi vesijumppaa ja sananselityspeliä, ja halukkaat pääsivät joogaamaan Sirpa Tamlanderin johdolla.
Tarjolla oli myös maksullisia jalkahoito- ja hierontapalveluja, jotka saivat
kiitosta niitä varanneilta.
Kesäpäivien lopuksi pohdittiin, missä
kokoonnuttaisiin ensi vuonna. Eniten
kannatusta sai Lappi. Kesäpäivien vetäjäksi lupautui Pekka Juusola. Kannattaa tulla rohkeasti mukaan! Ohjelmasisältö vaihtelee vuodesta toiseen,
mutta muiden retiniitikoiden ja heidän perheenjäsentensä tapaaminen
antaa aina voimia, ja porukan yhteishenki on mahtava. Itse huomaan katuvani jälkeenpäin vain niitä kesäpäiviä, jotka olen tullut jättäneeksi väliin.
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Valkoisia keppejä Seinäjoen
katukuvassa
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

R

etinitis-yhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous pidettiin valkoisen kepin päivänä
15.10.2011 Seinäjoella. Huomattava
osa kokousväestä saapui paikalle samalla Pendolinolla, josta purkautui
asemalaiturille joukko valkoisen kepin käyttäjiä ja jokunen opaskoirakin.
Kulkue suuntasi askeleensa kohti hotelli Cumulusta, ja näin toteutui Seinäjoellakin perinteinen, joskin epävirallinen marssi valkoisen kepin päivänä.
Paikalliset sanomalehdet huomioivat
syyskokouksemme haastattelemalla vaasalaista jäsentämme Tiina Kulmalaa. Edustava juttu suuren värikuvan kera julkaistiin sekä Ilkassa että
Pohjalaisessa kokouspäivän aamuna.
Asiamme sai näin myönteistä julkisuutta lehtien levikkialueella. Itse
mediajulkkis hörppi kaikessa rauhassa kahvikuppostaan ravintola Huviretkessä, kun me etelästä tulleet tupsahdimme sinne ennen kokouksen
alkua. Tiinan henkilökohtainen avustaja Anne Martela oli huomaavaisesti
varannut tuoreen sanomalehden Retinitis-yhdistykselle arkistoitavaksi.
Itse syyskokous pidettiin hotellin va-

loisassa Elissa-kabinetissa. Nimenhuudossa oli läsnä 45 henkilöä, josta
yhdistyksen varsinaisia jäseniä oli 30.
Perheenjäsenille oli varattu mahdollisuus kokoontua keskustelemaan keskenään viereiseen Aino-kabinettiin,
ja moni käyttikin tilaisuutta hyväkseen. Omaisten vertaistukiryhmän
vetäjänä toimi tottunein ottein Arja
Pölkkynen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Maija
Lindroos toivotti kokousväen tervetulleeksi. Osallistujille jaettiin yhdistyksen uunituore esite, ja Pekka Makkonen sai ansaitusti raikuvat aplodit
sen ammattimaisesta toteutuksesta.
Seuraavaksi Ari Koponen luki syys-
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sihteeriksi. Kokouksen alussa kunnioitettiin viiden poisnukkuneen jäsenen muistoa hiljaisella hetkellä.

Maija Lindroos ja Timo Kivistö

kuussa toteutetun jäsenkyselyn tulokset. Ne on julkaistu toisaalla tässä
lehdessä.

Maija Lindroos esitti hallituksen katsauksen kuluvan vuoden toimintaan.
Hän totesi, että uusi esite on jakelussa, jäsenkysely toteutettu ja vuotuiset
jäsentapahtumat viety läpi. Parhaillaan pohjustetaan ensi vuotta. Sääntömuutos on vireillä, uusi Retiniitikon
opas työn alla, ja asiantuntijaryhmä
ahkeroi saadakseen Pohjoismaiden
silmälääkärien elokuussa 2012 Helsingissä järjestettävään NOK-kongressiin retinitis-sairauksia käsittelevän
osion. Silmälääkäreille tiedottaminen
on ensiarvoisen tärkeää, jotta retiniitikot pääsisivät aikanaan viivytyksettä uusien hoitomuotojen piiriin.

Syyskokouksen asioita ja
päätöksiä

Kuluvan vuoden tilejä tarkasteltiin
Ari Koposen johdolla. Taloustilanne todettiin tällä hetkellä hyväksi,
ja ensi vuodellekin on vielä luvassa
RAY:lta 37 000 euroa. Uudet neuvottelut jatkorahoituksesta on kuitenkin
käynnistettävä heti alkuvuodesta.
Nykyinen yleisavustus korvautuu kohdennetuilla avustuksilla, joiden saamiseksi yhdistyksen tekemä työ ei saa
olla päällekkäistä muiden näkövammaisyhdistysten kanssa. Aiemmin
RAY:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että mm. tutkimuksen
seuranta ja siitä tiedottaminen sekä
kansainvälinen järjestöyhteistyö täyttävät nämä ehdot.

Timo Kivistö valittiin syyskokouksen
puheenjohtajaksi ja Ritva Salonen

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu
päätettiin korottaa 17 eurosta 20 eu-

Ennen varsinaista syyskokousta Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n puheenjohtaja Timo Kivistö esitti oman
tervehdyksensä ja kertoi alueyhdistyksen toiminnasta. Täällä panostetaan mm. kädentaitoihin, ruuanlaittoon ja musiikkitoimintaan. Oma
Silmittömät-yhtye tekee aktiivisesti
keikkaa ja järjestää mm. kirkkokonsertteja. Lopuksi Kivistö rohkaisi meitä puukkojunkkarien maille uskaltautuneita: ”Ei me teitä ainakaan heti
tapeta!”
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Kokousväkeä Elissa-kabinetissa (kuva: Outi Lehtinen)

roon. Liittymismaksu säilyy 10 eurossa. Kannatusjäsenmaksu nousee 20
eurosta 25 euroon.
Sihteeri luki vuoden 2012 toimintasuunnitelman, ja varapuheenjohtaja Ari Koponen esitteli talousarvion.
Molemmat vahvistettiin.

Esko Pölkkynen miettii jo tulevia haasteita
kiitettyään luottamuksesta ja luvattuaan tehdä
parhaansa uutena puheenjohtajana .

Henkilövalinnat
Ääntenlaskijoita ei tällä kertaa tarvittu, vaan henkilövalinnat sujuivat
nuijan kopautuksella. Retinitis-yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi
2012 valittiin Esko Pölkkynen Turusta.
Hallituksen kolmen erovuoroisen varsinaisen jäsenen tilalle valittiin seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi
2012–2013 Maija Lindroos Helsingistä, Pekka Makkonen Joensuusta ja
Kaisa Penttilä Espoosta. Yhdistyksen
hallituksessa jatkavat vuonna 2012
Ari Koponen Helsingistä sekä Outi
Lehtinen ja Keijo Ojala Tampereelta.
Hallitukseen valittiin kolme varajäsentä kalenterivuodeksi 2012 Kaija
Andberg, Helsinki, Eero Kiuru, Järvenpää, ja Anita Niemi, Haapavesi. Heidät
päätettiin kutsua hallituksen kokouksiin estyneenä olevien varsinaisten
jäsenten tilalle tässä sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
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Toiminnantarkastajiksi valittiin kalenterivuodeksi 2012 HTM Ilkka Merimaa
ja HTM Mikael Hedman, molemmat
Helsingistä, ja varatoiminnantarkastajiksi yhdistyksen jäsenet Jorma Janhunen Kuopiosta ja Seppo Jurvanen
Lappeenrannasta.

Sääntömuutos
Asialistalla oli viimeisenä Seppo Jurvasen tekemä sääntömuutosaloite.
Sihteeri luki hallituksen vastineen,
jossa mm. todettiin, että hallitus huomioi jäsenkyselyn tulokset ja Seppo
Jurvasen jäsenaloitteen jatkaessaan
sääntöuudistuksen valmistelua. Syyskokousväki velvoitti hallituksen tuomaan uuden sääntömuutosesityksen
vuoden 2012 kevätkokoukseen.

Kesäpäiväsuunnitelmia
Pekka Juusola, joka kantaa päävastuun vuoden 2012 kesäpäivien järjestelyistä, kertoi, että kesäpäivät on
tarkoitus pitää Lapissa. Kysyttäessä,
kuinka moni aikoo lähteä mukaan,
innokkaita käsiä nousi kolmatta kymmentä. Tähän joukkoon kannattaa
liittyä!
Tarmokkaana järjestöihmisenä Pekka Juusola ilmoitti myös tehneensä
aloitteen oman induktiosilmukan ja
langattomien mikrofonien hankkimisesta Retinitis-yhdistykselle. Jatkuva
lainailu on työlästä ja välineiden laatu
vaihtelevaa. Kokouksen aikana todettiin käytännössä, miten hankalaa pu-
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heenvuorojen pitäminen lankamikrofonien kautta oli, vaikka avustaja
teki parhaansa kuljetellessaan niitä
johtojen pituuden sallimissa rajoissa
puhujien ulottuville. Hankinta sai varauksettoman kannatuksen, ja kevätkokouksessa voitaneenkin jo hyödyntää omia laitteita.

Ruumiin ja hengen ravintoa
Timo Kivistön kopautettua kokouksen
päättyneeksi siirryimme buffet-illalliselle Huviretkeen. Ruoka oli erittäin
maukasta, mutta ilman yleisavustajana toiminutta Soili Kiurua ja muita vapaaehtoisia olisimme olleet pahassa
pulassa, sen verran hämärä ja sokkeloinen ravintolasali jälleen kerran oli.
Ruokailun jälkeen 16 kulttuurin ystävää lähti Seinäjoen kaupunginteatteriin seuraamaan lähes kolmituntista
suurmusikaalia Dance of Vampires.
Pääkallot, sarkofagit, vampyyrihampaat, irtokynnet ja muu ennakkotiedoissa mainostettu runsas rekvisiitta
saivat minut jättämään esityksen väliin. Jälkeenpäin sain yllätyksekseni
kuulla, että musiikki olikin ollut todella kaunista, tarina koskettava ja kokonaisuus aivan huikea!
No, kaikkea ei voi saada. Hotellille
turinoimaan jääneet kokivat toisenlaisia, mutta aivan yhtä ainutlaatuisia elämyksiä. Pöytäseurue, johon
itse kuuluin, aloitti illan hämärtyessä
spontaanin vertaistukikeskustelun.
Kuulimme monenlaisia selviytymista-
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Kotiinlähtijöitä Seinäjoen asemalaiturilla (kuva: Arja Pölkkynen)

rinoita, kun kokki, valokuvaaja, metallimies, verovalmistelija, sellisti, kauppias, biokemisti ja näkövammaisen
henkilökohtainen avustaja kertoivat
kokemuksistaan. Sain keskusteluun
osallistuneelta ensikertalaiselta jälkeenpäin sähköpostia: ”Oli kiva tavata teitä kaikkia siellä, oli hyvä meininki ja hauskaa porukkaa! Toivottavasti
pääsen mukaan kokouksiin jatkossakin.”
Myöhemmin illalla hotellin Soittolassa esiintyi kotimainen Trio Grande

-tanssiorkesteri. Teatterireissulta palanneet liittyivät joukkoon, ja kovakuntoisimmat jatkoivat ilonpitoa pikkutunneille saakka.
Lyhyehkön yöunen ja muhkean hotelliaamiaisen jälkeen oli aika pakata
laukku, hyvästellä uudet ja vanhat ystävät sekä marssia letkassa valkoisten
keppien kera takaisin rautatieasemalle. Toivottavasti tavataan jälleen kevätkokouksessa Oulussa!
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Kaarina Suni 80 vuotta
Teksti: Reijo Toiminen
Kuva: Leena Toiminen

K

Koulun jälkeen Kaarina löysi työpaikan pankista. Välillä hän opiskeli Liikemiesten kauppaopistossa ja jatkoi
sitten työtään pankkineitinä.

Kaarinan lapsuudenkoti oli Helsingissä, missä hän asui vanhempiensa ja veljensä kanssa. Koulunsa
Kaarina kävi Helsingin Töölössä. Silloin ei näön heikkenemisestä ollut
vielä minkäänlaisia merkkejäkään.

Aviopuolisokin löytyi, ja perheeseen
syntyi Kaarinan sanoja lainaten kaksi suloista lasta, poika ja tyttö. Esikoispojan Jarmon syntymän jälkeen
Kaarina jatkoi osa-aikaisena pankissa
kuopuksen syntymään saakka. Nyt
nuo suloiset lapset ovat tietenkin jo
suloisia aikuisia. Nyt Kaarinalla on
myös neljä lastenlasta, suloisia hekin!

ahdeksan vuosikymmentä on
takanapäin vieläkin ahkerasti
osallistuvalla ja toimivalla Kaarina Sunilla. Hän on paljasjalkainen
helsinkiläinen, vaikka asuukin tätä
nykyä puolisonsa Raimon kanssa Espoon Matinkylässä.

36

RP

Lasten syntymän aikoihin elettiin
kuusikymmenluvun loppupuolta, ja
Kaarina huomasi näkönsä heikentyneen. Vaikka silmiä tutkittiin, syytä
näön heikkenemiseen ei heti löydetty.
Niinpä Kaarina hakeutui tarkempiin
tutkimuksiin Turun yliopistolliseen
keskussairaalaan. Hän muistelee, että
nekin jäivät sillä kertaa kesken, koska
hänellä oli varattuna liput teatteriin,
ja sinnehän sitä piti mennä. Pian tuli
kuitenkin uusi kutsu tutkimuksiin, ja
nyt vihdoin selvisi syykin näön heikkenemiseen: verkkokalvoa rappeutti retinitis-sairaus. Se oli Kaarinalle
aikamoinen sokki, koska ennusteen
mukaan näkö tulisi edelleen heikkenemään.
Kaarina muistelee, että hän oli joskus
1970-luvun lopulla Siuntiossa viikon
mittaisella kuntoutusjaksolla, missä
oli muitakin näkövammaisia. – Kun
melkein kaikki mukana olleet liittyivät
Retinitis-yhdistyksen jäseniksi, liityin
minäkin, hän naurahtaa. Tätä nykyä
Kaarina on jäsenenä useassa muussakin näkövammaisyhdistyksessä.
Kun lapset varttuivat ja äidille jäi
omaakin aikaa, Kaarina lähti aktiivisesti mukaan Retinitis-yhdistyksen
toimintaan. Hän ryhtyi vetämään
Pääkaupunkiseudun retinitiskerhoa,
joka kokoontui Retinitis-yhdistyksen
silloisissa tiloissa Keiteleentiellä Helsingissä.
– Kerhoiltoja oli kerran kuussa.
Aina oli jokin teema, jonka parissa iltaa vietettiin, taikka joku vie-
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railija porukkaa viihdyttämässä tai
tietoa jakamassa. Tavattiin toisia retiniitikkoja, juotiin kahvia, keskusteltiin ja vaihdettiin kokemuksia.
Samalla saatiin iloista mieltä ja
vertaistukea, muistelee Kaarina.
Teatteriin Kaarina sai tutustua jo lapsena. Hänen vanhempansa olivat
innokkaita teatterissa kävijöitä, ja
Kaarinakin pääsi heidän mukanaan
teatteriin. Teatterikärpänen taisi jo
silloin puraista Kaarinaa.
Kaarinan vetäessä Pääkaupunkiseudun retinitiskerhoa häneltä pyydettiin 1990-luvulla, josko hän voisi
varailla teatterilippuja muillekin näkövammaisille. Kaarina otti tehtävän
vastaan, ja aina noista ajoista tähän
päivään asti ja varmaan vielä eteenpäinkin hän ilmoittelee näkövammaisten keskustelualueilla teatteriesityksistä, tekee lippuvarauksia ja
postittelee varaamiaan lippuja muille
teatterista viihdettä ja virkistystä hakeville näkövammaisille. Kaarinan ansiosta moni meistä on löytänyt teatterin ja tullut sen ystäväksi. Kaarina
itsekin käy paljon teatterissa ja naureskelee, että voisi sitä käydä vieläkin
enemmän.
Teatteriharrastuksen lisäksi Kaarina
osallistuu aktiivisesti mitä moninaisimpiin rientoihin. Hänet nähdään
niin paikallisyhdistyksensä Espoon
Seudun Näkövammaiset ry:n, Retinitisyhdistyksen, seurakuntien näkövammaistyön kuin muissakin näkövammaisille suunnatuissa tapahtumissa.
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Jaksaapa Kaarina vielä toimia paikallisyhdistyksensä hallituksessa ja toimikunnissakin.
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Onnittelemme ja kiitämme Kaarinaa
ja toivomme hänelle runsain mitoin
vilkkaita ja virikkeellisiä toimintavuosia aina tästä eteenpäinkin!

Ammattina ja intohimona musiikki
Teksti: Juhani Kaasinen

O

len Oslossa asuva 29-vuotias
sellonsoittaja ja työskentelen
täällä Norjan Kansallisoopperan orkesterissa. Aloitin toimessani
kaksi vuotta sitten, ja tyttöystäväni
Heini pääsi samaan työpaikkaan viime vuonna. Olen työskennellyt aiemmin mm. Tampere Filharmoniassa,
Helsingin Kaupunginorkesterissa ja
Sinfonia Lahdessa. Viimeistelen parhaillaan opintojani Sibelius-Akatemiassa.
Olen syntynyt Lahdessa, mistä perheeni muutti Järvenpäähän, kun olin
kaksivuotias. Kävin peruskoulun Järvenpäässä ja Sibelius-lukion Helsingissä. Sellonsoiton aloitin vuonna
1989 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistosta Järvenpäässä.

Pulmia värien ja liikenteen
kanssa
Ensimmäiset ongelmat näössäni huomasin noin kymmenen vuotta sitten,
jolloin aloin sekoittaa lähellä toisiaan

Juhani Kaasinen oopperan harjoitushuoneessa
ennen illlan esitystä. (Kuva: Heini Laankoski)
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olevia värejä keskenään. Saatoin esimerkiksi luulla lilaa punaiseksi. Pari
vuotta myöhemmin optikko ihmetteli
silmiäni näöntarkastuksen yhteydessä, kun olin hankkimassa ensimmäisiä (ja ainoiksi jääneitä) silmälasejani.
Ei kuulemma ollut ikinä nähnyt vastaavaa! Oikea silmäni oli jo tässä vaiheessa vasenta heikompi, kuten nytkin. Lasit korjasivat tilannetta hiukan,
joten ajattelin, että kyseessä oli vain
tavallinen hajataitto.
Muutamassa vuodessa näkö kuitenkin heikkeni lisää, ja autolla ajaessa
alkoi olla toistuvia vaaratilanteita.
Ensin en huomannut kaikkia jalankulkijoita, myöhemmin en myöskään
henkilöautoja. Lopulta aukot näkökentässäni alkoivat olla rekka-auton
kokoisia. Myös pimeässä ja hankalissa olosuhteissa ajaminen muuttui
työlääksi. Saadessani kortin vuonna
2000 mitään tällaisia ongelmia ei vielä ollut.

Diagnoosi selviää
Reilut viisi vuotta sitten hakeuduin
silmälääkärin vastaanotolle, kun oli
tunne, että jotain oli vialla. Sain Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiön
lääkäriltä lähetteen HYKSiin. Vuonna
2006 sain diagnoosin käytyäni vuoden ajan erinäisissä tutkimuksissa.
Minulla on RP eli perinnöllinen verkkokalvon rappeuma.
Lääkäri suositteli lopettamaan autolla ajon, mutta jatkoin sitä vielä vuoden ajan. Nykyään en enää kykene
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lukemaan oikealla silmällä. Vasen silmä on parempi. Molempien silmien
ääreisnäkö sen sijaan on hyvä; ongelmat ovat nimenomaan tarkan näön
alueella. Olenkin oppinut käyttämään
ääreisnäköä apuvälineenä. Vilkaisu
hieman sivulle auttaa erimerkiksi kasvojen tunnistamisessa hankalissa olosuhteissa, kuten auringonpaisteessa.
Muistaakseni Retinitis-yhdistyksestä
oli puhetta lääkärini kanssa jo silloin,
kun sain diagnoosin. Asia kuitenkin
jäi, mutta ajan mittaan olen alkanut
kaivata vertaistukea, kun näkö on
heikentynyt ja sairautta on pitänyt
ruveta katsomaan kirjaimellisesti silmiin. Niinpä liityin yhdistykseen viime vuonna, ja syyskokous Seinäjoella
oli ensimmäinen tilaisuus, johon pääsin osallistumaan. Olen myös ajatellut
liittyä Norjan Retinitis-yhdistykseen,
mutta tietysti suomenkielinen vertaistuki on se tärkein.

Sellistiksi Osloon
Osloon muutto oli puhdas sattuma.
Kaverini oli saanut täältä töitä vuotta
aiemmin ja vinkkasi minulle auki olevasta työpaikasta oopperalla. Tulin
tänne saadakseni kokemusta koesoittotilanteesta, mutta kävikin niin, että
sain paikan. Ehkä ei silloin työtä hakiessa ollut suuria paineita. Kun Heini sai paikan, päätimme jäädä tänne.
Kahden sellistin ei ole helppoa saada
töitä samasta kaupungista, sillä kilpailu on kovaa ja paikkoja auki erittäin niukasti. Olemme siis onnekkaita. Ja viihdymme todella hyvin.
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Huippumodernista oopperatalosta on tullut nopeasti yksi Oslon päänähtävyyksistä. Esityksiin on varattava liput hyvissä ajoin, mikäli mielii päästä mukaan. (Kuva: Outi Lehtinen)

Sellistin päiväohjelma oopperalla
koostuu yleensä orkesteriharjoituksesta, joka pidetään joko päivällä tai
illalla tai joskus sekä päivällä että illalla, mikäli ei satu olemaan näytöstä.
Ennen näitä tai näiden väliin mahtuu
omaa harjoittelua ja lämmittelyä harjoitushuoneessa. On tärkeää pitää yllä
hyvä soittokunto ja harjoitella orkesteristemmat kuntoon, jos haluaa edistää työssään viihtymistä. Parhaimmillaan sellon kanssa menee kymmenen
tuntia päivässä, mutta määrä vaihtelee suuresti. Vapaapäivätkin ovat tärkeitä.

Onnistuneita ratkaisuja
uudessa oopperatalossa
Työpaikkamme Oslon oopperatalo on
todella hieno ja viihtyisä. Se valmistui
2008, ja suunnittelutyön tehnyt arkkitehtitoimisto sai siitä EU:n arkkitehtuuripalkinnon. Talossa voi helposti
hengailla työrupeaman jälkeenkin.
Varustukseen kuuluu mm. kuntosali, ja treenin jälkeen pääsee saunaan.
Harjoittelutilat ovat erinomaiset ja salin akustiikka oopperataloksi erittäin
hyvä. Puitteiden suhteen ei juuri valittamista löydy.

40

RP

Työpaikka on kodin jälkeen toiseksi
turvallisin paikka, kun sen tuntee hyvin. Talo on kenelle tahansa (ei pelkästään näkövammaiselle) aluksi aikamoinen labyrintti, mutta kun sen
reitit on oppinut, ei enää eksy. Tuntuu
jotenkin, että työpaikalla näkö on parempi, kun siellä tulee pyörittyä lähes
joka päivä. Kerroksissa on kunnon
opasteet, ja kaikki käytävät ovat sen
verran leveitä, ettei rupea ahdistamaan.
Koti on sellovapaa vyöhyke. Ei töitä kotiin! Meillä molemmilla on harjoittelun suhteen omat rutiinimme.
Emme ole harjoitelleet kotona kuin
kerran yhtä ristiäiskeikkaa varten.

Arkisia selviytymiskeinoja
Sairauteni teettää muihin verrattuna
lähinnä enemmän töitä. Haluan oppia teokset ainakin puoliulkoa niin,
että tiedän, mitä seuraavilla riveillä
ja sivuilla tapahtuu, sillä näköön ei
voi aina luottaa. On hyvä olla vähän
puskurimuistia. Pimeässä orkesterimontussa kulkeminen on vähän
epävarmaa, mutta kun paikalleen on
päässyt, ei ole ongelmia. Ainoastaan
nuottiteline ja kapellimestari ovat valaistuja, joten mitkään hälyvalot eivät
häiritse.
Orkesterin harjoitussalissa on normaali valaistus, mutta se on sen verran kelmeä, että joudun turvautumaan samanlaiseen nuottitelineen
pulttivaloon kuin montussa. Tosin
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olen huomannut, että niin tekevät
monet muutkin. Useimmiten nuotit ja
niiden fontit ovat selkeitä ja riittävän
suuria, sillä paperi on lähes A3-kokoa.
Suttuinen A4-kokoinen käsinkirjoitettu nuotti on se pahin painajainen.
Onneksi niitä ei paljon tule vastaan.
Toivon tietysti voivani työskennellä mahdollisimman pitkään. Vielä ei
ole ollut tarvetta turvautua apuvälineisiin. Kehittelen leipätyön rinnalla
myös omia konserttiprojekteja kavereiden ja kollegoiden kanssa, jotta soittaminen olisi mahdollisimman
monipuolista. Olen alkanut pohjustaa
tulevaisuutta myös ottamalla omia
soitto-oppilaita.
Vapaa-aikana olen ryhtynyt lenkkeilemään tosissani. Ensi vuonna ajattelin osallistua jollekin puolimaratonille. Terveydestä on huolehdittava.

Suojaa silmiäsi auringolta
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Timo Nyströmille kolme mitalia
ammunnan EM-kisoista
Teksti ja kuva: Marika Mäkinen-Vuohelainen

T

imo Nyström toi Suomelle kaksi
kultaa ja hopean näkövammaisten ampumaurheilun EM-kilpailuista, jotka pidettiin Slovakiassa 13.–
18.9.2011. Saavutuksellaan Nyström
todisti kuuluvansa Euroopan näkövammaisampujien kiistattomaan kärkeen.
Mikkelin Ampujien riveihin kuuluva Nyström voitti Slovakian Nitrassa
sekä pystyammunnan ja makuuammunnan 60 laukauksen sarjan. Hopealle hän sijoittui täysottelussa eli
ns. english matchissa, jossa kilpailija
ampuu 40 laukausta pystyasennosta,
polvelta ja makuulta.
Aiemmin Nyström on menestynyt
erityisesti makuuammunnassa. Hänellä on makuuammunnan kultamitali vuoden 2007 EM-kisoista Saksan
Suhlista ja samalta vuodelta myös
PM-kultaa. Suomalaisten näkövammaisampujien kärkikaartiin Nyström
on kuulunut jo vuodesta 1995, jolloin
hän voitti Näkövammaisten Keskusliiton järjestämät mestaruuskilpailut.
Nitran kisoihin osallistui näkövammaisampujia yhdeksästä Euroopan

maasta. Ammunta ei toistaiseksi ole
ollut näkövammaisten paralympialaji. Liikuntavammaiset sen sijaan ovat
kilpailleet paralympiatasolla ammunnassa jo vuodesta 1980.
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RP-uutiset haastatteli Timoa
upean saavutuksen johdosta.
Lajia tuntematonta saattaa ihmetyttää, miten tähtääminen tapahtuu,
kun maalia ei näe. Asekaan ei taida
olla ihan tavallinen ampuma-ase?
– Et ole ainoa, joka sitä kysyy. Yleensä
olemmekin enemmän tai vähemmän
hymyä aiheuttava ampujajoukko ja
vitsailun kohde, mutta pienen selityksen jälkeen ymmärrys löytyy. Ase on
itse asiassa aivan tavallinen tarkkuusammuntaan tarkoitettu ilmakivääri.
Lyijyluotia ammutaan 10 metrin matkalla, eikä siinä muuta eroa ole näkevien ammuntaan kuin tähtäyslaite.
Ulkoisia tähtäimiä ei saa olla eli asetta ei saa pystyä kohdentamaan näön
avulla. Aseeseen on asennettu kiikaritähtäin, jossa on valosensori kiikarin
takaosassa. Taulu valaistaan kapealla
ja tehokkaalla valolla ja kun kiikari
tähdättäessä havaitsee kirkkaan kohteen, se antaa ampujan korviin sitä
korkeamman äänen, mitä keskemmällä valaistua kohdetta ollaan. Toki
aseen ja ampujan välillä on vähän
elektroniikkaa, mutta pääpiirteittäin
homma menee noin.

Sinut tunnetaan Retinitis-yhdistyksen piirissä myös lahjakkaana laulujen tulkitsijana. Onko tarkasta sävelkorvasta apua ammunnassa?
– Kiitos kommentista! En usko, että
laulutaidosta tai sävelkorkeuden
erotustarkkuudesta on haittaakaan.
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Toisaalta kansainvälisissä kisoissa on
yleensä viimeisen päivän iltana pienet pirskeet, joissa saatetaan jokunen
laulunpätkä laulaa yhdessäkin. Mukana on hyviäkin ampujia, jotka laulavat
ihan nuotin vierestä. Ne eivät kyllä ole
suomalaisia.

Miten löysit tiesi ammunnan pariin?
Liittyykö se jotenkin uraasi Puolustusvoimien palveluksessa?
– Vuonna 1995, kun olin juuri tunnustanut itselleni ja muille olevani
näkövammainen, aloin miettiä jotain minulle sopivaa, pitkäkestoista harrastusta. Aiemmin en tiennyt
ammunnasta mitään. Ensimmäiset
kisat, joihin osallistuin, olivat Näkövammaisten Keskusliiton mestaruuskilpailut Kuortaneella. Taisin selvittää
ne puhtain paperein. Muistan, kuinka
matkustin Kuortaneelle silloin 5-vuotiaan Onni-poikani kanssa liftaamalla.
Armeijaa en ole koskaan käynyt, vaikka olenkin siellä nyt virkaa toimittamassa.

Kuinka paljon joudut harjoittelemaan pärjätäksesi EM-tasolla?
– Laji on hyvinkin tekninen. Jos tekniikka ei ole kunnossa, hyvilläkään
laitteilla ei saa huipputulosta. Harjoitukseen kuuluu myös mielikuvaharjoittelu, jossa ajattelen itseni ampumassa ja suoritan asennonoton ja
aseenkäsittelyn aivan laukaukseen
asti mielessäni. Radalla pitää olla valmis käymään kolme kertaa viikossa
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ja tekemään rutiineja kehittyäkseen.
Sanotaan, että kaksi kertaa viikossa
ylläpitää tasoa, kolme jo kehittää. Nyt
tätä kilpailua varten treenaaminen jäi
vähälle, koska alkukesästä hankimme talon ja remontointi ja muutto oli
pakko hoitaa.

Mikä ammunnassa kiehtoo?
– Kai se kiehtomus tulee jännityksestä
ja itsensä voittamisesta. Kun varpaat
on niin sanotusti viivalla ja pitää kovassakin paineessa pystyä toistamaan
sama kuin harjoittelussa kotiradalla, niin adrenaliinin määrä on joskus
ihan käsin kosketeltavissa. Monista it-
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seä vaivaavista ajatuksistakin pääsee
hyvin eroon, kun lähtee radalle ja harjoittelemaan. Jos ampuessa ajattelee
huomista aamupalaa tai muuta, niin
huti menee, se on varma.

Voitko suositella lajia muillekin retiniitikoille?
– Laji on todella suositeltava kaikille
näkövammaisille. Meillä on hyvä tietämys lajista ja laitteista ja olemme
valmiita tuomaan sitä myös paikallistasolle. Aloitukseen löytyy myös
lainavehkeitä, joten omia ei tarvitse
olla heti ostamassa. Tervetuloa vaan
tutustumaan!

Kukapa välttyisi kommelluksilta
Puutteelliset ja väärin tulkitut näköhavainnot aiheuttavat retiniitikoille alituiseen kommelluksia. Kirjoita hassunhauskat tai nolot tilanteet
ylös ja jaa ne kanssamme! Kommellukset julkaistaan nimettöminä, joten henkilöllisyytesi ei paljastu. Meille muillekin on sattunut kaikenlaista, vai mitä tuumitte näistä:

Hihasta repijä
Olin lähdössä kotiin maksettuani juuri ostokseni K-supermarketissa. En
ehtinyt aivan ulos, kun joku tarttui takaapäin hihaani. Häkellyin hieman ja
sopersin jotain: ”Ai, terve! Kukas siellä?” Kiinnipitäjä ei pukahtanut sanaa-

kaan, ja jatkoin matkaa, mutta heti
joku repi hihastani uudelleen. Tutkin
asiaa tarkemmin, jolloin selvisi, että
kysymyksessä olikin pahvimainos.
Luonnollista kokoa oleva, naurava
pahvimies piteli sylissään kylttiä, jossa luki: ”Tervetuloa Välivainion palvelevaan K-rautaan!”
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Rautatieasemalle!
Odottelin taksia. Pian auto saapuikin. Avasin oven, istahdin penkille ja
kerroin määränpääni. Kuljettajan paikalla istunut mies vaikutti hämmästyneeltä, vilkaisi minuun ja lausui: ”Ei
tämä ole taksi!”
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siskon viereen ja läpsyttelin kädellä
löytääkseni hänet.
Seurasi kamala järkytys! Talon poikamies olikin heittäytynyt selälleen
rotkottamaan siihen puusohvalle, ja
minä läpsytin häntä. Sisko oli siirtynyt
muualle sillä aikaa, kun olin vessassa.
Kyllä minua hävetti, kun he vielä nauroivat minulle!

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

Nolo kyläreissu
Noin 35 vuotta sitten olin 15-vuotias
ja siskoni minua vuotta vanhempi.
Meidän perheellä oli tapana käydä kyläpaikoissa, joista yksi oli minulle vähän hankala. Siellä ei ollut sähköjä, ja
yleensä ehti tulla aika pimeää, ennen
kuin aggregaatti lopulta käynnistettiin ja valoa saatiin. Liikuin sisätiloissa aina siskoni perässä. Istuskelimme
usein vierekkäin puusohvalla lähellä
ulko-ovea.
No, kerran minulle tuli vessahätä ja
läksin yksin käymään navetan päädyn ulkovessassa. Kun palasin sisälle, hivuttauduin takaisin puusohvalle

”Juu, tämmöinen meillä täällä on”,
myönteli outo, hämillinen miesääni.
Kauhuissani pakenin sanaakaan sanomatta väärästä autosta. Sekin oli
punainen. Merkkiä en jäänyt tarkistamaan.
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Kadulta toiselle
Teksti: Nimim. Kaisla
Kuvat: Taina Lehti

Turussa Poikkattenkujalla
pojat lauantai-iltaa vietti,
kiihkeästi koko porukka mietti,
miten saatais tytöt mukaan,
ujoina ei kehdannut kysyä kukaan.
Siispä rohkaisua tarvittiin

niinpä Tippakujalle Kustaviin poikettiin.

Nytpä on Hyväntuulentie oikea
paikka.
Rohkenisi tavata prinsessoja vaikka,
korkealle noussut on tunnelma,
jo voisi toteutua suunnitelma.
Siispä menoksi ja Supisuora johti
Turkuun Flikkattenkujaa kohti.
Tyttöjen ikkunan alle pojat saapuvat
ja ikkunaruutuun koputtavat.
Tytöt innokkaina ikkunasta kurkistavat,
mutta sitten huultaan mutristavat.
Mitä poikien rento meininki lie,
se tytöt Epäilyksen tielle vie.
He pojille vilkuttavat hyvästiksi
mutta pojat ihmettelevät, miksi.
Nyt pojat huomaavat Umpikujan,
joka vaatii suunnitelman lujan.
Kohtalonkuja pysäyttää pojat
miettimään,
että aina kaikki ei mene kuin itsestään.

Siispä pojat suunnistavat
Konstinkujalle asti,
mutta mukaan ei tule minkäänlainen
lasti.
He miettivät, mistä tytöt tykkää
ja ajatus oikeanlainen esiin lykkää.
Soittoa ja tanssia olla pitää
muuten ei tule asiasta mitään.
Uusin toivein matkattiin
Linnuntietä Ramofoniin,
Sieltä Ylämäkeä reippaasti asteltiin
ja Flikkattenkujalle ajoissa saavuttiin.

Tytöt jo hieman tähyilivätkin,
tulisivatko pojat takaisin.
Pojatpa saapuivatkin uusin miettein.
siitä sitten Hauskankadulle porukkaa
vietiin.
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Aamuyöllä liikutaan vähän
niin kuin Hissun Kissuntielle.
Hissutellen joudutaan paikkaan,
johon ei ollut tarkoitus lainkaan.
nimittäin Aidanvierustaan,
Naantaliin ho hoo.

Kun tango- ja Jenkkapolulle
askeleet johti,
se tytöt ja pojat vei Huvitietä kohti.
Ja aina vain parempaan päin
kun Suvilystinkatu löytyi näin.

Meno alkaa olla yhä riehakkaampaa
ja Retuperä heidät vieraakseen saa.
Nälkäkin jo tulee
ja sinne kääntyy mono,
missä vain on Soppajono.
Kylläpä niin,
mihin tästä vielä jouduttaisiin?
Mitenkähän olis tuo Takalistontie,
olisko se suunta,
johon Koivukeppi vie.
Oli sitten niin tai näin,
ajatukset kääntyvät
Huomisenkujaa päin.

Kun on tarpeeksi riemuittu,
syöty ja juotu,
luonto järjestää asiat niin,
että tulee tarve Riukupolulle
Helsinkiin.
Siitä sitten meininkiä jatkettiin,
ja Aamuyönkujalle löydettiin.

Kaikki päättyy onnellisestii
ja Turkuun takaisin saavuttii.
ja Aaprillikuja huomattii
ja koko juttu onkin täyttä aaprillii!

Kertomuksen kadunnimet ovat todellisia
ja sijaitsevat eri puolilla Suomea.

47

RP

UUTISET

2/2011

Kaakerikaan ja Kiikerikiin joulu
Teksti: Nimim. Asko Oksa

K

ana Kaakerikaa seisoi peilin
edessä ja puuteroi nokkaansa,
suki sulkiaan, asetti päähänsä
huopahatun, sitoi sen leuan alta, puki
ylleen vihreän toppatakin ja kiskaisi
saapikkaat jalkaansa.
Kana Kaakerikaa kiersi oven lukkoon
ja pani avaimen maton alle. Navetan
nurkalla hän kuuli Ynsikki-lehmän hiljaa laulavan Joulupuu on rakennettu,
mutta ei jäänyt kuuntelemaan, vaan
kipitti polkua pitkin bussipysäkille,
jossa Kukko Kiikerikii jo odotti laivastonsinisessä ulsterissaan ja talvilippiksessä.
Kiikerikii lämmitteli helttaansa ja huokaili kylmän kourissa. Kaakerikaa tepsutteli jalkojaan ja hieroi siipikäsiään
hienoisen lumisateen ripsotellessa
heitä. Bussin takapenkillä he istuivat
poski poskea vasten ja silmät puoliavoinna haaveillen ensimmäisestä
yhteisestä joulusta.
He jäivät pois päätepysäkillä, tepsuttelivat katua pitkin ja pysähtelivät näyteikkunoiden taakse muistelemaan
ensimmäistä
kaupunkimatkaansa.

Kultasepänliikkeen kello kilahti ovessa, kun he astuivat sisään. Kaakerikaa
kiirehti kultaisia kaulakoruja sisältävän lasivitriinin luo, huokaili ja löi
kätösiään yhteen. Kiikerikii tepsutteli
arvokkaasti tutkimaan sormuksia. Sillä aikaa kun kananeidille esiteltiin Venetsia-kultaketjuja riipuksineen, kukkoherra supsutteli myyjälle: ”Tuosta
nuo lahjapakettiin niin, ettei hän huomaa!”
Jalkakäytävällä Kaakerikaa jatkoi
ihasteluaan. ”Ooiih, kyllä oli kauniita
koruja, oiii oiii!”
Seuraavaksi he poikkesivat kauppahallin yrttipuotiin. ”Mitä saisi olla
nuorelleparille?” kysyi hymyilevä,
pulleahko, hyväntahtoisen oloinen
myyjä. Kaakerikaa otti taskustaan
lunttilapun ja kaakatti listan yhteen
hengenvetoon. ”Jos neiti lukisi yhden
ostoksen kerrallaan, niin muistaisin
paremmin”, huokaisi myyjä. ”Oliko
seuraavaksi maissinjyviä?”
Kun ostokset oli tehty ja maksettu,
Kiikerikii vilkaisi suurta taskukelloaan. Bussin lähtöön oli vielä runsaas-
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ti aikaa. Samassa Kaakerikaa naulitsi
silmänsä lihakaupan ovenpieleen.
”Tuolla on taas se hirveä koira, sama
kuin kesällä. Onkohan se istunut siinä koko ajan?” ”Ei tietenkään, nythän
sillä on styroksilevy pyllyn alla. Joku
siitä pitää huolta. Saattaapa olla eri
koirakin.”

ja Lyydia-kissa haukotteli karjakeittiön ikkunalla. Kana Kaakerikaa aloitti
leipomisen, kaulitsi ja käänsi taikinaa,
paineli muotilla kuvioita, lätki hilloa
päälle, taputteli, voiteli ja lykki leivonnaisia uuniin. Kun kaikki oli valmista,
hän köllähti sänkyynsä onnellisen
raukeana.

”Iiiik!” kirkaisi Kaakerikaa ja hyppäsi ilmaan höyhenet pölisten, kun raukeasilmäinen puudeli haukotteli ja päästi kurkustaan korahduksen, nuolaisi
huuliaan ja alkoi nuuhkia ilmaa. ”Sus
siunatkoon, kun säikähdin! Sydän lyö
varmaan tuhatta ja sataa. Mennään
kipikapi tuonne kahvilaan ja otetaan
jotain rauhoittavaa”, tokaisi Kaakerikaa.

Aamulla ovikello soi. Kiikerikii seisoi
ovella pieni kuusi kädessään: ”Hyvää
joulua, tipuseni! Toin sinulle kuusen,
että saat tupaasi joulun tunnelmaa.
Kylläpä täällä tuoksuu hyvältä! Oletko leiponut?” ”Leivoin illalla heti kaupungista tultuamme. Tulethan luokseni joulupäivälliselle tänä iltana?”
”Mielelläni, kiitos kutsusta!”

”Mennään vaan”, kikersi Kiikerikii ja
taputti rauhoittavasti Kaakerikaata.
Kiikerikii valitsi ikkunapöydän, auttoi
Kaakerikaan istumaan, meni tiskille
ja tilasi kehäkukkateetä sekä molemmille auringonkukkasiemenpiirakan
silputulla rukiinoraalla.
”Nuoripari on taas saapunut kaupunkiin ostoksille, huomaan. Onkos jo
ehditty kihloihin?” kyseli kesältä tuttu myyjä. ”Kyllä, kyllä, jouluksi täytyy
tulla täältä ostamaan, kun kotikylällä
on niin niukat valikoimat. Ei, ei olla
vielä mietitty kihloihin menemistä”,
narrasi kukko Kiikerikii.
He kipusivat bussiin, jäivät pois tutulla pysäkillä ja tepsuttelivat hienoisessa lumisateessa koteihinsa.
Rudolf-koira tervehti heitä kopistaan,

Kaakerikaa koristeli kuusen ja laittoi
ikkunaan suuren olkisen joulutähden. Aattopäivä alkoi kääntyä iltaan,
hämärä syveni, ja kuu alkoi möllöttää
kirkkaalta taivaalta. Kiikerikii saapui,
ja he istuivat Kana Kaakerikaan kattamaan pöytään. Kiikerikii kaivoi taskustaan korurasian ja ojensi sen Kaakerikaalle. Tämä avasi sen, huokaisi
syvään ja änkytti: ”Merkitseekö tämä
sitä, että me olemme kihloissa?” kysyi Kaakerikaa punastellen ja painoi
päänsä Kiikerikiin rintaan.
”Kyllä, kyllä, sitä, sitä! Suostutko?
Suostuthan?” ”Suostun, suostun
totta kai”. kikersi kana Kaakerikaa.
Sitten hän kaatoi kihlajaisten kunniaksi pikarit täyteen mansikalla
maustettua lähdevettä. He kilistelivät lasejaan ja suukottelivat toisiaan.
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Retinitis-yhdistyksen hallitus 2012
Puheenjohtaja:
Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com

Pekka Makkonen, Joensuu
050 354 1250
pekka.makkonen@ioni.org

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

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

Outi Lehtinen, Tampere
040 700 7930
outi.lehtinen@elisanet.fi

Varajäsenet:

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

Kaija Andberg, Helsinki
050 341 3778
kaija.andberg@netsonic.fi

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

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

Kaisa Penttilä, Espoo
050 596 5013
kaisa.penttila@pp.nkl.fi

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

Retinitis-yhdistyksen yhteyshenkilöt
Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075
eero.kiuru@pp.nkl.fi
Anita Niemi, Haapavesi
(08) 453 702 tai 0500 585 750
anita.niemi@kotinet.com
Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com

Nuorten yhteyshenkilö:
Marika Turunen, Vantaa
marikaturunen@hotmail.com
Lasten vanhempien yhteyshenkilö:
Minna Mäkilä, Äetsä
040 553 8343
minna.makila@kponetti.net
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Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja
päivystysaika
Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja
torstaisin klo 10–13 numerossa (09)
3960 5800.

Uusi esite
Viereisellä lehdellä näet yhdistyksen
uuden esitteen. Sen on suunnitellut ja
toteuttanut työryhmä, johon kuuluivat Outi Lehtinen, Pekka Makkonen
ja Jenni Tiuraniemi. Esite on kolmeen
osaan taitettuna haitarina kätevän
pienikokoinen. Sitä voi tilata veloituksetta yhdistyksen toimistosta oheisella palvelukortilla.

Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään
lauantaina 21.4.2012 Oulussa.

Kesäpäivät Vuokatissa
15.–17.6.2012
Jäsenistö toivoi kesäpäiviä Lappiin.
Alkukesä on kuitenkin Lapin matkailussa niin hiljaista, että niiden järjestäminen sesongin ulkopuolella osoittautui monin tavoin ongelmalliseksi.
Lappia ei silti unohdeta, vaan teemme
sinne ruska- tai hiihtomatkan yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuonna 2013.
Kesäpäivät pidetään 15.–17.6.2012
Sotkamossa, Vuokatin vaarajonon kupeessa. Paikka on Vuokatinhovi, jossa
majoitusvaihtoehdot ovat Pikkuho-

vin retkeilyhotelli 30 €/hlö/vrk/1-4 hh
tai päärakennuksen hotelli 47 €/hlö/
vrk/2 hh. Ateriat noutopöydästä: lounas 9,90 €/hlö ja päivällinen 12,50 €/
hlö. Kulkuyhteydet: junalla tai bussilla
Kajaaniin, josta bussiyhteys Vuokattiin (30 km).
Lisätietoja maaliskuun jäsentiedotteessa ja www.vuokatinhovi.fi

Heinäkuussa Saksaan!
Nyt kannattaa suunnata kesälomalla Saksaan, sillä Retina Internationalin 17. maailmankongressi pidetään
14.–15.7.2012 Hampurissa. Ohjelma
on otsikoitu Gateway to Vision – Portti näkemiseen. Kongressikielet ovat
englanti/saksa.
Luvassa on kaksi erittäin mielenkiintoista päivää, joiden aikana kuulemme uusimmista tutkimustuloksista ja
lupaavimmista hoitonäkymistä. Alalla
edetään nyt todella nopeasti! Lauantaina ohjelmassa on myös 1,5 tunnin
mittainen Kysy asiantuntijalta -osio.
Luentojen väliajalla voi tutustua apuvälinenäyttelyyn ja tavata muiden
maiden retiniitikoita ja heidän läheisiään tai heittäytyä keskusteluun huipputukijoiden kanssa.
Jos haluat matkustaa kimpassa muiden suomalaisten kanssa, ilmoittaudu
Maija Lindroosille, puh. 040 700 0323.
Lisätiedot, rekisteröityminen, hotellivaraukset ja osallistumismaksut:
www.retina-international-2012.de

jäseneksi.
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Retinitisyhdistys
maksaa
postimaksun

 Haluan liittyä Retinitis-yhdistyksen kannatusjäseneksi.
Kannatusjäsenmaksu sisältää RP-uutisten vuosikerran.
Päiväys _____________________________________________
Nimi _______________________________________________
Lähiosoite ___________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka ___________________________

Retinitis-yhdistys ry
Tunnus 5006546
00003 VASTAUSLÄHETYS

Puhelin _____________________________________________
Sähköposti __________________________________________

Retinitis-yhdistys ry
PL 51, 00030 IIRIS

Käyntiosoite:
Marjaniementie 74,
Itäkeskus, Helsinki

puh. (09) 3960 5800

retinitis@kolumbus.fi
www.retina.fi
Facebook: Retinitis-yhdistys

Tutkimusrahaston lahjoitustili:
IBAN: FI3280002710224808
BIC: DABAFIHH

Retinitis-yhdistyksen jäsenenä saat
luotettavaa tietoa retinitis-sairauksien
kuntoutus- ja hoitomahdollisuuksista
sekä tutustut muihin retiniitikoihin.

Kannatusjäsenenä ja lahjoittajana
tuet arvokasta työtä.

Retinitisyhdistys ry

Perinnöllisiä silmänpohjan
rappeumasairauksia potevien asialla

Yhdistyksen talouden perustana ovat
RAY:n avustukset ja jäsenmaksut. Tutkimusja kuntoutusrahastoja kartutetaan kampanjoin,
testamentein ja lahjoituksin. Rahastojen kautta
tuetaan suomalaista retinitis-tutkimusta.

Yhdistys kuuluu perustajajäsenenä kansainväliseen Retina International -kattojärjestöön
ja on aktiivisesti mukana pohjoismaisessa
järjestöyhteistyössä.

Näkökenttäpuutoksia
voi ilmetä yksilöllisesti
joko terävännäön tai
ääreisnäön alueilla.

Putkinäkö kaventaa
näköaluetta, ja vain
osa kohteista näkyy
yhtäaikaisesti.

Kuinka
monta lautasta?

UUTISET

Lupaavia lääketieteellisiä hoitomuotoja on
kehitteillä, ja monet niistä ovat jo kliinisessä
hoitotutkimusvaiheessa. Selviytymistä voidaan
helpottaa myös erilaisilla apuvälineillä.

Yleisimmät oireet ovat hämäräsokeus,
häikäisyalttius, näkökenttäpuutokset, hidas
sopeutuminen valaistustason muutoksiin,
näkökentässä ilmenevä värinä ja valoilmiöt
sekä vaikeudet kontrastien ja sävyerojen
havaitsemisessa. Joskus mukana on myös
kuulovamma.

Suomalaisista silmä- ja perinnöllisyyslääkäreistä ja -tutkijoista koostuva asiantuntijaryhmä tukee yhdistystä lääketieteellisissä kysymyksissä.

Jäsenet voivat tavata toisiaan vuosittain
järjestettävillä kesäpäivillä, syys- ja kevätkokouksissa tai vaikkapa kansainvälisen
retiniitikon päivän Retina Dayn yhteydessä.

Yhteyshenkilöinä toimivilta vapaaehtoisilta
retiniitikoilta saa vertaistukea ja tietoa erilaisissa arkielämään liittyvissä kysymyksissä.

Yhdistyksen jäsen- ja tiedotuslehti RP-uutiset
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Se sisältää
uusinta tietoa retinitis-tutkimuksesta, kertomuksia retiniitikoiden elämästä sekä tietoa
yhdistyksen toiminnasta.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö,
jolla on lääkärin toteama perinnöllinen
silmänpohjan rappeumasairaus. Kannatusjäseneksi ovat kaikki tervetulleita.

Keitä onkaan
vieressäni?

RP

Näköongelmia saattaa olla jo lapsena,
mutta useimmat ehtivät työikään, ennen
kuin näkövamma alkaa toden teolla haitata.
Etenevän vamman kanssa eläminen on
jatkuvaa sopeutumista.

Retinitis-sairauksiin kuuluu suuri joukko
oireiltaan ja etenemiseltään vaihtelevia
verkkokalvon rappeumia. Yhteistä niille on
se, että jokin näkemisen kannalta tärkeä geeni
on viallinen. Periytyminen voi olla vallitsevaa,
peittyvää tai sukupuoleen sidottua.

perustettiin 1973 perinnöllisiä silmänpohjan
rappeumia sairastavien ja heidän läheistensä
tueksi ja tietopisteeksi. Yhdistys välittää
jäsenistölle, alan ammattilaisille ja suurelle
yleisölle tietoa retinitis-sairauksista sekä tukee
ja edistää niiden tutkimusta ja hoitomuotojen
kehittämistä. Jäsentoiminta painottuu vertaistuen tarjoamiseen henkisessä sopeutumisessa.

Retinitis-yhdistys ry
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Palvelukortti
Haluan liittyä varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 20 euroa/vuosi + liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja RP-uutisten vuosikerran).
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi, sisältää RP-uutisten
vuosikerran).
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella).
Tilaan veloituksetta yhdistyksen uutta esitettä ____ kpl.
Tilaan veloituksetta ____ kpl yhdistyksen käyntikortteja kannatusjäsenten ja lahjoittajien hankintaan.
Tilaan ___ kpl Kävelevät hatut ja muita retiniitikon kommelluksia.
Julkaisu on ilmainen.
Tilaan yhdistyksen kortteja. Hinta kirjekuorineen: alle 5 kpl 3 euroa/kpl,
yli 5 kpl 2,50 euroa/kpl. Postituskulut lisätään: 2 kpl 0,85 € ; 3-5 kpl 1,20 €;
6-12 kpl 1,70 €. Maksu etukäteen tilille: Sampo Pankki 800027-10224808.
Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja luonnonvaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,Lähetyskulut lisätään: T-paita 1,50 / lippis 1,Paita, koot: XS,S,M,L,XL,XXL ____ kpl ____ koko __________ väri
Lippis, yksi koko - sopii kaikille ____ kpl ____________ väri
Maksetaan etukäteen tilille Sampo Pankki 800012-1742260 _____ euroa.
Irrota sivu, taita kahtia tämä puoli sisäänpäin ja nido tai teippaa kiinni. Palautusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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Perinnöllisiä silmänpohjan
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Retinitisyhdistys
maksaa
postimaksun

Päiväys
Nimi
Lähiosoite

Retinitis-yhdistys ry

Postinumero ja -toimipaikka

Tunnus 5006546

Puhelin

00003 VASTAUSLÄHETYS

SILMIESI NÄKÖKYVYN TUEKSI
Virkistää
immuunipuolustus
ta

LAADUKAS

KOTIMAINEN

www.fennooptiikka.fi
www.linssiklinikka.fi
Retinacomplex®: n valmistaja: APO Pharmaceuticals Int. B.V.,
Morseweg 3, 1131 PE Volendam, Holland.

www.retinacomplex.com

KAG-nr. 2867-0209-0128

LUOTETTAVA

VIRKISTÄÄ SILMIEN SUOJAMEKANISMEJA
VAPAITA RADIKAALEJA VASTAAN
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Kesäpäivämuistoja Pekka Makkosen kuvaamana.
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