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Kevätsateisessa Oulussa pidetys-
sä yhdistyksen kevätkokouk-
sessa saatiin pitkään työstetty 

sääntöuudistus vihdoin hyväksytyksi. 
Tässä lehdessä on raportti kokoukses-
ta. Tässä yhteydessä totean kuitenkin 
kokouksen puheenjohtajan Lasse Ja-
losen kommenttia lainaten, että uu-
det säännöt ovat modernit, kompak-
tit ja niissä tuodaan selkeästi esiin 
yhdistyksen tarkoitus. Sääntöjen tär-
kein kohta onkin juuri yhdistyksen 
tarkoitus: välittää tietoa perinnölli-
sistä verkkokalvorappeumista, edis-
tää niiden tutkimusta, kuntoutusta 
ja hoitoa sekä tarjota näitä sairauksia 
poteville ja heidän läheisilleen ver-
taistukea. Kokous lisäsi tähän vielä 
aivan aiheellisesti oikeuksien valvon-
nan.

Yhdistyksen nimi muuttuu sääntöuu-
distuksen myötä. Se tulee olemaan 
lyhyt ja ytimekäs Retina ry. RP-uutiset 
kantaa vastaisuudessa nimeä Retina. 
Nimi tarkoittaa suomeksi verkkokal-
voa. Uudet säännöt on vielä hyväksy-
tettävä Patentti- ja rekisterihallituk-
sessa.

Kevätkokous päätti edelleen, että yh-

distyksen varsinaisiksi jäseniksi voi-
daan hyväksyä retiniitikoiden itsensä 
lisäksi myös alle 15-vuotiaiden reti-
niitikkolasten vanhemmat. Miksi ikä-
raja on juuri 15 vuotta? Yhdistyslain 
mukaan tuon iän saavuttanut voi olla 
jo itsekin yhdistyksen täysivaltainen 
jäsen. Jäsenpohjan laajentaminen 
on tulevaisuuteen tähtäävä asia, on-
han juuri lapsilla parhaat edellytyk-
set hyötyä tulevista hoidoista. Uskon, 
että lasten vanhemmat tuovat uusia, 

Katseet eteenpäin
Teksti: Esko Pölkkynen,  Retinitis-yhdistyksen puheenjohtaja
Kuva: Pekka Makkonen
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Retinitis-yhdistys ry:n jäsenlehti
35. vuosikerta, 2 numeroa vuodessa
Isokirjoituksella, sähköisenä ja äänitteenä.

Julkaisija:  
Retinitis-yhdistys ry, 
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
(09) 3960 5800,   retinitis@kolumbus.fi
www.retina.fi

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

Toimituskunta:  
Jaakko Evonen, Esko Pölkkynen, Eeva-Marja  
Sankila,  Tuire Niemi. 

Taitto: Arja Piisinen 

Ilmoitusmyynti: Kaisa Penttilä

Joulukuussa 2012 ilmestyvään lehteen tarkoite-
tun aineiston viimeinen jättöpäivä 15.10.2012.

Yhdistys varaa oikeuden käyttää lehden juttuja 
verkkosivuillaan.

Painopaikka: SLY-Lehtipainot Oy, Porvoo
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raikkaita ajatuksia yhdistyksen toi-
mintaan. 

Leberin kongenitaalista amauroosia 
sairastavia lapsia ja aikuisia on jo nyt 
hoidettu geeninsiirrolla erinomai-
sin tuloksin, tosin ei vielä Suomessa. 
Maailmalla on meneillään ja suun-
nitteilla suuri määrä erilaisia hoito-
tutkimuksia, joiden edetessä hoidot 
laajenevat koskemaan yhä useampia 
retiniitikkoryhmiä. Tämä näkymä tuo 
toivoa paremmasta tulevaisuudesta, 
josta haluamme myös suomalaisten 
retiniitikoiden pääsevät osallisiksi.

Ensi vuosi on yhdistyksen 40. toimin-
tavuosi. Perustamisestaan alkaen yh-
distyksen näkyvin toimintamuoto on 
ollut retinitistutkimuksen seuranta 
ja siitä tiedottaminen. Vertaistukea 
on ollut tarjolla jäsentapahtumissa, 
kuten kesäpäivillä ja vuosikokous-

ten yhteydessä. Jokasyksyisen Retina 
Dayn antia on jo parina viime vuon-
na voinut kuunnella myös nettiradi-
on välityksellä. Juhlavuosi tuo mu-
kanaan tavallista monipuolisempia 
jäsentapahtumia, ja luvassa on myös 
uuden uutukainen Retiniitikon opas-
kirjanen.

Uutena puheenjohtajana toivon, että 
sääntöuudistus ja siihen liittynyt, 
ajoittain kiivaskin mielipiteiden vaih-
to olisivat nyt menneen talven lumia 
ja voisimme toimia kaikki yhdessä 
yhdistyksemme tarkoituksen viitoit-
tamalla tiellä meidän silmänpohjan 
rappeumaa sarastavien ja läheistem-
me parhaaksi.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!
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Puhuva näyttöruutu — 
katselua sormenpäillä
Teksti ja kuvat: Pekka Makkonen 

Sormin kosketeltava ruutu ker-
too paitsi visuaalisesti myös ää-
neen sen, mitä ruudulla kulloin-

kin esitetään. Tekstiä voi suurentaa 
tai kuunnella puheena. Sähköpostit, 
aikataulut ja vaikka ruokareseptit 
kulkevat takintaskussa tai isommassa 
laukussa. Uusista laitteista on iloa ja 
hyötyä myös näkövammaisille käyttä-
jille: kohtuullisesti näkevä hyödyntää 
sormiohjausta ja zoomausta, sokko 
käyttää laitetta ääniohjauksella – mi-
käli laitteessa sellainen on.

Sormiohjattavat laitteet tulivat laa-
jemmin esille vuonna 2007, kun 
Apple julkaisi ensimmäisen iPho-
ne-puhelimen. Vuotta myöhemmin 
iPhone 3G tuli virallisesti myyntiin 
myös Suomessa ja vuonna 2010 jul-
kistettiin ensiversio iPadista. Kos-
ketusnäytöllisten älykännyköiden 
suosion kasvaessa muut valmista-
jat ovat tulleet mukaan. Googlen 
Android-järjestelmällä on monia lai-
tevalmistajia, kuten Samsung, HTC, 
Sony ja ZTE. Kolmas vaihtoehto on 
Windows Phone -järjestelmä, jonka 
merkittävin laitevalmistaja on No-
kia. Tablettitietokoneiden välinen 
kilpailu on lähes kahden kauppa: 

Applen iPad sekä eri valmistajien 
Android-tabletit.

Näkövammaisille teknologia tuo 
myös mahdollisuuksia. Kosketuksel-
le aktiivinen näyttöruutu ja taustalla 
toimiva ruudunlukuohjelma helpot-
tavat heikommin näkevän käyttö-
kokemusta. Itse olen lievästi näkö-
vammainen, joten oma kokemukseni 
perustuu laitteiden näyttöön katse-
lemalla ja lukemalla. Olen testannut 
laitteiden näytönlukutekniikkaa ja 
olen seurannut sivusta, kuinka sokko 
käyttää iPhonea näytönlukuohjauk-
sella. 

Uutta kosketusnäyttötekniikkaa so-
velletaan myös lukutelevisioissa. Low 
Vision Innon uutuus, Magnilink Vision 
TTS, on kosketusnäytöllä varustettu 
puhuva lukutelevisio. Lukutelevisios-
sa on yhdistetty suuri kosketusnäyttö 
dokumenttikameraan ja tietokonee-
seen, joka tunnistaa kameran kuvaa-
man tekstisivun tietokonetekstiksi 
ja esittää tämän lukutelevision ruu-
dulla. Järjestelmää ohjataan sormin 
näyttöruudun avulla. Dokumentteja 
voi lukea ruudulta suuressa koossa ja 
kuunnella samalla puhesyntetisaat-
torin lukemana.
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Magnilinkin uusin lukutelevisio kuvaa luet-
tavan aineiston ja siirtää sen laitteeseen kyt-
kettyyn tietokoneeseen, joka tunnistaa teks-
tin ja esittää sen suurella näytöllä. Samaan 
aikaan teksti kuuluu myös syntetisaattorin 
lukemana laitteen kaiuttimista.

Laitteiden esittely

Kännykät
Apple iPhone 4
Nokia Lumia 800

Applen iPhone 4 on puhelimen nel-
jäs versio. Syksyllä 2011 Apple julkisti 
uusimman mallin. Versiot 4 ja 4S ovat 
ulkoisesti identtisiä: uudempi versio 
sisältää tehokkaamman prosessorin 
ja tarkemman kameran, ja sillä voi 
käyttää englanninkielistä Siri-puhe-
palvelua. Molemmat mallit ovat edel-
leen myynnissä. Nokian Lumia 800 on 
Suomessa myytävien Nokian puheli-

mien lippulaiva. Muotoilultaan Lumia 
800 on pyöristetty myös näytöltään, 
joten se eroaa ulkonäöltään monista 
puhelimista. Lumiasta on saatavilla 
myös edullisempi 710-malli.

Molempia puhelimia käytetään suu-
ren, lähes koko puhelinta peittävän 
kosketusnäytön avulla. Puhelimen 
toimintoihin pääsee painamalla sor-
mella kyseistä kuvaketta. Näin siis 
silloin, kun näkee laitteen näytön. 
Sokkokäyttäjälle laitteet eroavat suu-
resti toisistaan. iPhonessa tulee vakio-
na VoiceOver-näytönlukuohjaus. Kun 
VoiceOver on kytketty päälle, puhelin 
kertoo toiminnoista syntetisaattorin 
puhumana. Painiketta kaksoispaina-
malla toiminto suoritetaan. Myös sok-
ko löytää laitteen eri toiminnot. Lu-
mia 800 -puhelimessa ei ole lainkaan 
näytönlukuohjausta.

Yleisiltä toiminnoiltaan iPhone ja Lu-
mia ovat melko identtisiä. Puhumisen 
ja tekstiviestien lisäksi laitteilla voi se-
lata internetsivuja, lukea sähköpostia, 
käyttää sosiaalisen median palveluja 
sekä kuunnella musiikkia ja äänikir-
joja. Lumian etuna on vakiona tuleva 
navigaattori.

Tablettitietokoneet
Apple iPad
Samsung Galaxy Tab

Testauksessa käytin ensimmäisen su-
kupolven iPadia. Uusimmassa versi-
ossa näytön kuvatarkkuus on nous-
sut merkittävästi. Näkövammaiselle 
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oleelliset perustoiminnot ovat käytet-
tävissä kaikissa versioissa. Myynnissä 
on tällä hetkellä toisen ja kolmannen 
sukupolven laitteita. Samsung on 
johtava Android-laitteiden valmista-
ja. Testikäytössä minulla oli suurin, 
10,1 tuuman näytöllä varustettu Ga-
laxy Tab. Tämän lisäksi Galaxy Tabia 
on saatavissa 8,9 ja 7,7 tuuman näyt-
töruuduilla.

Käyttölogiikaltaan iPad ja Galaxy Tab 
eroavat jonkin verran toisistaan. iPad 
on kuin suurennettu iPhone. Galaxy 
Tabissa näytölle voi asetella kuvak-
keiden lisäksi pienoisohjelmia, kuten 
kalenterin, sähköpostin sekä muita 
sosiaalisen median ohjelmia. Pienois-
ohjelmat tekevät Galaxy Tabin käyttä-
misestä monipuolisemman kokemuk-
sen.

Laitteiden erot näkövammaisen käy-
tössä tulevat esille, kun keskitytään 
kuuntelemaan laitetta. iPad sisältää 
vakiona VoiceOver-näytönlukuohjauk-
sen. Galaxy Tabiin voi ladata TalkBack-
apuohjelman. TalkBackia voi käyttää 
ainoastaan valitsemalla käyttökieleksi 
englannin. TalkBackin toiminnallisuus 
on kovin alkeellista, koska näytönlu-
kuohjaus kertoo toiminnon vasta, kun 
käyttäjä on painanut painiketta ja toi-
minto on suoritettu.

Musiikkisoitin
Apple iPod nano

Applen iPad ja iPhone -tuoteperhettä 
täydentävät iPod-musiikkisoittimet. 
Kosketusnäyttöisiä näistä ovat iPho-
nen kokoinen iPod Touch sekä pie-

Testatut kosketusnäytölliset laitteet yhteiskuvassa: vasemmalla Apple iPad, 
oikealla Samsung Galaxy Tab, ylhäällä Apple iPhone 4, alhaalla Nokia Lumia 
800 ja keskellä Apple iPod nano.
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neenkin taskuun tai rintapieleen so-
piva iPod nano. Testissäni oli mukana 
pieni iPod nano. Myös tässä on vakio-
na VoiceOver-näytönlukuohjaus.

Käyttötesti

Äänikirjojen kuuntelu

Musiikin tai äänikirjojen kuuntelua 
varten kuunneltava aineisto kopi-
oidaan tietokoneen avulla laitteen 
omaan muistiin. Musiikkia voi kuun-
nella laitteen musiikinkuunteluoh-
jelmalla. Äänikirjoja voi kuunnella sa-
malla tavalla kuin musiikkikappaleita, 
mutta parhaan käyttökokemuksen saa, 
mikäli äänikirjat muutetaan laitteeseen 
soveltuvaan äänikirjamuotoon.

Applen kaikissa laitteissa kuunnelta-
va sisältö ladataan laitteeseen samalla 
tavalla. Sisällön hallinta tapahtuu iTu-
nes-ohjelmalla. iTunes myös muuntaa 
musiikkilevysi laitteille soveliaaseen 
muotoon. Äänikirjat voi siirtää kan-
nettavaan laitteeseen aivan kuin ne 
olisivat musiikkikappaleita. Toinen 
vaihtoehto on muuttaa kuunneltava 
aineisto sellaiseen tiedostomuotoon, 
joka helpottaa kirjan kuuntelua ja 
selaamista. iPadin uusimmassa käyt-
töjärjestelmässä on virhe: kuunte-
luohjelma ei näytä äänikirjojen sisäl-
lysluetteloja. Ongelma on ainoastaan 
iPadissa – iPhonessa ja iPod nanossa 
sisällysluettelot näkyvät. 

Nokia Lumiassa äänikirjoja voi kuun-

Kysy lisää, kerromme mielellämme
puh. (09) 580 3880 tai www.kl-support.fi

♦   Lukee nopeasti tekstin 
♦   Helppo, nopea ja tarkka
♦   Automaattinen lukeminen
♦   Ei tarvita tietokonetta 

Eye-Pal Solon ominaisuudet 

♦   Käsiohjaus liiketunnistimen ansiosta
♦   Kevyt, vain 3.17 kg ja 
      pieni: 22.9 cm x 28 cm
♦   Heti valmis käytettäväksi 
♦     Kulkee mukana, koska jalka voidaan taittaa. 

                                
 

                 

    

       
                         

 
Kaikkien aikojen helpoin tapa  
lukea lehtiä ja kirjoja !

 
 

Laita yksinkertaisesti kirja, sanomalehti tai 
muu materiaali Eye Pal Solon päälle ja  
se alkaa lukea sinulle tekstiä 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
              
  

 
 
 
  

 
 
 

 

Laite on todella nopea. Kun laitat tekstin laitteeseen, alkaa lukeminen
muutamassa sekunnissa ja ilman mitään toimenpiteitä.

  
 

Ja mikä helpointa; ainutlaatuisen liiketunnistimen ansiosta voit pysäyttää
lukemisen yhdellä käden liikkeellä kameran alla. Kun haluat jatkaa lukemista,
sama käden liike käynnistää lukemisen siitä, mihin jäit ennen pysäyttämistä.

 

Kun et enää halua jatkaa lukemista, otat yksinkertaisesti tekstin pois laitteelta ja
Solo lopettaa lukemisen samantien. Voit nyt laittaa uuden tekstin luettavaksi.
Lukeminen ei ole ollut koskaan näin helppoa!

 

EyePal Solossa on äänen voimakkuuden ja lukunopeuden säädöt. Voit myös kuun-
nella tekstiä kuulokkeilla tai kaulasilmukalla, niin säilytät yksityisyyden.
                                                                          

Maahantuoja:

KL Support Oy
Nuijamiestentie 3 B
00400 HELSINKI

 EyePal Solo

Nokia Lumia 800:ssa äänikirjoja voi kuunnel-
la mukana tulevalla musiikinkuunteluohjel-
malla. Äänikirjan lukujen välillä voi liikkua 
kuten musiikkikappaleissa.

Applen laitteisiin äänikirjat voi muuntaa ää-
nikirja-muotoon, jolloin lukujen selaaminen 
on helpompaa ja laite muistaa automaatti-
sesti kohdan, johon viimeksi jäit. Lisäksi oh-
jelmassa on lukunopeuden säätimet sekä 30 
sekunnin automaattinen takaisinkelaus.
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nella musiikinkuunteluohjelmalla. 
Musiikki ja äänikirjat siirretään puhe-
limen mukana tulevalla ohjelmalla. 
Nokia on ilmoittanut tuovansa kevään 
2012 aikana Nokia Reading -palvelun, 
jossa yhdistyy äänikirjojen kuunte-
luohjelma ja markkinointikanava.

Samsung Galaxy Tabilla äänikirjoja 
voi kuunnella laitteen musiikinkuun-
teluohjelmalla. Äänikirjojen tulee olla 
MP3-muodossa. Galaxy Tabin muka-
na tulee siirto-ohjelma, jolla äänikir-
jat voi ladata laitteen muistiin. Galaxy 
Tab on siis rajallisin kuuntelun suh-
teen, mutta äänikirjojen kuunteluun 
voi olla saatavilla erillisiä ilmais- tai 
maksullisia ohjelmia.

Kaikilla testatuilla laitteilla voi kuun-
nella Celian äänikirjoja kopioimalla 
CD:n sisällön tietokoneen kautta mo-
biililaitteen muistiin. Monipuolisim-
man käyttökokemuksen äänikirjoista 
saa muokattuaan kirjan audiobook-
muotoon. Jotta äänikirjojen siirtä-
minen nykyaikaisiin laitteisiin olisi 
mahdollisimman helppoa, olisi toivot-
tavaa, että äänikirjojen jakelussa huo-
mioitaisiin tulevaisuudessa myös uu-
det tiedostomuodot.

Yhteenveto

Testissä olivat mukana kolme merkit-
tävintä kosketusnäyttölaitteissa käy-
tettävää käyttöjärjestelmää: Applen 
iOS, Googlen Android ja Microsoftin 
Windows Phone. Samsung Galaxy 

Tabin antamat kokemukset ovat ver-
rattavissa muihin Android-tablettei-
hin ja älypuhelimiin. Tosin jokaisen 
Android-valmistajan laitteet ovat hie-
man omanlaisiaan. Ainakaan Sonyn 
tablettitietokonetta ei ollut liikkeessä 
testatessani mahdollista vaihtaa suo-
menkieliseksi. Kaikki tässä testissä 
mukana olleet laitteet ovat käytettä-
vissä suomenkielisillä toiminnoilla.

Applen laitteiden vakiona sisältämä 
näytönlukuohjaus korostaa niiden 
soveltumista näkövammaisille. Testin 
voittajan voi julistaa jo näytönluku-
tekniikan ansiosta. Applen etuna on 
myös hioutunut käytettävyys ja toi-
minnallisuus. 

Samsungin tablettia voi suositella 
näkevälle käyttäjälle, varsinkin jos 
Applen tuotteet eivät jostain syystä 
miellytä. Työpöydille liitettävät ohjel-
mat tuovat lisää käytettävyyttä. Nä-
kövammaiselle laitteen apuohjelmat 
eivät ainakaan vielä tuo mitään lisä-
arvoa.

Nokian Lumia-puhelin on kiinnostava 
uutuus näkevälle. Näkövammaisten 
apuohjelmia voi joutua odottamaan 
pitkäänkin – mahdollisesti jopa uu-
sien käyttöjärjestelmäversioiden tu-
loon saakka.

www.finnvues.fi
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Digitaalinen Touch Memo -ni-
miöintilaite on arjen apuväli-
ne, joka auttaa tunnistamaan 

esineitä ja asioita. Touch Memoa 
käytetään numeroitujen nimiöinti-
tarrojen kanssa siten, että tarra kiin-
nitetään merkittävään kohteeseen, 
minkä jälkeen kynämäisellä tallen-
nuslaitteella kosketetaan tarraa ja 
äänitetään kuvaus esineestä. Kun 
tarraa seuraavan kerran kosketetaan 
laitteella, Touch Memo puhuu siihen 
äänitetyn kuvauksen. Äänitetyn vies-
tin voi halutessaan ylikirjoittaa, joten 
tarroja voi käyttää useita kertoja. 

Näkövammainen Anneli Salminen 
kuuli laitteesta ensimmäisen kerran 
viime syksynä käydessään Näkövam-
maisten Keskusliiton Aviris-myymä-
lässä. ”Siellä oli esittelykappale, johon 
tutustuin pintapuolisesti. Olen ollut 
aina kiinnostunut kaikesta tekniik-
kaan liittyvästä, ja kun laite oli vielä 
apuvälinemessutarjouksena, tilasin 
sen oitis”, Anneli kertoo.

Anneli on pistekirjoituksen käyttäjä 
ja omien sanojensa mukaan hän on 
aiemmin merkinnyt pisteillä kaiken 
mahdollisen. Annelin mukaan Touch 

Memon ehdoton plussa onkin se, että 
sillä voi merkitä sellaisiakin tavaroita, 
joihin pisteet eivät mahdu. Esimer-
kiksi lankarullien päälle voi kiinnittää 
tarran, joka kertoo, minkä värinen 
lanka on. Helpotusta Touch Memo 
on tuonut Annelille myös siihen, että 
jotkin maustepurkit ovat niin pieniä, 
ettei niihin voi tehdä pistemerkintöjä. 
Erittäin hyvänä Anneli on havainnut 
laitteen myös seuraavaan tarkoituk-
seen: ”Ostinpa tässä joitakin päiviä 
sitten Pannukakku mix -taikinalaati-
kon, laitoin siihen Touch Memo -tar-
ran, johon äänitin myös pannareiden 
valmistusohjeen.” 

Täysin pistekirjoituksen voittanutta 
Touch Memosta ei ole kuitenkaan An-
nelin arjessa tullut: ”Pistekirjoituksen 
hyöty on siinä, että sormet kulkevat 
aina mukana, niitä ei tarvitse ruveta 
etsimään jostain, kun vaikkapa rupe-
aa ruokaa laittamaan. Touch Memon 
kynä voi joskus olla jossain, missä sen 
ei pitäisi.”

Laitteen kanssa käytettäviä nimiöin-
titarroja on kolmenlaisia: pyöreitä pa-
kastuksen kestäviä, neliön muotoisia 
vesipesun kestäviä ja suorakaiteen 

Nimiöintilaite apuna arjessa
Teksti ja kuva: Heidi Nygård
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muotoisia leikattavia tarroja. Lisäksi 
saatavilla on muovisia tarra-alustoja, 
joissa on reikä kuminauhan pujot-
tamista varten, ja näin tarra voidaan 
kiinnittää esim. maitopurkin ympä-
rille. Erittäin käyttökelpoisina Anneli 
pitääkin juuri tarra-alustoja ja niihin 
sopivia pyöreitä tarroja, sillä näin tar-
roja voi käyttää uudelleen ja uudel-
leen tyhjentämällä edellisen merkin-
nän ja äänittämällä uuden merkinnän 
samalle tarralle.

Pesunkestävät tarrat voidaan, ja on 
hyvä, ommella vaatteisiin kiinni. An-
neli ei ole kuitenkaan vaatteisiin tar-
roja laittanut, koska ei ole kokenut 
sitä tarpeellisena: ”Minulla on värin-
tunnistin, joka kertoo vaatteen värin, 
ja pesuohje on jotenkin käytännön 

kautta tullut selkäytimeen.” Sen sijaan 
suorakaiteen muotoisilla tarroilla hän 
on merkinnyt lähes sata CD-levyä leik-
kaamalla tarrat kahtia ja liimaamalla 
toisen puolen CD-levyyn ja toisen le-
vyn koteloon. Näin levyt pysyvät siis 
varmasti omissa koteloissaan.

Anneli suosittelisi Touch Memoa en-
nakkoluulottomalle näkövammai-
selle, jolla ei aina ole näkevää henki-
löä apuna esim. lukemassa ohjeita. 
Kaiken kaikkiaan Anneli kokee, että 
Touch Memo on hyvä ja käyttökelpoi-
nen apuväline. Helppokäyttöisenä 
laitetta pitää myös Näkövammaisten 
Airut -lehdessä omaa Minna testaa 
tekniikkaa -juttusarjaansa kirjoittava 
heikkonäköinen Minna Kejonen (Ai-
rut nro 7/2012). 
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Tekniset laitteet ovat jo nyt rat-
kaisevasti helpottaneet näkö-
vammaisten elämää. 30–40 

vuotta sitten ei ollut juuri muuta kuin 
valkoinen keppi ja suurennuslaseja. 
Sitten saatiin C-kasetit, jotka mah-
dollistivat äänitteiden massajakelun. 
Tämä oli todella merkittävä paran-
nus näkövammaisten tiedonsaantiin 
ja vapaa-aikaan, tekihän se mahdol-
liseksi kirjojen ja lehtien kuuntelun 
halvoilla laitteilla kotosalla. Seuraava 
suuri kehitysaskel oli tietokone, joka 
tuo ulottuvillemme lähes kaiken tie-
don internetin ja sosiaalisten medioi-
den kautta.

Mitä seuraavaksi? 

Kännykkä tai älypuhelin mahdollistaa 
jo nyt paljon uusia asioita. Laite kul-
kee mukana, ja siihen voi saada miltei 
kaikki samat toiminnot kuin oikeaan 
tietokoneeseen. Sen avulla voi esim. 
lukea tuotetiedot ja hinnat. Tulevai-
suudessa, kun viivakoodit korvautu-
vat RFID-tageilla, tuotetiedot täyden-
tyvät entisestään. 

Älypuhelin voi toimia myös paikan-
timena ja oppaana. Paikannusta 

voidaan vielä kehittää. Esim. super-
marketin lattiaan voitaisiin rakentaa 
tunnistinverkko, joka opastaa kaupan 
ovelta haluttujen tuotteiden luo, kun 
ostoslista on ensin saneltu kännyk-
kään. Tämä palvelisi mainiosti näke-
viäkin. 

Kännykkään on mahdollista ohjel-
moida oppivia elementtejä, jolloin 
laite muistaa kuljetun reitin ja osaa 
opastaa takaisin lähtöpisteeseen. 
Paikannusta voidaan parantaa myös 
kadulla kulkemisessa, kun nykyiseen 
puhuvaan navigointiopastukseen li-
sätään estevaroittimet, joita on jo 
joissain autoissa, sekä videokuvaus- 
ja erilaiset signaalintunnistuslaitteet. 

Kaikki elektroniikka on pienenemäs-
sä, ja erilaisia laitteita ja tunnistimia 
voidaan sijoittaa älyvaatteisiin. Kun 
näihin lisätään vielä muistava keskus-
yksikkö, mahdollistuu hyvinkin tarkka 
opastus estekuvauksineen. Korvaan 
voisi kuulua vaikkapa: ”Etuoikeal-
la kolmen metrin päässä on kadulla 
estepuomi, joka on kierrettävä va-
semmalta” tai ”Edessä neljän metrin 
päässä on jalkakäytävälle pysäköity 
pakettiauto, joka pitää ohittaa oikeal-

Tekniikan apuja heikkonäköisille
Teksti: Esko Pölkkynen
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ta. Välimatka viereisen talon seinään 
puolitoista metriä.”

Nykyinen GPS-tekniikka ei riitä täl-
laisiin tarkkuuksiin, mutta tilanne 
paranee tulevaisuudessa ja antaa li-
sää mahdollisuuksia jalankulkijoiden 
navigointiin. Edellä kuvatut älyvaat-
teisiin sijoitetut laitteet korjaavat 
puutteellisen satelliittinavigoinnin. 
Älyvaatteita valmistetaan jo palo-
miesten, poliisien ja uskoakseni myös 
sotilaiden tarpeisiin, tulevaisuudessa 
varmasti meille näkövammaisillekin.

Katu voitaisiin varustaa myös ohjaa-
valla lanka-anturilla, jonka paikannin 
tunnistaa. Tämä on parannettu versio 
keppiurasta lisättynä estevaroittimil-
la ja opastuslaitteilla. Tietysti katua 
tai tietä voisi myös videokuvata ja se-
lostaa suoraan kuvaa kulkijalle.

Miten sitten kotona? 

Nykyään on saatavana tunnistetarro-
ja, joilla esineet voidaan merkata, iso 
apu sekin. Jatkossa voitaneen esineet 
ja tarveaineet varustaa radiosignaalia 
lähettävillä tageilla. Silloin voi kysyä 
vaikkapa kännykästä tai älypukimel-
ta: ”Missä sandaalit ovat?” Vastaus 
kuuluisi: ”Eteisen oikeanpuoleisen 
kaapin alahyllyllä.” Kaikki tarpeelli-
set esineet voitaisiin merkata näin ja 
asunnon tiedot ohjelmoida keskusyk-
sikköön.

Asumista helpottaisi myös kodin toi-
mintojen, kuten lämpötilan, valojen 
ja kaikkien sähkölaitteiden ohjaus 

keskusyksikön kautta. Tällöin ulos-
lähtiessä voisi kysyä, jäikö jotain 
päälle. Vastaus tulisi korvaan: ”Las-
ke lämpötilaa poissaolosi ajaksi” tai 
”Olohuoneen valo jäi palamaan”. Tä-
mäntyyppistä asumistekniikkaa on 
jo saatavilla. Toistaiseksi se lienee 
kallista, mutta voisi olettaa tämänkin 
tekniikan yleistyvän nopeasti. Koti-
automaatio on selkeästi alue, johon 
panostetaan. Lisäominaisuuksin siitä 
voisi olla suuri apu näkövammaisille. 
Kodin laitteiden tai olosuhteiden oh-
jauksen voisi tehdä esim. käden liik-
keillä tai puhumalla. Oven lukon voisi 
avata vaikkapa peukalolla, kun käy-
tössä olisi sormenjälkitunnistin.

NKL:n Tiedonhallintapalvelun 1.4.2012 
päivätty verkkotiedote kertoi 
BrailleGlover-apuvälinekäsineistä, 
joiden avulla mm. pisteiden luke-
minen ja kohteiden tunnistaminen 
sujuvat leikiten. Vaikka kysymykses-
sä oli aprillipila, joitakin jutun hui-
mapäisiä ideoita kannattaa jäädä 
miettimään. Tekniikan kehittyessä 
on monesti nähty, että vain mieliku-
vitus tai sen puute on esteenä sille, 
millaisia arkielämää palvelevia in-
novaatioita voidaan saada aikaan. 
Älyvaatteiden yleistyminen ja sovel-
taminen näkövammaisten tarpei-
siin avaa kokonaan uuden alueen 
ja mahdollistaa monia tällä hetkellä 
mahdottomilta tuntuvia toimintoja.

Apua näkemiseen ja 
diagnostiikkaan

Uuden tekniikan avulla voidaan myös 
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palauttaa näköä.  Muistellaanpa 50 
vuoden takaisia kaihilaseja sentin 
paksuisine linsseineen. Nykyisin sa-
mentunut mykiö korvataan kaihileik-
kauksessa kirkkaalla monitoimimuo-
vilinssillä, joka voi olla jopa parempi 
kuin alkuperäinen mykiö. Meille sil-
mänpohjan rappeumatautia sairasta-
ville on kehitteillä keinonäkö, josta on 
kuultu viime aikoina toivoa herättäviä 
uutisia. Tulevaisuus tuo epäilemättä 
vieläkin parempia mikrosiruja asen-
nettavaksi silmänpohjaan näkökyvyn 
palauttamiseksi. 

Tekniikkaa tarvitaan myös geenitut-
kimuksessa. Uudet nopeasti toimivat 
analysaattorit tekevät näytteistä en-

tistäkin tarkemmat kartat ja mahdol-
listavat viallisen geenin löytymisen. 
Siten tämäkin tekniikka auttaa välil-
lisesti perinnöllistä silmäsairautta po-
tevia.

Näyttää siltä, että tekniikkaa voidaan 
tulevaisuudessa hyödyntää mitä mo-
ninaisimmilla tavoilla. Tarvitaan kui-
tenkin sekä mielikuvitusta että ta-
loudellisia resursseja, jotta erilaiset 
sovellukset saadaan laajasti käyttöön 
jokapäiväisessä elämässä.

Artikkelia varten on haastateltu asiantun-
tijana tekniikan lisensiaatti Tero Kivimäkeä 
Tampereen teknillisestä yliopistosta. 

Tutkijat ovat osoittaneet ensim-
mäistä kertaa, että valoaistin-
solujen siirto palauttaa näön 

hämäräsokeille hiirille. Tutkimustu-
lokset julkaistiin arvovaltaisessa Na-
ture-tiedelehdessä huhtikuussa 2012, 
ja ne antavat uutta toivoa siitä, että 
valoaistinsolujen siirrosta voi tulla 
hoitokeino myös verkkokalvorappeu-
mista kärsiville ihmisille. 

Silmässä on kahdenlaisia valoaistin-

soluja, sauvoja ja tappeja. Sauvasolut 
vastaavat hämäränäöstä, ja ne ovat 
erittäin herkkiä matalille valaistusta-
soille. Valoaistinsolujen tuhoutumi-
nen johtaa näkökyvyn menetykseen 
monissa ihmisen silmäsairauksissa, 
kuten makulan ikärappeumassa, reti-
nitis pigmentosassa ja diabeettisessa 
retinopatiassa.

Lontoolaisen UCL-silmäinstituutin 
tutkijat injektoivat nuorten, tervei-

Solusiirto palautti näön hiirille
Käännös: Outi Lehtinen
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den hiirten sauvasoluja aikuisten hiir-
ten verkkokalvoihin, joissa ei ollut 
toimivia sauvasoluja. Siirretyt solut 
olivat kypsymättömiä, ns. progenito-
rivaiheen sauvasoluja. Ne alkoivat toi-
mia 4–6 viikon kuluttua siirrosta lähes 
yhtä hyvin kuin normaalit sauvasolut 
ja muodostivat hermoyhteyksiä, joita 
pitkin näköinformaatio siirtyy aivoi-
hin.

Tutkijat testasivat hoidettujen hiir-
ten näköä himmeästi valaistussa ve-
sialtaassa. Sauvasolusiirteen saaneet 
hiiret löysivät valomajakan avulla 
nopeasti veden alle piilotetun lepo-
tasanteen. Hoitamattomat hiiret sitä 
vastoin uivat altaassa täysin umpi-
mähkään, kunnes vihdoin sattumalta 
osuivat tasanteen kohdalle. Englan-
ninkielisen videon hiirten uintitesteis-
tä voi käydä katsomassa osoitteessa 
http://youtu.be/GJCVr5pjeEc.

– Olemme osoittaneet ensimmäistä 
kertaa, että siirretyt valoaistinsolut 
pystyvät kytkeytymään onnistuneesti 
olemassa olevan verkkokalvon raken-
teisiin ja todella parantamaan näköä, 
iloitsee tutkimusta johtava prof. Ro-
bin Ali ja jatkaa: – Olemme toiveikkai-
ta sen suhteen, että pystymme jo pian 
toistamaan onnistuneen kokeemme 
sikiön kantasoluista kasvatetuilla va-
loaistinsoluilla ja siirtymään sitten 
kliinisiin hoitotutkimuksiin. Vaikka 
vaaditaan vielä paljon jatkotutkimuk-
sia, ennen kuin menetelmää voidaan 
soveltaa ihmisiin, tästä saattaa tulla 
hoitokeino tuhansille verkkokalvo-
rappeumista kärsiville. Tutkimustu-

lokset viitoittavat tietä myös keskus-
hermostoa korjaaville tekniikoille 
osoittaessaan, että aivoilla on häm-
mästyttävä kyky luoda yhteyksiä siir-
rettyjen hermosolujen kanssa.

– Olemme parhaillaan löytämässä 
keinoja, joilla valoaistinsolujen siirtoa 
voidaan tehostaa ja joiden avulla voi-
daan hoitaa entistä huonokuntoisem-
pia verkkokalvoja. Molemmat ovat 
tarpeen, kun kehitetään tehokkaita 
hoitoja ihmisille, toteaa Nature-leh-
den artikkelin kirjoittaja tri Rachael 
Pearson.

– Tämä on tärkeä virstanpylväs, jolla 
on tulevaisuudessa laajaa poikkitie-
teellistä merkitystä näkötutkimuk-
seen, neurotieteisiin ja korjaavaan 
lääketieteeseen. Se tarjoaa selkeän 
todisteen siitä, että vaurioitunut sil-
mä voidaan korjata toimivaksi solu-
siirteen avulla. Tämä rohkaisee ke-
hittämään kantasoluhoitoja lukuisiin 
näköä heikentäviin tauteihin, jotka 
vaikuttavat maailmanlaajuisesti mil-
joonien ihmisten elämään, lisää tri 
Rob Buckle, korjaavan lääketieteen 
osaston johtaja tutkimusta rahoitta-
vasta Medical Research Council’ista.
 
Toisessa, aiemmin Nature-lehdes-
sä julkaistussa artikkelissa tutkijat 
osoittivat, että valoaistinsoluja on 
mahdollista siirtää aikuisen hiiren 
verkkokalvoon edellyttäen, että luo-
vuttajalta saatavat solut ovat tietyllä 
kehitysasteella, jossa verkkokalvo on 
melkein, mutta ei täysin muodostu-
nut. Tässä tutkimuksessa optimoitiin 
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sauvasolujen siirtomenetelmää siten, 
että vastaanottavan hiiren verkkokal-
voon saadaan sulautumaan entistä 
suurempi määrä soluja näkökyvyn 
palauttamiseksi.

Perinnölliset verkkokalvorap-
peumat johtuvat geenimutaa-
tioista, jotka ilmenevät yleisim-

min joko valoaistinsoluissa (sauvat ja 
tapit) tai verkkokalvon pigmenttiepi-
teelissä (RPE). Valoaistinsolut toimivat 
tiiviissä yhteistyössä niitä huoltavien 
RPE-solujen kanssa. Jos virheellinen 
geeni häiritsee jommankumman so-
lutyypin toimintaa, seurauksena voi 
olla retinitis-sairaus. 

Perinnöllisiä verkkokalvorappeumia 
on pidetty parantumattomina, mut-
ta viime vuosina geeninsiirrot ovat 
avanneet uusia hoitomahdollisuuk-
sia. Ensimmäinen ihmisen retinitis-
sairaus, johon on kehitetty geeni-
hoito, on Leberin kongenitaalinen 
amauroosi (LCA), joka on RPE-tauti. 
Sen RPE65-muodon osalta on hiiri- ja 
koiramalleista edetty jo kliinisiin hoi-
totutkimuksiin. RPE-tautien hoitotut-

kimuksia on meneillään muitakin ja 
uusia suunnitellaan.  

Valoaistinsoluissa ilmenevien tautien 
suhteen ei olla yhtä pitkällä. Seuraa-
va haaste onkin kehittää ihmisten 
geenihoitoja myös sauva- ja tappi-
solusairauksiin. Ensimmäiset askelet 
tähän suuntaan on jo otettu. Amerik-
kalainen tutkimusryhmä Beltran ym. 
julkaisi PNAS-tiedelehden helmikuun 
2012 numerossa tulokset onnistu-
neesta geenihoitokokeilusta, jossa 
käytettiin X-kromosomaalisen retini-
tis pigmentosan (XLRP) koiramalleja. 

XLRP:a aiheuttava geeni paikannet-
tiin jo yli 25 vuotta sitten, ja taudin 
taustalla olevat geenivirheet on sit-
temmin tunnistettu. Yli 70 % XLRP-ta-
pauksista johtuu mutaatioista retinitis 
pigmentosa GTPaasi -säätelygeenissä 
(RPGR), joka koodaa valoaistinsolu-

X-kromosomaalisen RP:n geenihoito 
kehitteillä
Teksti: Outi Lehtinen

Alkuperäinen Nature-lehden artikkeli ”Resto-
ration of vision following transplantation of 
photoreceptors”, Pearson et al: http://dx.dol.
org/10.1038/nature10997 
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jen värekarvaproteiinia. Tautiin sai-
rastuneista 22–60 %:lla mutaatio on 
RPGR-geenin ORF15-eksonissa. Ku-
ten muissakin X-kromosomaalisesti 
periytyvissä taudeissa, sairastuneet 
ovat lähes aina miehiä.

RPGR-XLRP ilmenee yleensä hämä-
räsokeutena viimeistään kymmen-
vuotiaana, minkä jälkeen ilmaantuu 
näkökenttäpuutoksia ja näöntark-
kuuden alenemista. Valtaosa sairas-
tuneista on vaikeasti näkövammaisia 
40. ikävuoteen mennessä.

Eläinmallit ovat olleet ratkaisevassa 
osassa hoitomenetelmiä kehitettä-
essä. RPGR-XLRP:lle on käytettävis-
sä sekä hiiri- että koiramallit. Koirilla 
esiintyy luonnostaan ORF15-eksonis-
sa kahta erillistä mikrodeleetiota, jot-
ka johtavat toisistaan poikkeaviin 
taudinkuviin. XLPRA1 on lievempi, 
etenee hitaammin eikä vahingoi-
ta keskeistä näköä yhtä pahoin kuin 
XLPRA2, joka puhkeaa aikaisemmin 
ja etenee nopeammin. Molempien 
koiramallien taudinkuvat muistutta-
vat ihmisillä esiintyvän XLRP:n kirjoa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa ade-
novirusvektoriin (AAV) pakattu ihmi-
sen RPGR-geeni injektoitiin koiran 
toiseen silmään verkkokalvon alle. 
Siirretty geeni toimi sekä sauvoissa 
että tapeissa tuottaen täysimittaista 
ihmisen RPGR-geeniä. Geeninsiirron 
seurauksena valoaistinsolujen dege-
neraatio estyi molemmilla koiramal-
leilla hoidetuilla verkkokalvon alueil-

la. Kuvantamistekniikat paljastivat, 
että valoaistinsolujen tumat, samoin 
kuin sisä- ja ulkosegmentit olivat pa-
lautuneet normaaleiksi. Kolmella koi-
ralla neljästä sekä sauva- että tappi-
solut toimivat hoidetussa silmässä 
paremmin kuin vertailusilmässä. His-
topatologisissa tutkimuksissa näkyi 
normaali valoaistinsolurakenne. Hoi-
dettujen verkkokalvoalueiden sauvat 
ja tapit pystyivät taas valmistamaan 
RPGR-proteiinia, ja niiden opsiinipro-
teiini oli palautunut takaisin oikeal-
le paikalleen. Myös muiden verkko-
kalvokerrosten rakenne korjaantui. 
Bipolaarisolujen dendriitit vetäytyi-
vät takaisin ja tiheän hermosynapsi-
verkoston ulompi pleksiformikerros 
muuttui paksuudeltaan normaaliksi. 

XLRP:n koiramallien geenihoidon on-
nistuminen osoittaa nyt ensimmäistä 
kertaa, että valoaistinsolujen geeni-
virheiden korjaaminen on mahdollis-
ta. Samalla se viitoittaa tietä ihmisillä 
tehtäville XLRP:n kliinisille hoitotutki-
muksille.

Lähde: Beltran et al. PNAS, February 
7, 2012, vol. 109, no. 6, 2133 NEURO-
SCIENCE

Silmälääkäriasema
Hallituskatu 11

Tampere
Puh. 033 1380 700
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Haluaisin kysyä…

Askarruttaako mieltäsi jokin retinitikseen tai Retinitis-yhdistykseen liittyvä 
kysymys? Lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen retinitis@kolumbus.
fi tai postitse Retinitis-yhdistys, RP-uutiset, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki, 
niin hankimme vastauksen parhailta asiantuntijoilta.

Oudot valoilmiöt ja oluen 
vaikutus näkökykyyn

Diagnoosini on retinitis pigmentosa. 
Olen ihmetellyt, kuuluuko asiaan, että 
urheilun, fyysisen rasituksen, sauno-
misen ja seksin jälkeen näkökenttäni 
alkavat välkkyä kuin migreenin au-
roin. Välkehtimistä on nykyään muu-
tenkin, mutta se voimistuu huomat-
tavasti noiden asioiden jälkeen. Myös 
nopeasti syvään hengittäessä näkö 
häviää, ja valokuviot täyttävät koko 
näkökentän. Mistä moinen johtuu? 
Ihmetyttää myös, miksi alkoholin, eri-
tyisesti oluen nauttiminen parantaa 
mielestäni näkökykyä…

Mies 31 v

Vastaus: Näkökentän erikoiset valoil-
miöt ovat tavallisia retinitiksessä. Re-
tiniitikko voi nähdä aika ajoin esim. 
valon viuhahduksia, kieppuvia mak-
karoita, pyrstötähtiä tai palloja ja/tai 
jatkuvaa sähinää, kuin tulikärpästen 
leikkiä. Ne vaikeuttavat näkemistä ja 
voivat sokaista pidemmäksi aikaa.
 

Valoilmiöiden syntymekanismia ei ole 
tiettävästi vielä varmuudella selvitet-
ty. Tutkijoilla on useantyyppisiä hy-
poteeseja, joista tässä joitain 2000-lu-
vulla esitettyjä.

Kuten kysyjäkin on todennut, valoil-
miöt ilmaantuvat ja voimistuvat usein 
fyysisenn rasituksen yhteydessä, jol-
loin aineenvaihdunta vilkastuu ja eli-
mistön, myös verkkokalvon hapen ja 
energiansaannin tarve lisääntyy. Eräät 
tutkijat ovat olettaneet, että joissakin 
RP:n  rodopsiinimutaatioissa  syntyy 
normaalista poikkeavia proteiineja, 
jotka voivat aktivoida  spontaanien, 
poikkeavien valosignaalien syntyä 
ja johtumista näköradoissa. Tällaista 
ns. ekvivalenttia valoa esiintyy verk-
kokalvon sauvasolujen mutaatioiden 
yhteydessä ilman ympäristön todelli-
sia näköärsykkeitä, jopa pimeässä.

Alkoholin haitallisesta vaikutukses-
ta aivokudoksiin ja näkötoimintoihin 
löytyy runsaasti tieteellistä näyttöä. 
Haitat  korreloivat nautitun alkoho-
lin määrään ja käytön pitkäaikaisuu-
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teen. Kohtuukäytössä olut ja muut 
alkoholijuomat voivat rentouttaa ja 
antaa aivoille hyödyllisiä ravintoai-
neita, vitamiineja, antioksidantteja 
ja mineraaleja. Veressä oleva alkoholi 
laajentaa aivojen isoja ja pienempiä 
suonia, jolloin  veren virtaus lisään-
tyy. Tämä vaikuttaa silmänpohjienkin 
hapensaantiin ja aineenvaihduntaan. 
Verkkokalvon rappeumasairauksissa 
vaikutus on kuitenkin heikompi, kor-
reloi retinitiksen vaikeusasteeseen  ja 
on  vaikean retinitiksen yhteydes-
sä korkeintaan hyvin lyhytaikainen.

Eräiden tutkimusten mukaan alko-
holi vaikuttaa valon tavoin stimuloi-
vasti terveen silmän verkkokalvon 
pigmenttiepiteelisolujen  toimintaan. 
Asiaa on tutkittu mm. elektrofysiolo-
gisten EOG-herätevasteiden avulla. 
Retiniitikoilla verkkokalvorappeu-
man edetessä alkoholin stimuloiva 
vaikutus  heikkenee ja  lyhenee. Kun 
näkökenttä on kaventunut hyvin 
pieneksi, tutkijat eivät todenneet 
enää  alkoholin lyhytaikaistakaan sti-
muloivaa vaikutusta verkkokalvon 
toimintaan ja näkemiseen. Näiden 
tutkimustulosten pohjalta voidaan 
olettaa, että retiniitikko voi huomata 
alkoholin nauttimisen jälkeen lyhytai-
kaista näön paranemista, kun hänellä 
on  riittävästi toimintakuntoista verk-
kokalvoa ja näkökenttää jäljellä.

Sirkka-Liisa Rudanko
silmätautien erikoislääkäri

Verkkokalvon irtautuminen

Kun toisesta silmästä verkkokalvo on 
melkein päässyt irtoamaan, mutta se 
on saatu hoidetuksi laserilla tai jollain 
muulla hoidolla, niin onko suuri riski 
myös toisen silmän verkkokalvon ir-
tautumiseen? Voiko irtautumista eh-
käistä ennalta esim. välttämällä ras-
kaiden taakkojen kantamista, vaikka 
terveessä silmässä ei olisikaan havait-
tu irtoamiseen viittaavia muutoksia?

Rauni Laihonen

Vastaus: Noin 10 % henkilöistä, joil-
la on ollut verkkokalvon irtauma yh-
dessä silmässä, saa saman taudin 
toiseenkin silmäänsä. Riski on muita 
suurempi likitaitteisissa silmissä tai 
jos verkkokalvossa on tietyntyyppi-
siä rappeumamuutoksia (erityisesti 
lattice-rappeumaa), samoin kaihileik-
kauksen jälkeen. Kysyjällä ei ilmeises-
ti tällaisia riskiä lisääviä tekijöitä ole. 
Sen vuoksi mitään irtaumaa ennalta 
ehkäiseviä toimenpiteitä kuten liikku-
misen tai kantamisen rajoittamista ei 
tarvita. Mutta jos toiseen silmään tu-
lee irtaumaan viittaavia oireita kuten 
salamointia tai nokisadetta, on syytä 
hakeutua pikaisesti tutkimukseen. 

Leila Laatikainen
silmätautiopin professori (emer.)

Retinitiksen perinnöllisyys

Onko niin, että molempien vanhem-
pien suvussa pitää olla retinitis, ennen 
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kuin se periytyy lapsille? Jos retinii-
tikon lapset ovat terveitä, ovatko he 
taudin kantajia (tyttö/poika)? Miten 
pitkälle sukupolvien taakse tautia voi 
kantaa piilevänä sen tulematta esille? 

Rauni Laihonen

Vastaus: Retinitis voi periytyä kol-
mella tavalla. Kuvauksesi sopii peit-
tyvään periytymiseen, jolloin retinitis 
esiintyy suvussa yleensä vain yhden 
perheen sisaruksilla, jotka voivat olla 
yhtä hyvin tyttöjä kuin poikia. Tällai-
sen perheen molemmat vanhemmat 
ovat saman geenivirheen terveitä 
kantajia, ja kantajia on voinut olla 
heidän esivanhemmissaan vaikka 
kuinka pitkälle. Perheen jokaisella 
lapsella on ollut 1/4 eli 25 % todennä-
köisyys saada geenivirhe molemmilta 
vanhemmiltaan, jolloin retinitis tulee 
ilmi. Näöltään terveillä sisaruksilla 
on 2/3 todennäköisyys olla kantajia 
kuten vanhempansa ja 1/3 todennä-
köisyys siihen, että eivät ole geenivir-
heen kantajia. 
 
Jos retinitis on peittyvästi periytyvä, 
retiniitikon lapset ovat yleensä ter-
veitä. Olisi harvinainen sattuma, että 
puolisokin olisi juuri saman retinitis-
tyypin geenivirheen kantaja, jolloin 
lapsi voisi saada sen molemmilta. 
Lapset perivät siis aina retiniitikko-
vanhemmaltaan retinitisgeenin, eli 
ovat kaikki sen kantajia. 
 
Vallitsevassa periytymisessä tilanne 
on tavallaan päinvastainen. Jo yksi 
retinitistä aiheuttava geeni riittää sai-

rauden ilmenemiseen. Retiniitikon 
lapsilla on 1/2 eli 50 % riski saada gee-
ni retiniitikkovanhemmaltaan  ja sai-
rastua riippumatta siitä, mitä toiselta 
vanhemmalta tulee. Retinitistä näkyy 
usein suvussa useassa sukupolvessa. 
Ei kuitenkaan aina, vaan myös uusi 
mutaatio voi aiheuttaa taudin. Se ei 
ole kummaltakaan vanhemmalta pe-
ritty, vaan syntyy ennen hedelmöitys-
tä siinä muna- tai siittiösolussa, josta 
henkilö on syntynyt.
 
X-kromosomisessa periytymisessä 
yleensä vain pojat tai miehet saavat 
retinitiksen. Suvun naiset voivat oi-
reettomina siirtää geeniä sukupol-
vesta toiseen. Tauti voi siis esiintyä 
suvussa miehillä, jotka ovat naisket-
jun välityksellä sukua toisilleen. X-
kromosomi ei voi koskaan siirtyä isäl-
tä pojalle.
 
Riitta Salonen-Kajander
perinnöllisyyslääketieteen erikoislää-
käri

Lasersäteiden vaarat

Kuinka retiniitikon pitää suhtautua 
markkinoilla oleviin lasersädettä lä-
hettäviin laitteisiin, mm. osoittimiin 
ja vaakoihin? Mistä voi tietää, mikä la-
sersädettä lähettävä laite toimii  liian 
suurella teholla?

Timo Nyström

Vastaus: Lasersäteen vaarallisuus 
johtuu siitä, että laserilla voidaan 
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kohdistaa suuri määrä energiaa hyvin 
pieneen pisteeseen. Erityisesti näky-
vän valon ja lähi-infrapunasäteilyn 
aallonpituusalueilla toimivat laserit 
voivat aiheuttaa silmään osuessaan 
pysyvän verkkokalvovaurion. Tässä 
asiassa retiniitikoiden ja muiden vä-
lillä ei ole eroa. Lasersäteen kantama 
ilmassa on hyvin pitkä, koska säde ei 
leviä eikä hajoa tavanomaisen valo-
keilan tapaan.

Lasersäteilyn altistumisrajat on ase-
tettu siten, että ne suojaavat silmää 
pysyvältä vaurioitumiselta. Altistu-
misrajoja pienimmillä laseraltistuksil-
la voidaan saada aikaan näkökyvyn 
tilapäisiä häiriöitä kuten häikäisty-
mistä, välähdyssokeutta ja jälkikuvia. 

Markkinoilla olevia laserlaitteita val-
vovat työsuojeluviranomaiset (työ-
paikkakäyttö), Säteilyturvakeskus 
(kuluttajakäyttö ja showlaserit) sekä 
Kuluttajavirasto (lelut). Osoitinla-
sereita ei kannata ostaa epämääräi-
sistä turistimyymälöistä ulkomailta 
tai internetistä, koska niiden voimak-
kuudet voivat olla satakertaisia sallit-
tuihin arvoihin verrattuna. 

Lähde ja aiheesta lisää: Säteilyturva-
keskuksen sivut www.stuk.fi/sateily-
tietoa/sateilevat laitteet.

RP, Usher 3 vai molemmat?

Olen saanut 1993 diagnoosin peitty-
västi periytyvä RP. Ongelmia näkemi-
sessä on ollut jo kouluiässä. Kuulo-

nalemaa alkoi olla 1999. Syytä siihen 
ei silloin löydetty. Vuonna 2008 sain 
kutsun geenitestiin, jolloin diagnoo-
siksi tuli Usher 3. Kysyisin, pitäisikö 
RP-geenitesti tehdä erikseen, vai riit-
tääkö tämä Usher 3, sitten kun hoi-
toja alkaa tulla. Onko ikä esteenä? 
 
Mummo 65 v

Vastaus: Mielestäni tässä vaiheessa 
Usher 3 -geenitestin tulos riittää hyvin. 
Olisi kummallinen sattuma, jos sinulla 
olisi kaksi harvinaista silmäsairautta. 
Tietämyksemme peittyvästi periyty-
vistä RP-muodoista lisääntyy kaiken 
aikaa, ja tarkentavia tutkimuksia voi-
daan harkita uudestaan, kun hoito on 
ajankohtainen. Ikä tuskin on este, jos 
hoito ei aiheuta kohtuutonta rasitusta. 
 
Riitta Salonen-Kajander
perinnöllisyyslääketieteen erikois-
lääkäri
 

Retiniitikon makulaturvotus

Retinitis on diagnosoitu minulla 16 
vuotta sitten. Vuosi sitten silmälääkä-
rissä todettiin kontrollikäynnin yhtey-
dessä tehdyssä tietokonekuvaukses-
sa, että molemmissa silmissä on jonkin 
verran turvotusta verkkokalvolla. Pa-
pereissa lukee kystinen makulaturvo-
tus. Aiemmin lääkärit ovat aina sano-
neet, että mitään ei voi tehdä, mutta 
nyt minulle määrättiin Voltaren-sil-
mätippoja ja Ödemin-nesteenpoisto-
tabletteja. Minkä verran näitä lääk-
keitä on retiniitikoiden keskuudessa 
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käytössä ja minkä verran niiden vaiku-
tuksia on tutkittu? Onko tämä turvo-
tus uusi tutkimuslöytö, kun tuota tie-
tokonekuvausta ei ole edes aiemmin 
tehty minulle? Liittyykö turvotus reti-
nitikseen vai mistä se oikein johtuu? 
 
Viimeisimmillä kontrollikäynneillä 
silmälääkäri on puhunut, että turvo-
tuksen hoitoon käytettäisiin silmän 
sisäisiä injektiohoitoja, jotka ovat sa-
manlaisia kuin esim. ikärappeuman 
hoidossa. Minkä verran retiniitikoille 
on tehty näitä injektiohoitoja? Minkä 
verran niistä on ollut apua? Mitä ris-
kejä injektiohoitoihin liittyy?

Nimim. Turvoksissa

Vastaus: Kystinen makulaturvotus 
(CME = cystic macula edema) tarkoit-
taa, että verkkokalvolla tarkan näön 
alueella, makulassa, verkkokalvon 
kerrosten väliin kertyy nesterakkuloi-
ta (kystia). CME voi esiintyä useiden 
silmäsairauksien tai -tilojen yhtey-
dessä, mm. silmäleikkausten jälkeen 
sekä verisuonitukosten, diabeettisen 
silmäsairauden, makulan ikärappeu-
man, tulehduksellisten silmäsairauk-
sien tai retinitis pigmentosan yhtey-
dessä. 
 
CME näkyy usein tavallisessa silmä-
mikroskooppitutkimuksessa, mutta 
sen havaitseminen on tarkentunut 
huomattavasti tällä vuosituhannella 
uusien silmää kuvantavien valoker-
roskuvauslaitteiden (OCT = optical co-
herence tomography) kehittymisen ja 
yleistymisen myötä. Nykyisin pienet-

kin turvotusmuutokset voidaan ha-
vaita OCT-tutkimuksessa, ja toisaalta 
OCT-laitteet ovat yleistyneet silmä-
vastaanotoilla, joten yhä useammal-
la retiniitikollakin havaitaan nykyisin 
helpommin CME. Kyseessä ei siis ole 
mikään uusi löytö, vaan CME:n on pit-
kään tiedetty esiintyvän useammin 
RP:n yhteydessä kuin ei-retiniitikoilla. 
 
CME yleensä heikentää näöntark-
kuutta, ja siksi sitä pyritään hoita-
maan. CME:n ja näöntarkkuuden 
välinen yhteys RP:ssä ei kuitenkaan 
ole yhtä selvä kuin muiden CME:n 
syiden yhteydessä. RP-CME on usein 
kroonista, eikä turvotus tai sen vä-
hentäminen välttämättä vaikuta 
merkittävästi näköön. Turvotuksen 
aiheuttajasta riippuen sitä pyritään 
vähentämään tulehdus- tai nesteen-
poistolääkkeillä. Verisuonitukoksiin, 
diabeettiseen silmäsairauteen ja kos-
teaan makulan ikärappeumaan liit-
tyvää makulaturvotusta hoidetaan 
uusilla biologisilla lääkkeillä, jotka 
vaikuttavat estävästi verisuonten 
kasvutekijöihin. Näitä lääkkeitä an-
nostellaan silmän sisäisin injektioin. 
 
Kokemus on osoittanut, että RP:hen 
liittyvä makulaturvotus reagoi par-
haiten nestettä poistaviin, sekä suun 
kautta että silmätippoina annostel-
taviin hiilihappoanhydraasiestäjiin, 
jotka ovat rekisteröityjä glaukooma-
lääkkeitä. Lääkkeet eivät kuitenkaan 
aina tehoa, tai niiden teho saattaa 
olla väliaikainen.
 
Hiljattain on raportoitu verisuon-
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ten kasvutekijäestäjien kokeilusta 9 
potilaalla RP-CME:n hoidossa. Melo 
ryhmineen 2007 ei todennut mitään 
vaikutusta kahdella RP-potilaalla. 
Yuzbasioglu ym. 2009 raportoivat 
turvotuksen vähentyneen ja näön 
parantuneen 7 hoidetulla potilaal-
la, mutta injektioita jouduttiin anta-
maan useita noin kuukauden välein. 
Potilaita seurattiin vain 14 kk, joten 
pitkäaikaisvaikutuksista tai tulos-
ten pysyvyydestä ei ole tietoa. In-
jektiohoidon riskejä voidaan pitää 
merkittävinä siihen nähden, että ky-
seessä on vasta kokeellinen hoito. 
RP:hen liittyvät CME-muutokset 
ovat luonteeltaan erilaisia kuin mui-
hin syihin liittyvän CME:n. Ei myös-

kään ole tieteellisesti osoitettu, että 
CME:n vähentäminen parantaisi nä-
öntarkkuuden pitkäaikaisennustetta 
RP:ssä. Glaukooman hoitoon hyväk-
sytyillä hiilihappoanhydraasiestäjillä 
ja tulehduslääkkeillä hoitaminen on 
turvallista, ja mahdolliset sivuvaiku-
tukset ovat vähäisiä. Koska hoito on 
kuitenkin kokeellista, eikä sen mah-
dollisista pitkäaikaishyödyistä RP:n 
kohdalla ole tietoa, on tärkeää, että 
retiniitikko ja silmälääkäri keskuste-
levat perinpohjaisesti tilanteesta en-
nen hoito(kokeilu)päätöstä.
 
Eeva-Marja Sankila
silmätautien erikoislääkäri

Norjan RP-yhdistys järjesti 
18.11.2011 yhteistyössä Os-
lon yliopistosairaalan silmä-

klinikan kanssa perinnöllisten verk-
kokalvorappeumien tutkimukseen, 
hoitoon ja potilasrekistereihin kes-
kittyneen symposiumin. Päivän tee-
mana oli ”Tutkimuksesta hoitoihin”, ja 
ohjelma oli suunnattu tutkijoille, sil-
mälääkäreille ja muulle hoitohenkilö-
kunnalle. Osanottajia oli runsaasti, 85 

henkeä luennoitsijat ja me Pohjois-
maiden retiniitikkoedustajat mukaan 
lukien.

Tiivis ohjelma alkoi ilmoittautumi-
sella ja kahvilla. Tuttuja tervehditty-
ämme siirryimme hiukan ahtaasta 
aulasta luentosaliin. Salintäyteisen 
yleisön toivotti tervetulleeksi sympo-
siumin puheenjohtaja tri Ragnheiður 
Bragadóttir, joka yhdessä Norjan RP-

Retinitissymposium Oslossa
Teksti: Ari Koponen
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yhdistyksen kanssa toimi tilaisuuden 
järjestäjänä. 

Luennot alkoivat Kristina Narfströ-
min esityksellä eläinmalleista. Kun 
eläimellä on sama perinnöllinen sai-
raus kuin ihmisellä, sen avulla voi 
tutkia tautimekanismia ja kehittää 
parannuskeinoja. Perinnöllisiä verk-
kokalvorappeumia sairastavilla koi-
rilla, kissoilla ja sioilla on pienempiin 
koe-eläimiin verrattuna selkeitä etu-
ja. Silmän koko, anatomia ja fysiolo-
gia muistuttavat toisiaan. Kirurgias-
sa voi käyttää samoja tekniikoita ja 
välineitä. Lisäksi eläin on riittävän 
pitkäikäinen hoitovaikutusten seu-
rantaan. Eläinmalleista voidaan edetä 
ihmisellä tehtäviin hoitotutkimuksiin. 
Briard-koirista löydettiin sattumoisin 
Leberin kongenitaalinen amauroosi, 
ja nyt tautia pystytään hoitamaan jo 
ihmisillä.

Robin Ali esitteli kliinisiä hoitotutki-
muksia, joissa on saavutettu hyviä tu-
loksia geeniterapian avulla. Korvaava 
geeni osataan jo kuljettaa turvallisesti 
verkkokalvoon, jossa se hakeutuu oi-
keaan paikkaan ja alkaa toimia. Tämä 
hoitomuoto on kuitenkin geenispesi-
finen, joten se tehoaa kerrallaan vain 
tiettyyn geenivirheeseen. Tämä lisää 
tarvittavan tutkimustyön määrää ja 
kustannuksia. Geenihoitotutkimuksia 
on meneillään jo useiden retinitissai-
rauksien parantamiseksi. 

Barbara Wilhelm kertoi Saksan kei-
nonäköprojektin etenemisestä. Uu-

simman mikrosirun tutkimuskäyttö 
on laajenemassa muihin eurooppa-
laisiin tutkimuskeskuksiin. Nykyinen 
mikrosiru voi jäädä pysyvästi silmään, 
ja sitä voi käyttää arkielämässä. Uu-
deksi tutkimuskohteeksi on noussut 
verkkokalvon sähköinen stimulointi.

Henry Klassen tutkii kantasoluja ja 
niiden soveltuvuutta korvaamaan so-
luja, joiden geenit toimivat virheel-
lisesti. Hän on edennyt kantasolujen 
kasvattamisessa ja kuljettamisessa 
silmänpohjaan. Kantasolujen käytöl-
lä on monia etuja, mutta ennen hoi-
totutkimuksiin etenemistä on ensin 
kehitettävä toimiva, varma ja turvalli-
nen viljelytekniikka. Morten Moe ker-
toi omassa esityksessään, mitä kaik-
kea silmän kantasoluista tiedetään.
  
Fredrik Ghosh esitteli Lundin yliopis-
tossa suoritettavasta verkkokalvo-
siirteitä ja geeniterapiaa koskevaa 
tutkimusta. Aamupäivän tieteelliset 
luennot päättyivät Ole Christian La-
gesenin katsaukseen lääketieteelli-
sistä hoitomuodoista. 

Lounaan jälkeen seurasi käytännölli-
sempää asiaa potilaista ja potilasre-
kistereistä eri Pohjoismaissa. Suomea 
edusti Eeva-Marja Sankila, joka kertoi 
suomalaisesta Usher-tutkimuksesta 
ja perinnöllisten silmätautien tutki-
musrekisteristä. 

Eri maiden tautiperimässä on eroja, 
joita selittävät maantiede, etäisyydet 
ja asutushistoria. Geenitasolla teh-
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Pohjoismaisten RP-yhdistysten 
kokous järjestettiin Oslossa 
17.–19.11.2011. Suomen Retini-

tis-yhdistyksestä siihen osallistuivat 
Ari Koponen, Pekka Rantanen, Raisa 
Ticklén sekä oppaana Tuula Koponen.

Saavuimme torstaina iltapäivällä 
Gardemoenin lentokentälle, josta 
nousimme Oslon päärautatieasemal-
le menevään junaan. Kansainvälis-
tä näkövammaiskorttia näyttämällä 
saimme muitta mutkitta kaksi lippua 
puoleen hintaan ja kaksi ilmaiseksi. 
Rautatieasemalta otimme taksin Ho-
tel Gabelshusiin, jossa tanskalaisia 
osallistujia lukuun ottamatta muut 
olivatkin jo meitä vastassa. 

Pohjoismainen RP-kokous Oslossa
Teksti. Pekka Rantanen
Kuva: Ari Koponen

Kokouksen puheenjohtaja, Grand Old Man 
Ole Christian Lagesen.

täviä diagnooseja hidastaa se, että 
Pohjoismaissa esiintyy kotoperäisiä 
geenivirheitä, joita ei muualla tava-
ta. Kukin maa toteuttaa rekistereitä 
omalla tavallaan, ja työn edistymises-
sä on suuria eroja. 

Ennen kuin Ragnheiður Bragadóttir 
päätti sympsiumin, hän kiitti luen-
noitsijoita yhdessä Ole Christian La-

gesenin kanssa ja painotti Pohjois-
maiden yhteistyötä potilasrekisterien 
kehittämisessä ja tiedonvaihdossa.

Symposiumin katsaukset hoitotutki-
muksiin ja rekistereiden tilaan avasi-
vat hyvin päivän teemaa “Tutkimuk-
sesta hoitoihin”.  Kiitos norjalaisille 
järjestäjille!
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Vielä samana iltana pidimme parin 
tunnin kokouksen, jossa eri maiden 
osallistujat esittäytyivät ja kertoivat 
lyhyesti yhdistystensä toiminnasta. 
Paikalla oli 16 edustajaa. Henry Klas-
sen Kalifornian yliopistosta (UCLA) 
kertoi lupaavista tuloksista johtamas-
saan kantasolututkimusprojektissa. 
Päivän päätteeksi nautimme viihtyi-
sän illallisen hotellilla seuraavan päi-
vän symposiumiin osallistuvien sil-
mälääkärien ja tutkijoiden seurassa. 
Perjantaiaamuna suuntasimme mat-
kamme Oslon yliopistosairaalaan. 
Siellä seuraamme liittyi suomalainen 
retiniitikko Juhani Kaasinen, jonka va-
litettavasti piti lähteä iltapäiväksi työ-
paikalleen Norjan kansallisoopperan 
orkesteriharjoituksiin. Symposiumin 
annista kerrotaan toisaalla tässä leh-
dessä.

Vaikuttava Hurdal

Symposiumin päätyttyä pohjoismai-
nen järjestöväki siirtyi pikkubussilla 
noin tunnin matkan päähän Norjan 
sokeainliiton loma- ja kuntoutuskes-
kukseen Hurdaliin (Hurdal syn- och 
mestringssenter). Keskus sijaitsee rau-
hallisella paikalla järven rannalla ja on 
hyvin vaikuttava niin kooltaan, suun-
nittelultaan kuin palveluiltaankin. 

Kiersimme keskuksen tilat Arne Tom-
ten opastuksella. Ensivaikutelma 
keskuksesta oli miellyttävä ja selkeä. 
Valaistus oli toteutettu erinomaisesti 
tyylikkäillä valaisimilla automaattisi-
ne himmennyksineen. Värit, kontras-

tit sekä opastavat pinnat ja äänet oli-
vat oppikirjan mukaiset niin yleisissä 
tiloissa kuin huoneissakin. Tunnelma 
oli silti onnistuttu säilyttämään ko-
dikkaana ja viihtyisänä. Keskuksessa 
järjestetään kattavasti erilaisia näkö-
vammaisten kuntoutuskursseja, mikä 
monipuolisiin toimintatiloihin tutus-
tuttuamme olikin helposti ymmärret-
tävissä.  

Tällaisista paikoista jää mieleen yleen-
sä jokin yksityiskohta. Sellainen oli 
liukuportaat, jota keskuksen edusta-
ja kertoi käytettävän liikkumistaidon 
ohjauksessa. Epäselväksi jäi, käyte-
täänkö niitä todella myös harjoitte-
luun opaskoiran kanssa. Sitä olisi pitä-
nyt kysyä samaan aikaan keskuksessa 
olleilta opaskoirakurssilaisilta.

Nautimme runsaan, pöytiin tarjoillun 
päivällisen Regnbue-ravintolasalissa, 
jonka nimi merkitsee suomeksi sa-
teenkaarta. Jatkoimme huumorin-
täytteistä iltaa takkatulen ääressä. 
Halkojen sijasta liekki syntyi kaasun 
avulla, mutta eipä se tunnelmaa latis-
tanut. 

Lauantaiaamuna keräännyimme suo-
malaisellekin tutulta kuulostavaan 
Iris-kokoushuoneeseen. Puheenjoh-
tajana toimi Norjan RP-yhdistyksen 
Ole Christian Lagesen. Kokouskieleksi 
oli suosiolla valittu englanti toisin kuin 
aikaisempien vuosien tapaamisissa. 
Jatkoimme torstai-iltana aloittamaam-
me raportointia eri maiden yhdistysten 
toiminnasta ja nykytilasta.
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Vireää toimintaa Norjassa

Norjan RP-yhdistyksen taloudellinen 
tilanne on hyvä. Vuoden 2011 budjetti 
oli noin 120 000 euroa. Suurin osa ra-
hoituksesta saadaan Norjan valtiolta 
jäsenmäärän perusteella. Jäsenmäärä 
on lisääntynyt erityisesti verkkosivu-
jen uudistuksen jälkeen ja on nyt noin 
700. Osaksi kiinnostusta on lisännyt 
myös ns. Retina Teamin toiminta. Se 
on järjestänyt suosittuja tapahtumia 
kuten vuorikiipeilyviikonlopun ja 
osallistunut näkyvästi yleisöjuoksu-
tapahtumiin tunnettujen opasjuoksi-
joiden kanssa. Viimeksi osallistuttiin 
Oslon juoksutapahtumaan käyttäen 
opasjuoksijoita kuurojen yhdistyk-
sestä. Ensi vuonna järjestetään met-
sästysviikonloppu. Retina Teamin 
näkyvyyden ansiosta on saatu mer-
kittävää sponsorointia mm. osallistu-
jien ulkoiluvarusteiden hankintaan.

Norjan yhdistyksen vuosikokoukset 
ovat kasvattaneet suosiotaan. Ne jär-
jestetään toimintaviikonlopun yhte-
ydessä, ja monet retiniitikot tulevat 
tilaisuuksiin perheineen. Viimeksi 
vuosikokous houkutteli paikalle 110 
osallistujaa. Osallistumista helpottaa 
yhdistyksen huomattava taloudelli-
nen tuki, jonka ansiosta omavastuu-
osuus jää pieneksi.

Norjan RP-yhdistys on kyennyt tiivis-
tämään yhteistyötään silmälääkärei-
den ja tutkijoiden kanssa. Siitä hyvä-
nä esimerkkinä oli edellisen päivän 
symposium, joka järjestettiin yhteis-

työssä Oslon yliopistosairaalan kans-
sa. Symposiumiin saatiin tukea myös 
Norjan sokeainliitolta.

Ruotsi julkaisee uuden 
Retiniitikon oppaan

Caisa Ramshage kertoi, että Ruotsin 
RP-yhdistyksen jäsenmäärä oli aiem-
min ollut hienoisessa laskussa, mutta 
verkkosivujen uudistamisen jälkeen 
heillekin on tullut lisää varsinkin nuo-
ria jäseniä. Toiminta on aktivoitunut 
erityisesti länsirannikolla. Nuori puu-
hamies Oscar Persson on saanut myös 
nuoria liikkeelle. Tapahtumiin ja tuki-
henkilöiksi on kutsuttu silmälääketie-
teen ja genetiikan opiskelijoita.

Keväällä 2012 ilmestyy opaskirja, joka 
käsittelee elämistä retinitiksen kanssa 
eri näkökulmista, kuten lapset, perhe, 
koulutus, työllisyys, kuntoutus, sosi-
aaliturva ja harrastukset. Kirjoittajina 
on sekä retiniitikoita että ammattilai-
sia. Suomessa on vireillä samanlainen 
hanke, joten voimme käyttää kirjaa 
taustamateriaalina oman oppaamme 
suunnittelussa.

Islanti kehittää puhesynteesiä

Islannin RP-ryhmä kehittää yhteistyös-
sä Islannin sokeainliiton kanssa uutta, 
laadukkaampaa puhesynteesiä. Kol-
mantena yhteistyökumppanina on 
puolalainen, erityisesti slaavilaisiin 
kieliin erikoistunut puhesynteesien 
tuottaja.
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Retina Internationalin sääntömuutos 
mahdollistaa nyt myös Islannin RP-
ryhmän jäsenyyden kattojärjestössä.

Retina International

Seuraavat RI-kongressit järjestetään 
2012 Hampurissa ja 2014 Pariisissa. 
Vuoden 2016 kongressin isännyydes-
tä ovat olleet kiinnostuneita Englanti 
sekä yhteistyöhankkeena Hongkong 
ja Taiwan. 

Caisa Ramshage toi terveiset RI:n 
johtoryhmän kesäisestä kokoukses-
ta Bostonista. Koska Christina Fasser 
on vetäytymässä RI:n pitkäaikaisesta 
puheenjohtajuudesta ja alati kasva-
va tutkimus luo eneneviä tarpeita oi-
keuksienvalvonnalle ja lobbaamisel-
le, RI tarvitsee pysyvää sihteeristöä. 

Sihteeristön työntekijämäärästä, 
mahdollisesta sijoituspaikasta sekä 
rahoituksesta keskusteltaessa todet-
tiin, että rahoitus ei voi perustua lää-
ketehtaiden sponsorointiin, etteivät 
RI:n itsenäisyys ja puolueettomuus 
vaarannu. Sihteeristön organisaatio 
kannattanee alkuvaiheessa pitää ke-
vyenä. Sijoituspaikalla saattaa olla 
myös järjestöpoliittisia vaikutuksia. 
Tässä vaiheessa parhaalta vaihtoeh-
dolta tuntuu Irlanti, joka on jo alus-
tavasti lupautunut ottamaan asiasta 
vastuun pariksi ensimmäiseksi vuo-
deksi.

Caisan mukaan johtoryhmän työs-
kentely toimii hyvin. USA on viime 

vuosina vähentänyt osallistumistaan. 
Alan Kahn ei enää kuulu johtoryh-
mään, ja USA:n Foundation Fighting 
Blindness järjestää Amerikassa suu-
ria Retin-kongresseja, mikä toisaalta 
himmentää RI:n roolia maailmanlaa-
juisena järjestönä.

Keskusteltiin RI:n alueellisesta järjes-
täytymisestä sekä ”valkoisten aluei-
den” mukaan saamisesta. Toivottiin 
Baltian RP-yhdistysten aktiivisempaa 
osallistumista ja yhteistyötä Pohjois-
maiden kanssa. Raisa Ticklén lupasi 
selvittää Näkövammaisten Keskuslii-
ton kansainvälisen osaston kautta tä-
män hetken tilannetta Virossa.

Seuraava Pohjoismainen kokous pi-
detään Helsingissä NOK 2012:n yhte-
ydessä ja vuoden 2013 kokous Tans-
kassa.

Sosiaaliset mediat

Pohjoismaiden RP-yhdistykset ovat 
pyrkineet hyödyntämään erilaisia so-
siaalisia medioita. Facebookin käyttö 
on jo kaikissa yhdistyksissä arkipäi-
vää. Sen kautta toiminta ja jäsenistön 
keskustelut ovat tulleet luonnollisem-
miksi erityisesti nuorten retiniitikko-
jen keskuudessa. Hyvänä esimerkkinä 
on Norjan Retina Team, joka käytän-
nönläheisellä toiminnallaan on tullut 
suosituksi omalla Facebook-sivustol-
laan. Tiedottamiseen käytetään edel-
leen perinteisiäkin keskusteluryhmiä 
ja postituslistoja. Twitter tekee tulo-
aan Ruotsin ja Norjan yhdistysten tie-
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dotukseen lähitulevaisuudessa. Roh-
kaisimme toisiamme linkittämään eri 
yhdistysten sivuja ja liittymään tois-
temme Facebook-sivustoille.

Olisi ollut upeaa tutustua päivänva-
lossa Hurdal-keskusta ympäröiviin 

Yhdessä emme ole harvinaisia
Teksti: Elina Nykyri ja Outi Lehtinen
Kuva: Riitta Salonen-Kajander

tunturimaisemiin ja ulkoilupolkuihin. 
Kiireestä huolimatta mukava yhdes-
säolo ja norjalaisten järjestäjien läm-
min vieraanvaraisuus tekivät matkas-
tamme kaikin puolin nautittavan ja 
onnistuneen. 

Suomeen perustettiin 21.1.2012 
harvinaisten sairauksien ja vam-
mojen kattojärjestö HARSO ry. 

Sen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät 
kaikki yhtä tai useampaa harvinaista 
sairautta tai vammaa edustavat yh-
distykset. Kannattajajäseniksi ovat 
tervetulleita kaikki, jotka haluavat tu-
kea kattojärjestön toimintaa. 

Helsingissä pidettyyn historialliseen 
perustamiskokoukseen osallistui 
Suomen 52:stä harvinaisten sairauk-
sien ja vammojen yhdistyksistä 29. 
Perustamiskirjan allekirjoitti 18 jär-
jestöä, näiden joukossa Retinitis-yh-
distys, jota kokouksessa edusti Kaisa 
Penttilä. 

Juhlapuheen piti Terkel Andersen 
Tanskasta. Hän toimii Euroopan har-
vinaisten sairauksien EURORDIS-kat-
tojärjestön hallituksen puheenjoh-

tajana. Tilaisuudessa esitettiin myös 
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 
kirjallinen tervehdys. HARSOn edus-
taja pääsee jatkossa potilaiden edus-
tajaksi STM:n harvinaisten ohjaus-
ryhmään eli päätöksenteon ytimeen. 
HARSO on päättänyt hakea myös EU-
RORDIS-järjestön jäsenyyttä. 

HARSOn puheenjohtajaksi valittiin 
Elina Nykyri (Suomen Turner-yhdis-
tys ry, Suomen HAE-yhdistys ry), va-
rapuheenjohtajaksi Esko Kandelin 
(Suomen Neurofibromatoosiyhdistys 
ry), sihteeriksi Katri Karlsson (Suo-
men HAE-yhdistys ja Turner-yhdistys) 
sekä rahastonhoitajaksi Pertti Ikonen 
(Suomen Akustikusneurinoomayh-
distys SANY ry).

Kattojärjestön tarkoituksena on toi-
mia harvinaisia sairauksia ja vammo-
ja sairastavien, heidän läheistensä 
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ja potilasyhdistystensä oikeuksien-
valvojana sairaus- ja vammaryhmä-
rajoista riippumatta. Kattojärjestön 
laadunvalvontatyön tavoitteena ovat 
parhaat mahdolliset sosiaali- ja ter-
veyspalvelut harvinaisille sekä hei-
dän läheisilleen. Kattojärjestön ta-
voitteisiin kuuluu myös harvinaisiin 
sairauksiin ja vammoihin liittyvän tie-
dottamisen parantaminen, jotta mm. 
diagnoosin saaminen helpottuisi. 

Harvinaisten sairauksien määritte-
lyssä käytämme EU:n määritelmää 
1:2000 ihmistä. Harvinaiset sairaudet 
tai vammat koskettavat yli 250 000 
suomalaisen elämää. Kattojärjestön 

kautta harvinaisilla on ensimmäistä 
kertaa takanaan suuremman joukon 
voima. Kattojärjestö yhdistää harvi-
naisten kentän ja antaa heille yhden, 
yhteisen äänen sekä enemmän näky-
vyyttä ja painoarvoa. 

Lautta Optiikka Oy
puh. 09-675 122

www.lauttaoptiikka.fi

      Opti-Silmä Oy, Oulu
www.optisilma.fi
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Viime vuoden lopulla yhdistyk-
sen toimistoon tuli suruviesti 
entisen puheenjohtajan Rai-

mo Aamutähden kuolemasta. Hän oli 
syntynyt 28.8.1930 ja oli kuollessaan 
81-vuotias.

Retinitis-yhdistyksen toimintaan Rai-
mo Aamutähti tuli 1980-luvun alussa. 
Hän osallistui vaimonsa Liisan kanssa 
ahkerasti yhdistyksen tilaisuuksiin. 
Vuonna 1985 Raimo valittiin puheen-
johtajaksi. Paria vuotta myöhemmin 
hän jättäytyi pois hallitustyöskente-
lystä terveydellisistä syistä.

Raimo Aamutähti oli älykäs, idearikas, 
kulttuurista ja yleensäkin elämästä 
laajasti kiinnostunut, mukava ja lep-
poisa henkilö. Erinomaisena kynän-
käyttäjänä hän oli ollut mukana toi-
mittamassa mm. kotikaupungistaan 
Lahdesta kertovaa kirjaa Harjujen ja 
järvien kaunis kaupunki. Retinitis-yh-
distyksessä hän osallistui ensimmäi-
sen 1986 julkaistun Retiniitikon op-
paan kokoamiseen.

Mainostoimiston omistajana ja alan 
ammattilaisena Raimo Aamutähdellä 
oli paljon annettavaa. Hän suunnit-

Raimo Aamutähti on poissa
Teksti: Maija Lindroos ja Maila Mehtälä

teli yhdistyksen ensimmäisen paine-
tun esitteen kuvineen ja teksteineen. 
Myös silmäsymboli ja yhdistyksen 
kirkkaanvihreä nimikkoväri olivat hä-
nen ideoimiaan. 

Toimintansa alkuvuosina yhdistys 
osallistui vuosittain tammikuussa pi-
dettäville Lääkäripäiville. Tätä messu-
tapahtumaa varten Raimon mainos-
toimistossa tehtiin 2 metriä korkeat 
ja 60 cm leveät julisteet, jotka seisoi-
vat omilla jalustoillaan. Julisteita oli 
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useampia. Niitä säilytettiin omassa, 
mittojen mukaan tehdyssä vanerilaa-
tikossa. Erkki Tiilikka muistelee, että 
näitä mielettömän painavia julisteita 
siirrettiin näyttelytilaan Tiilikan lei-
pomon autolla kuskin kiusaksi. Toi-
minnan alkuvuosina talkoohenki ja 
yhteistyö olivat välttämättömiä avus-
tusten olessa varsin vaatimattomia.

Helena Viitasaari ja Maila Mehtälä 
saivat kerran vierailla Aamutähtien 

suuressa ja kauniissa kotitalossa. 
Visuaalisista asioista Raimo nautti 
hupenevasta näkökyvystään huo-
limatta. Talon olohuone oli kahden 
kerroksen korkuinen, ja sen katossa 
riippui modernin sisustuksen vas-
takohtana valtaisa kristallikruunu. 
Tämän kirkkaan valolähteen Aamu-
tähdet olivat ostaneet kotinsa kiinto-
pisteeksi jonkin kirkon jäämistöstä. 
Vierailu jäi lähtemättömästi mieleen. 

”Ovat niin rakkaita kaikki muistot”
Teksti: Tarja Räisänen

Kallio, Aino Marjatta: Isojärven ranta-
milla. Pomarkku 2011. 109 s. 
978-952-92-8979-0. 
Celia äänikirjan kesto 5 h 30 min. 
Tilausnumero 288195. 
Lukija Maija-Liisa Ström.  

Marin ja Jalmarin 13. lapsi Aino 
Marjatta syntyi saunaan isän 
auttamana. Kaikki lapset ei-

vät vanhaksi eläneet, mutta melkoi-
nen sisarusparvi perheen kuopuksen 
elämäntaivalta seurasi. Myös äiti ja 
isä saivat nähdä pienokaisensa kas-
vavan nuoren neidon ikään. Isojärven 
rantamilla kertoo pienen Aino Marja-
tan syntymästä ja kasvusta 1940- ja 
50-luvulla turvallisessa perhepiirissä 

länsisuomalaisessa kylässä aina sii-
hen asti, kun hän lähtee Helsinkiin 
Sokeain Ammattikouluun hierojan 
oppiin. 

Pikku Ainon elämä on kiehtovaa ko-
din touhujen parissa. Elämään mah-
tuu niin itkua kuin naurua. Pyykkiä 
pestään, ollaan heinäpellolla ja peru-
nannostossa, tehdään saunavihtoja, 
käydään kalassa ja tietenkin, lapsia 
kun ollaan, leikitään. Koulumatkat 
olivat joskus hankalia, eivät vain pi-
tuutensa vuoksi vaan myös siksi, että 
hämärässä liikkuminen tuotti Aino 
Marjatalle vaikeuksia. Myöhemmin 
syyksi paljastui retinitis, jota myös 
kaksi vanhempaa sisarusta sairasti. 
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Luin Isojärven rantamilla yhdessä 
päivässä, niin lämpimiä omia mum-
molamuistoja se herätti. Aino Kallion 
kirjoitustyyli on hersyvää ja mukaan-
satempaavaa, ja kaikesta tunsi per-
heenjäsenten keskinäisen rakkauden. 
Joskus heräsi epäily, voiko minkään 
perheen elämä näin auvoista olla, 
mutta aika saa luvallakin kullata 
muistot. Toisaalta, kurjuudesta saam-
me lukea kertomuksia joka päivä. Jos-
kus voimme helliä itseämme kauniilla 
ajatuksilla ja muistoilla. Sosiaalihisto-
rioitsijaa minussa kiehtoivat kuvauk-
set arjen askareista ja kyläläisten kes-
kinäisistä suhteista. 

Toki Kallion perheen elämään mahtui 
myös surua, kuten yhden pojan kaa-
tuminen sodassa. Eikä Ainonkaan elä-
mä yhtä juhlaa ollut, vaan hän joutui 
joskus pelottaviin tilanteisiin hämä-
räsokeutensa kanssa. Ja samalla ta-
valla hän joutui jännittämään vieraita 
paikkoja ja uusia tilanteita kuin me 
muutkin huonon näkömme kanssa 
elämässä seilaavat. Koulun päätyttyä 
Aino teki isän kanssa raskaita töitä. 
Näistäkin töistä ja raskaista hetkistä 

hän osaa kertoa osana rikasta nuo-
ruuttaan.  

Kirjassa on runsas kuvitus, josta me 
äänikirjan lukijat saamme vain viittei-
tä. Toivottavasti saan joskus tilaisuu-
den selata paperikirjaa lukutelkkarin 
äärellä, niin kovasti haluaisin tietää, 
miltä nuo lähes tutuiksi tulleet ihmi-
set näyttävät. 

Oli mukava lukea myös vanhasta tut-
tavastani Martti Kalliosta ja hänen 
edesmenneestä vaimostaan Iirikses-
tä. Martti on vielä ikääntyneenä ollut 
yhtä taitava käsistään kuin nuorena-
kin, kuten monet meistä Keski-Uu-
denmaan näkövammaisista ovat saa-
neet todeta. 

Kiitos Aino Marjatalle lämpimistä 
lukuhetkistä ja siitä, ettet karsinut 
muistojasi. Kiitos myös Maija-Liisa 
Strömille elävästä lukutavasta. Joskus 
mietin, vaadimmeko lukijoilta liikaa 
neutraaliutta. Tähän kirjaan lämmin 
ja vaihteleva ääni, naurahdukset ja 
laulaminen ainakin sopivat erinomai-
sesti.

Aino Marjatan tuohiruusut, 
menneen suven ikimuistoja
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Isojärven rantamilla kuvaa lapsuut-
tasi ja nuoruuttasi Pomarkussa. Mikä 
sinusta tuli isona ja missä nykyään 
asustat?

Niin kuin kirjassa jo uumoilin, valmis-
tuin Sokeain Ammattikoulusta hiero-
jaksi keväällä 1960. Sain työpaikan 
Helsingistä Tunturikadun hieromalai-
toksesta, missä työskentelin kolmisen 
vuotta. Samaan aikaan suoritin kes-
kikoulun iltakouluna Helsingin Yksi-
tyislyseossa. Näin silloin vielä hyvin 
lukea, vain hämäräsokeus oli kiusa-
na, samoin kapea näkökenttä. Hiero-
matyö tuntui raskaalta, siksi siirryin 
Pengerkadulle Sokeain Henkinen Työ 
ry:n toimistoon. Työhöni kuului mm. 
Kajastus-lehden tilaajakortiston hoi-
taminen.

Solmin avioliiton Raimo Tanskasen 
kanssa 1962. Asuimme aluksi Bulevar-
dilla Sokeuden Vastustamisyhdistys 
ry:n omistamassa huoneistossa, kun-
nes ostimme asunnon Alppikadulta 
vastapäätä Linnanmäkeä. Seisahduin 
joskus talon pihaan katselemaan 
kirkkaasti valaistua Maailmanpyörää, 
joka pyöri hitaasti vasten tummuvaa 
taivasta. Muistan ajatelleeni: ”Onpa 

Aino Marjatta palasi Isojärven 
rantamille
Aino Marjatta Kallio RP-uutisten haastateltavana
Kuvat: Mari Nurmi 

Aino Marjatta on löytänyt pihamaalta syksyisiä kul-
tapalloja mieltä ilahduttamaan
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km) osallistuin viimeisen kerran 1979.

Retinitis-yhdistykseen tulin liitty-
neeksi vasta viime vuonna.

Kirjan taitava kerronta kielii siitä, että 
olet harrastanut kirjoittamista enem-
mänkin. Mistä ja milloin sait kimmok-
keen aloittaa?

Kirjoitusharrastukseni alkoi 1990-lu-
vulla runoista, joita raksuttelin muis-
tiin pistekirjoituksella. Saatuani ATK-
laitteet 1999 kirjoittaminen helpottui 
huomattavasti, ja innostuin runojen 
lisäksi kyhäilemään muistiin tapahtu-
mia lapsuusvuosilta. Runoja kertyi vä-
hitellen niin paljon, että kokosin niis-
tä kirjan ’Ei savua ilman tulta’ 2002.

Sinulla taitaa olla muitakin 
julkaisuja? 

Kyllä vain, olen 2000-luvulla toimit-
tanut ja julkaissut kirjat: Satua ja pe-
rinteitä, Pihaton porukka osat 1. ja 2. 
sekä Karpalonkosken kuohuja. Nämä 
kirjat kokosin näkövammaisten kir-
joittelijoiden viesteistä, joita lähetet-
tiin THP:n Roolileikit- ja Perinne-alu-
eille. Kyhäsin kokoon myös näytelmän 
’Oi elokuu!’

Isojärven rantamilla -kirja sisältää va-
lokuvien ohella myös omia maalauk-
siasi. Kauanko olet maalannut taulu-
ja? Onko sinulla vielä näköä jäljellä ja 
millaisia tekniikoita käytät?

Ihme kyllä, haluni maalata tauluja 

hienoa, että vielä voin tuonkin ih-
meen nähdä.” 

Maaliskuussa 1970 meille syntyi su-
loinen vauva, Jari Antero. Jäin kotiäi-
diksi, kunnes poika lähti koulutielle. 
Silloin asuimme Tuusulassa Rantatien 
varrella lähellä Onnelaa, josta vuokra-
sin hierontatilat. 1980-luvun alkupuo-
lella perheemme muutti Pomarkkuun. 
Omakotitalossamme minulla oli vas-
taanottotilat kymmenkunta vuotta. 
Sitten myin hieromapöydän ja ostin 
kangaspuut. Viimein elonpolkuni joh-
datti minut takaisin Isojärven rannal-
le. Täällä olen asustanut jo 15 vuotta 
punaisessa pikku talossani hoidellen 
kesäisin pihakukkia ja lapioiden tal-
visaikaan lunta porraspielistä. 

Oletko osallistunut yhdistys-
toimintaan?

1960- ja 70-luvuilla osallistuin ah-
kerasti eri yhdistysten toimintaan 
johkaantuen Helsingin Sokeat ry:n 
ja Sokeain Lomaliitto ry:n johtokun-
taankin. Mielenkiintoni kohteena oli-
vat myös Sokeain Henkinen Työ ry 
(myöh. Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelu) ja Esperantoyhdistys Steleto. 
NKL:n Urheilutoimikuntaan kuuluin 
muutamia vuosia. Osallistuin innok-
kaasti sekä kesä- että talvilajeihin. 
Olinpa edustamassa Suomea PM-ki-
soissa Tukholmassa 1961 ja Oslossa 
1962. Mieleenpainuvin hetki Oslon 
urheilukentällä koitti, kun Norjan ku-
ningas Olavi tuli tervehtimään kädes-
tä pitäen jokaista urheilijaa. Onnela-
hölkkään Tuusulanjärven ympäri (22 
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syntyi vasta sokeuduttuani koko-
naan. Ostin vesiliukoisia sormivärejä, 
väriliituja ja akryylivärejä sekä pah-
via taulujen pohjiksi, ja siitä se alkoi. 
Nuppineuloilla hahmottelin kuvien 
ääriviivat ja siveltiminä käytin sormia. 
Herkät sormenpäät tuntevat hyvin, 
missä maalia on ja mihin sitä pitää 
vielä sipaista.
 
Ensimmäiset maalaukset tein 1994. 
Niistä viisi päätyi Onnelan ruokasalin 
seinää koristamaan pidettyäni näyt-
telyn Onnelan Impivaarassa. Toivot-
tavasti taulut ovat kestäneet Onnelan 
remontit ja omistajan vaihdokset niin, 
että putkahtavat majatalossa vieraile-
vien näkösälle!

Kolmisenkymmentä taulua tuli teh-
dyksi kymmenen vuoden aikana ja 
näyttelyjäkin pidetyksi Helsingissä, 
Tuusulassa, Porissa, Turussa ja Pomar-
kussa. Myös Jyväskylässä oli tauluja-
ni nähtävillä Kulttuuripäivien aikaan 
2001. Humoristisin työni ’Uskotko 
ufoihin?’ löytyy Celia-kirjaston seinäl-
tä. Viimeisin maalaukseni ’Yö merellä’ 
on NKL:n toiminnanjohtajan työhuo-
neessa Iiriksessä. Tämä taulu nousi 
idulle Pohjanmeren rannalla ystävie-
ni ihaillessa tyynelle merenpinnalle 
syntynyttä kuunsiltaa. Maalausintoni 
ehtyi vähitellen saatuani puretuksi 
mielestäni näkymiä lapsuusajoilta.

Taiteellinen lahjakkuutesi ulottuu 
myös musiikin alalle. Kerro lauluhar-
rastuksestasi!

Olen tosiaan laulanut pienen ikäni; 
nuorena Kiilholman sekakuorossa, 
sittemmin 20 vuoden aikana Helsin-
gin seudulla Sokeain Naiskuorossa 
ja Kontrapunkti-kuorossa. Lauluhar-
rastus on jatkunut täällä Pomarkussa 
yksinlaulujen ja duettojen merkeissä 
sekä Kaje-kvartetin sopraanona. Vii-
meiset kolme vuotta olen laulanut 
Majlis-miniäni johtamassa Leväsjoen 
Sekakuorossa, jossa myös Jari laulaa 
ja silloin tällöin säestää kuoroa.

Mitä muuta puuhailet?

”Laulu se on minun rattoni”, vaan 
aivan samaa voisin sanoa käsityö-
harrastuksestani. Kangaspuilla olen 
kutonut kymmeniä metrejä poppa-
naliinoja ja räsymattoja. Sukankudin 
pitää löytyä aina käsien ulottuvilta, 
muuten ei elämä suju! 

Jokin aika sitten innostuin muovaile-
maan savesta lintuja, joita myös maa-
lasin sen mukaan, mitä siivekkäiden 
ystävieni höyhenpuvun värityksestä 
lintukaseteilla kerrottiin. Tuohiruusu-
jen valmistaminen vihdantekoaikaan 
on kuulunut jokakesäiseen puuhaani 
jo vuosia. On suurenmoinen nautinto 
istua verannalla näpräilemässä tuo-
henpaloista ruusuja suvituulen leyhy-
tellessä hiuksia ja kantaessa nenään 
ihania kesäisten kukkien tuoksuja.

Viimeisin villitykseni on nyt kevättal-
vella ollut korttirasioiden ompelemi-
nen. Leikkaan korteista viisikulmaisia 
paloja, jotka sitten ompelen pyöreäh-
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kön, kannellisen rasian. Kansakou-
luajoilta muistui mieleeni tuollainen 
”pompula”, ja onnistuihan sen om-
pelu sokealta sormituntumalla. Olen 
tehnyt jo 12 korttirasiaa sekä viisi 
pääsiäisvakkaa.

Mitä toivot tulevaisuudelta? Joko 
uusi kirja on työn alla?

Ai, että uusi kirja? Tietokoneen uu-
menissa piileksii kyllä materiaalia, 
vaan tekstien saattaminen kirjan 

muotoon olisi ankaran työn takana. 
Menee varmaan useampia vuosia, en-
nen kuin jaksan todenteolla uudesta 
kirjasta edes unelmoida.

Eipä tässä muuta osaa kuin toivoa, 
että jospa Luoja soisi edelleen terve-
yttä, jota itsekin yritän kerätä rauhal-
lisilla metsäteillä lenkkeillessäni, ja 
kiittää Kauko Käyhkön laulun sanoin: 
”Sinulle elämä lahjasta kiitoksen an-
nan, kiitoksen keväästä, jonka taas 
kokea saan!”

Ritva Saloselle kokemuskouluttajan 
pätevyys
Ritva Salonen RP-uutisten haastateltavana

Ritva Salonen Kangasalta osallistui 
kokemuskouluttajakurssille Loma- ja 
kurssikeskus Koivupuistossa Ylöjärvel-
lä huhtikuussa 2012. Kouluttajana toi-
mi sairaanhoidon opettaja, KTM Mar-
jatta Pihlajamaa Turusta. 

Mitä kokemuskouluttaja tekee?

Kokemuskouluttaja on vapaaehtoi-
nen henkilö, jonka omasta sairastu-
misesta tai vammautumisesta on ku-
lunut vähintään kolme vuotta ja joka 
on sinut sairautensa kanssa. Käym-

me kertomassa lähinnä terveyden-
huollon ja lääketieteen opiskelijoille 
oman kokemustietomme sairaudesta 
tai vammasta. Samalla olemme omi-
en yhdistystemme ”mannekiineja”. It-
selläni on retinitis pigmentosa, joten 
kerron elämästäni retiniitikkona, vien 
näytille erilaisia apuvälineitä ja simu-
laatiolaseja, puhun kuntoutuksesta, 
tutkimuksesta ja hoidoista sekä vas-
tailen kysymyksiin. Näin opiskelijat 
saavat käytännön tietoa siitä, mitä ky-
seinen sairaus tai vamma merkitsee, 
miten se vaikuttaa ihmisen elämään 
ja millaiset ovat kuntoutumismah-
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dollisuudet. Kokemuskouluttajan voi 
pyytää puhumaan muuallekin kuin 
oppilaitoksiin. 

Miten tulit hakeutuneeksi 
kurssille?

Olen toiminut vastaavissa tehtävissä 
Tampereen seudun Näkövammaiset 
ry:n puitteissa vuodesta 1998. Sa-
malla olen välittänyt tietoa Retinitis-
yhdistyksestä. Ohjaaja-, kouluttaja- ja 
vertaistoimijakoulutusta olen saanut 
aiemminkin, mutta tullakseen rekis-
teröidyksi valtakunnalliseen Koke-
muskouluttajapankkiin vaaditaan ny-
kyään tällainen lisäkoulutus. 

Minulle soitettiin TsN ry:stä, halu-
aisinko osallistua koulutukseen, ja 
päätin tarttua tilaisuuteen. Ennakko-
tehtävänä oli oman näkövammaisyh-
distyksen esittely, harjoitusluennon 
valmistelu sekä kirjalliseen materiaa-
liin perehtyminen. Esittelin Retinitis-
yhdistyksen. 

Miten laajaa toiminta on Suo-
messa?

Kokemuskouluttajatoiminta on valta-
kunnallista. Sen päätavoite on sertifi-
oidun kokemuskoulutuksen juurrut-
taminen sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattikoulutukseen. Toiminta alkoi 
Polkuprojektina 1998–2001, ja en-
simmäinen kokemuskouluttajakurssi 
pidettiin 2006. Hanke on saanut RAYn 
rahoitusta vuodesta 2008. Vuonna 
2011 eri oppilaitoksissa pidettiin ai-

nakin 32 tilaisuutta, ja tieto tavoitti 
yli 400 opiskelijaa. Toimintaa johtaa 
Reumaliitto, ja verkostossa on muka-
na 27 järjestöä. Koivupuistossa järjes-
tetyltä ensimmäiseltä näkövammai-
sille suunnatulta kurssilta valmistui 
7 kokemuskouluttajaa. Rekisterissä 
oli ennestään 28 muiden sairaus- ja 
vammaisryhmien edustajaa. NKL:ssä 
kokemuskouluttajatoiminnasta vas-
taa Liisa Reinman, TsN ry:ssä Taina 
Alanen.

Miten koit koulutuksen?

Koulutuspäivien annin koin erittäin 
hyvänä ja monipuolisena. Siihen 
kuului sekä teoriaa että käytännön 
tehtäviä. Opin paljon ja sain lisää tu-
kea vanhojen oppieni rinnalle. Muut 
opiskelijat luonnehtivat minua kä-
veleväksi järjestösanakirjaksi. Sain 
esiintymisvarmuutta ja ohjeita pu-
keutumistyylistä. Liian hallitseva, voi-
makas väri kuten violetti vie kuulijoi-
den huomion pois luennosta. Itsensä 
näkeminen ja kuuleminen videoituna 
oli todella hyvä keino omien virhei-
den korjaamiseen. Toisaalta videolta 
näkyi myös luonteva esiintyminen 
ja kokonaisvaltainen onnistuminen, 
mistä tuli hyvä mieli. Kurssin lopuksi 
sain todistuksen ja allekirjoitin koke-
muskouluttajan sitoumuslomakkeen. 
Minut voi nyt poimia pankista ja kut-
sua luennoimaan.

Lisätietoa aiheesta: 
www.kokemuskoulutus.fi 
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Käsipaperia?

Olin vieraassa paikassa ja kuorin ap-
pelsiinia roskakorin päällä. Käteni 
tulivat vähän märiksi mehusta ja tar-
vitsin paperia kuivaamiseen. Seinässä 
roskakorin yläpuolella oli pieni valkoi-
nen peltilaatikko. Oletin ilman muuta, 
että siinä on käsipyyhkeitä. Aloin ko-
peloida pohjaa etsien reikää, josta pa-
peria otetaan, mutta ei vain osunut. 
Silloin kuulin viereltäni äänen: ”Se on 
lääkekaappi.”

Outoa jälkiruokaa

Tein jälkiruuaksi mansikkarahkaa, ja 
hieman se vaikutti omituiselta, mutta 
olin ihan varma, että niin menee kuin 
ennenkin. Kun sitten syötiin, lapset 
alkoivat sanoa, että tämä on jotenkin 
omituista. Minä siihen, että syökää 
vaan, kyllä se on hyvää. Kun seuraa-
van kerran menin jääkaapille, huoma-
sin rahkapurkin ja ihmettelin, kuinka 
se voi olla siellä. Mehän söimme sen 
jo. Sitten välähti, että kermaviilipurk-
ki puuttui. Olin laittanut jälkiruokaan 
rahkan sijasta kermaviiliä. Saan kuul-
la asiasta joka kerta, kun meillä on jäl-
kiruokana rahkaa: ”Muistatteko, kun 
äiti teki rahkaa viilistä…”

Kukapa välttyisi kommelluksilta
Puutteelliset ja väärin tulkitut näköhavainnot aiheuttavat retiniitikoille alitui-
seen 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: 

Kunnon tujaus suolaa

Olin mieheni kanssa lomalla Kree-
talla. Matkan hintaan kuului aa-
miainen hotellissa. Aamiaispöytä 
oli runsas ja maittava. Valitsin joka 
aamu lautaselleni mm. paistetun 
kananmunan. Suosimme ikkunapöy-
tiä, mutta eräänä aamuna ne olivat 
kaikki varattuja. Jouduimme siksi täl-
lä kertaa tyytymään minulle vähän pi-
meään paikkaan. 

Olin taas ottanut paistetun munan. 
Mieheni saattoi minut pöytään ja 
meni hakemaan meille vielä kahvia. 
Sillä välin päätin ripotella munan 
päälle suolaa. Löysinkin pöydältä tu-
tunnäköisen, valkoisesta posliinista 
valmistetun suolasirottimen. Höls-
käytin sitä muutaman kerran oikein 
kunnolla, jotta varmasti sain suolaa 
munaan.
 
Kun mieheni tuli takaisin, hän kysyi 
ihmeissään: ”Mitä tikkuja sinun lau-
tasellasi oikein on?” Tajusin samassa 
itsekin, että olin hölskäyttänyt purkil-
lisen hammastikkuja lautaselleni. Nii-
tä oli aika paljon, ja kesti tovin, ennen 
kuin ne oli nypitty ruuan seasta.
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Nolo uimareissu

Menin uimahallissa naisten pukuhuo-
neeseen ja sieltä saunan kautta altail-
le. Uin, kunnes tuli vähän vilu. Päätin 
mennä lämmittelemään saunaan, 
mutta en muistanutkaan, mistä olin 
tullut. Seinässä oli vierekkäin kaksi 
oviaukkoa, toinen naisten ja toinen 
miesten puolelle. Kylmävesialtaasta 
nousi joku mies sanoen jotain, ja sil-
loin huomasin olevani väärässä osas-
tossa. Pyysin anteeksi ja käännyin ta-
kaisin. Kauempaa suihkun alta kuului 
toinen miehen ääni: ”Tule tänne vaan, 
täällä on kyllä tilaa ja vapaita suihku-
ja!” Kiitin, painuin ulos ja viereisestä 
aukosta naisten puolelle. Sen jälkeen 
en ole siinä uimahallissa vieraillut.

Lipasvahtina
 
Olin presidentinvaalien ennakko-
äänestyksen aikaan lipasvahtina. 
Äänestys tapahtui eri huoneessa, 
missä itse istuin. Eräs luullakseni hu-
malainen tai muun nautintoaineen 
vaikutuksen alainen mies tuli luokse-
ni esittelemään henkilötodistustaan. 
Sanoin, ettei sitä tässä tarvitse näyt-
tää, vaan äänestys on tuolla sisällä. 
Hän kuitenkin työnsi todistustaan 
minulle ja sanoi, että katso nyt, kuka 
hän on, että sitten tiedät. Kun kerroin, 
että olen heikkonäköinen, hän käski 
katsoa lähempää. Kun sekään autta-
nut, hän käski äkäisesti minua mene-
mään kouluun. Se oli niin huvittavaa, 
että minua alkoi naurattaa. Mies soitti 

suutaan vielä äänestystoimitsijoille-
kin, ja huokaisin helpotuksesta, kun 
hän viimein poistui.

Oikotie

Asun kerrostalossa keskellä kaupun-
kia ja olin lähdössä töihin. Suoraan 
kotioveni ulkopuolella on liikenneva-
lot. Ne näyttivät vihreää kävelijöille. 
Punaisissa valoissa oli pakettiauto ja 
sen perässä jokin toinen koppiauto. 
Ajattelin, että minäpä oikaisen valois-
sa seisovan pakettiauton takaa, ettei 
tule turhaa muutaman askeleen lenk-
kiä, joka olisi lain mukaan kuulunut 
tehdä. Lähdin siis menemään auton 
takaa ja törmäsin johonkin. Paketti-
auton takana ei ollutkaan toista au-
toa vaan peräkärry, jonka aisaan olin 
juuri törmännyt. Onneksi en kaatunut 
aisaan, vaan pääsin pikaisesti sen yli. 
Juuri kun olin saanut tien ylitetyksi, 
pakettiauto lähti peräkärryineen ete-
nemään. Olisi voinut käydä köpelös-
ti, jos olisin kaatunut aisan ja kärryn 
väliin eikä kuski olisi minua huoman-
nut…

Lunta saappaissa
  
Eräänä lumisateisena päivänä olin 
menossa työpaikkani vieressä ole-
vaan ruokalaan, jossa käy paljon so-
tilaita. Astuin joukon jatkeena ulko-
ovesta sisään. Edellä kulkenut henkilö 
jäi ystävällisesti pitämään auki välio-
vea, joka avautui oikealle. Häntä väis-
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tääkseni jouduin koukkaamaan vä-
hän vasemmalle. Hyviin tapoihin 
kuuluu kopistella lumet jaloista, jo-
ten tein sen siinä samalla. Se oli kui-
tenkin virhe. Oikea jalkani osui kyllä 
mattoon, mutta vasen ei. Kuului vai-
mea, tukahdutettu ähkäisy. Viisi alim-
maista varvasta kuuluivat harmaisiin 
pukeutuneelle sotilaalle, joka odotti 
ulospääsyä niin hiljaa, etten ollut huo-
mannut häntä. Pahoittelin tietysti vir-
hettäni ja pyytelin anteeksi. Onneksi 
en erottanut kasvoja, joten ei tarvitse 
jatkossa hävetä ruokalassa käyntiä!

Keskeytynyt tarina

Olin syntymäpäiväjuhlissa. Kahvit oli 
juotu, ja meitä istui olohuoneessa sil-
lä hetkellä seitsemän henkilöä. Televi-
sio oli auki, niin kuin nykyään monissa 
kodeissa. Olin ainoa näkövammainen. 
Jossain vaiheessa keskustelu kääntyi 
aiheeseen, josta minullakin oli tari-
naa. Sopivan tilaisuuden tullen aloin 
kertoa, kuinka minulle oli käynyt mat-
kustaessani junalla pohjoiseen. Olin 
päässyt hyvään alkuun, kun eräs nai-
sista alkoi puhua samaan aikaan. En 
oikein tiennyt, kumpaa toiset kuunte-
livat, joten vaikenin punastuen ja kiu-
saantuneena. 

Tuli hiljaisuus. Sitten vieressäni istuva 
nainen sanoi: ”Niin?” Ja vähän kau-
empaa miesääni kehotti minua jat-
kamaan. Tunsin oloni tosi hämmen-
tyneeksi ja sanoin, että luulin heidän 
kuuntelevan toista puhujaa. Tämä sa-
noi kuitenkin kommentoineensa vain 

televisio-ohjelmaa. Sopertelin, että 
mihinkäs minä jäinkään, mutta sitten 
sain kiinni tarinastani ja kerroin sen 
loppuun. 
 
Ilman näkökontaktia on hankala py-
syä tilanteen tasalla. Onkohan näin 
käynyt muille? 

Juustotiskillä

Useat eri ihmiset toimivat avustajana-
ni ostoksilla. Minulla on tapana ostaa 
erästä vähän erikoisempaa juustoa, 
jota ei ole kovin helppo löytää juusto-
tiskistä. Ilmoitettuani juuston nimen 
avustaja kulkee tavallisesti juustotis-
kin moneen kertaan päästä päähän. 
Seuraan korvillani hänen puhettaan 
ja liikkeitään tehden havaintoja. Kun 
juusto vihdoin löytyy, kuulen äänes-
tä, että avustaja katsoo vähän ylös-
päin. Koko olemus viestittää, että hän 
ottaa jotain ylemmältä hyllyltä. 

Kerran annoin ostoslistan tutulle hen-
kilölle, jotta hän kävisi kaupassa sillä 
välin, kun olin työssä. Hän soitti kau-
pasta ja kertoi jo vähän tuskastunee-
na ja kiireisenä, ettei millään löydä ky-
seistä juustoa. Äänessä oli epäilystä, 
josko koko juustoa on olemassakaan. 

Silloin mieleeni tulivat havainnot ai-
kaisemmista käynneistä juustotiskil-
lä. Sanoin, että tavallisesti juusto on 
vähän ylempänä, silmän korkeudella. 
Hän nosti katseensa ja puhelimesta 
kuului: ”No niin, tuossahan se on juuri 
kohdalla!”
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Toimistonhoitajan kommellus

Mieleeni on jäänyt talvinen kirpeä 
pakkaspäivä vuosia sitten, kun Re-
tinitis-yhdistyksen toimisto oli vielä 
Keiteleentiellä. Kokous oli päättynyt, 
ja olimme lähdössä porukalla toi-
mistolta. Olin juuri sulkemassa ulko-
ovea, kun taivaalta leijaili päälleni 
vaalea, pehmeä kankaankappale. 
Jonkun valkoinen keppikin ennätti 
pyydystämään lennokkia. Tarkastel-
lessani kangasta lähemmin huoma-

sin, että siinä oli jotakin kovin tuttua. 
Hämmästykseni oli melkoinen, kun 
viimein ymmärsin, että siinähän oli-
vat ihkaomat villahousuni. Mutta mi-
ten ihmeessä ne leijailivat taivaalta? 
Hetken mietittyäni muistin, että olin 
sisään tullessani laittanut ne takkini 
hihaan ja sitten ulos lähtiessä unoh-
tanut pukea ne ylleni. Jollain konstilla 
ne sitten pelmahtivat ilmoille ulkosal-
la. Vaikken retiniitikko olekaan, niin 
ainakin kommellukset ovat näköjään 
tarttuvia. 

Mies ja nainen kävelivät käsi 
kädessä turistikeskuksen 
rantabulevardilla. Heidän 

hiuksensa olivat iän valkaisemat. 
Käynti oli ripeää. Molemmat olivat 
solakkavartaloisia, he kulkivat käsi 
kädessä kuin teini-ikäiset. Jokin heis-
sä viesti takaapäinkin, että siinä kulki 
kaksi rakastunutta ikäihmistä.

Palmut suhisivat vienossa aamutuu-
lessa. Vielä saattoi erottaa yksittäis-
ten trooppisten lintujen viserryksen. 
Kohta ranta olisi täynnä ihmisiä. Pa-
riskunta asettui suosikkiterassilleen 
puolivarjoon. He tilasivat juomansa ja 
ojentautuivat tuoleissaan mukavaan 

asentoon. Nainen henkäisi syvään il-
maisten tyytyväisyyttään. Mies pani 
kätensä naisen käden päälle. He hy-
myilivät toisilleen. Kumpikaan ei sa-
nonut mitään. 

Ohi kulki rannalle kiiruhtavia ihmisiä. 
Nuoria vanhempia lastenrattaineen 
ja kasseineen, joista rantalelut, pyyh-
keet ja ranta-alustat töröttivät esille. 
Ihmisiä oli kaiken ikäisiä ja kokoisia, 
oli hoikkia ja pulskia vartaloita pikku 
bikineissä ja tiukoissa uimahousuissa. 
Pienet lapset tekivät hiekkakakku-
jaan. Vähän isommat juoksentelivat 
vesirajassa väistellen isoja aaltoja. 

Mies ja nainen
Teksti: Maija Lindroos
Kuva: Arja Piisinen



45     1/2012RP        UUTISET

Nuorten kaunottarien ohittaessa hei-
dät nainen katsahti mieheen. Hän 
naurahti ääneen ilkikurinen pilke sil-
missään. Mies käänsi katseensa nai-
seen ja näytti vähän nololta. Nainen 
nyökkäsi kaunottarien suuntaan ja 
naputti hellästi sormillaan miehen 
pöydällä lepäävää kättä.

Mies hymähti ääneen. Jokin aika sit-
ten he olivat keskustelleet suhtees-
taan ja todenneet, että rakastumisen 
voimakkaaseen tunteeseen ei heidän 
iässään välttämättä liittynyt eroottis-
ta latautumaa. Rakastuminen oli silti 
hyvin fyysinen tunne. He olivat onnel-
lisia, kun olivat löytäneet toisensa. 

Mies oli ollut jonkin aikaa leskenä. 
Vaimo oli kuollut syöpään, ja perhe oli 
valmistautunut vaimon, äidin ja iso-
äidin poismenoon. Lähes viidenkym-

menen avioliittovuoden jälkeen mies 
oli tuntenut itsensä lohduttoman yk-
sinäiseksi. Liitto oli ollut ongelmaton. 
Perhe-elämä, lastenkasvatus ja työ-
elämä oli jaettu vaimon kanssa. Myö-
hemmin lasten muutettua pois kodis-
ta he olivat matkustelleet. 

Jäätyään yksin mies ei ollut osannut 
innostua mistään. Lapset olivat pa-
kottaneet hänet seuramatkalle lah-
joittamalla matkaliput. Matkalla hän 
oli tavannut tämän naisen. Nainen oli 
eronnut kahdesti eikä enää odotta-
nut tapaavansa ketään, jonka kanssa 
haluaisi jakaa elämänsä.  

Tässä he nyt olivat onnellisina toisten-
sa läheisyydestä ja seurasivat ranta-
elämää, joka oli kuin filminauha hei-
dän omista elämänkokemuksistaan 
vuosikymmenten takaa.  
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Yhdistyksen 21.4.2012 Oulussa 
pidettyyn kevätkokoukseen 
saapui 28 yhdistyksen varsi-

naista jäsentä ja 10 muuta henkilöä. 
Tiedossa oli, että kokouksessa tul-
taisiin käsittelemään intensiivisesti 
sääntömuutosehdotusta, sillä aihees-
ta käytiin runsaasti ajatusten vaihtoa 
sähköpostin Retiniitikot-keskustelu-
alueella jo ennen kevätkokouspäivää.

Kokouksen avauspuheenvuorossaan 
puheenjohtaja Esko Pölkkynen toi-
votti kokousväen tervetulleeksi ja 
kertoi viimeisien kuukausien merkit-
tävistä tapahtumista. Vuoden 2011 
lopulla yhdistys sai myöntävän pää-
töksen Raha-automaattiyhdistykseltä 
toiminta-avustuksesta sekä alustavan 
lupauksen seuraavien kolmen vuoden 
toiminta-avustuksista. Puheenjohta-
ja kertoi myös, että yhdistyksen uusi 
jäsenrekisteri on otettu käyttöön yh-
distyksen toimistossa. Kesän molem-
pien tapahtumien valmistelut ovat 
käynnissä. Yhdistyksen kesäpäivät 
pidetään Vuokatissa 15.–17.6.2012 
ja Retina Internationalin maailman-
kongressi Hampurissa 14.–15. 7.2012. 

Lasse Jalonen vastaanotti kokous-
väen Pohjois-Pohjanmaan Näkö-

vammaiset ry:n puolesta. Hän nos-
ti puheenvuorossaan esille joitakin 
merkittäviä näkövammaisten elämää 
helpottavia asioita viimeisten vuosien 
ajalta.  Esim. useissa liikennevälineis-
sä on otettu käyttöön näkövammais-
ten avustuspalveluita. Näkövammais-
järjestöjen taloudellinen kehitys on 
ikävä kyllä kääntynyt laskusuuntaan. 
Taustalla vaikuttavat talouden ylei-
nen niukkuus ja avustusten pienene-
minen sekä kuntamuutoksen tuoma 
uhkakuva kaikille järjestöille. Jalonen 
katsoi, että Retinitis-yhdistys on pro-
filoitunut erityisesti tutkimustulosten 
tiedottamisessa, mitä toimintaa ta-
loudellisesti tukeva RAY varmasti ar-
vostaa. 

Tiukkaa vääntöä Oulussa
Teksti: RP-uutisten toimitus
Kuvat: Pekka Makkonen

Kokouksen puheenjohtaja Lasse Jalonen 
silmäilee kokousmateriaalia.
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Jalonen lupautui toimimaan koko-
uksen puheenjohtajana, ja sihteerik-
si valittiin Anita Niemi. Kokouksessa 
käytiin läpi vuoden 2011 toiminta-
kertomus kohta kohdalta, ja siihen 
tehtiin pieniä muutoksia. Paljon pu-
hututti mm. vertaistuen määrä ja 
muoto, joita pidettiin erityisen tärkei-
nä aspekteina yhdistyksen toiminnal-
le. Keskustelun lomassa nousi esille 
Helsingissä 25.–28.8.2012 pidettävä 
Pohjoismaiden silmälääkäreiden NOK 
2012 -kongressi, johon on saatu ko-
konaiset 90 minuuttia pelkästään 
retinitis-asiaa. Järjestelyissä on ollut 
keskeisessä roolissa yhdistyksen ak-
tiivinen asiantuntijaryhmä. 

Toimintakertomus ja tilinpäätös hy-
väksyttiin, ja hallitukselle myönnet-
tiin vastuuvapaus.

Sääntömuutos puhutti

Kevätkokouksen varsinaiseksi pää-
teemaksi nousi odotetusti sääntö-
muutosesitys. Kokoukselle oli tuotu 
kaksi ehdotusta, josta toinen oli hal-
lituksen ja toinen Seppo Jurvasen laa-
tima. Käsittelyn pohjaksi otettiin hal-
lituksen esitys. Se käytiin läpi pykälä 
pykälältä rinnakkain Seppo Jurvasen 
ehdotuksen ja nykyisten sääntöjen 
kanssa. Vaikka molemmista ehdotuk-
sista löytyivät pääosin samat elemen-
tit, joitakin selkeitä erojakin oli. Käsit-
telyn edetessä hallituksen esitykseen 
tehtiin kokousväen toivomia tarken-
nuksia.

Kokouksessa keskusteltiin varsin ak-
tiivisesti siitä, mitä vaikutuksia sillä 
on, jos hallitukseen valitaan henkilöi-
tä, joilla itsellään ei ole retinitis-diag-
noosia. Kokous oli yksimielinen siitä, 
että hallituksen jäseniksi toivotaan 

Maija Lindroos vetosi retiniitikkolasten van-
hempien jäsenyyden puolesta.

Seppo ja Erja Jurvanen matkustivat Ouluun 
Lappeenrannasta.
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ensisijaisesti toiminnassa aktiivisesti 
mukana olevia. Paljon puhututti se-
kin, olisivatko esim. asiantuntijalää-
kärit liian kiireisiä osallistumaan yh-
distyksen kokouksiin.

Hallitus nosti esille tutkimustyön ja 
uuden tutkimustiedon välittämisen. 
Puheenvuorossaan yhdistyksen enti-
nen puheenjohtaja Maija Lindroos pa-
lautteli kuulijoita historiaan ja kertoi, 
kuinka yhdistyksen ensimmäisessä 
kevätkokouksessa Oulussa 1974 vas-
ta toivottiin, että retinitikseen löytyisi 
joskus hoitomuoto. Tänä päivänä hoi-
dot ovat melkein käsillä ja realistises-
tikin ajatellen viimeistään viiden tai 
kymmenen vuoden sisällä saatavilla.  
Erityisen tärkeä panostuskohde on 
uusien hoitomuotojen saattaminen 
aikanaan julkisen terveydenhuollon 
piiriin. Samalla Maija perusteli halli-
tuksen kantaa siitä, miksi retiniitikko-
lasten vanhempien jäsenyys olisi yh-

distykselle merkityksellistä – hoidot 
tulevat auttamaan erityisesti lapsia 
ja nuoria. Siksi onkin todennäköistä, 
että vanhemmat haluaisivat olla täy-
sillä mukana toiminnassa. Myös RAY 
toiminnan rahoittajana tulee toden-
näköisesti näkemään lapset ja nuo-
ret tärkeänä avustuskohteena. Yhdis-
tyksen on tärkeä katsoa eteenpäin ja 
omalta osaltaan pyrkiä parantamaan 
retiniitikkolasten – ja samalla meidän 
muidenkin – mahdollisuuksia saada 
hoitoja. 

Jäsenpohjan laajentamisesta äänes-
tettiin. Sääntöehdotukseen lisättiin 
rajoite, jonka mukaan alle 15-vuoti-
aan retiniitikkolapsen vanhemmalla 
on oikeus olla yhdistyksen varsinai-
nen jäsen vain siihen saakka, kunnes 
lapsi täyttää 15 vuotta.

Lopuksi suoritettiin äänestys nykyis-
ten sääntöjen ja kokouksessa hy-
väksytyn muutosesityksen välillä. 
Muutosesitys hyväksyttiin äänin 17 
puolesta ja 7 vastaan.  

Äänestyksen jälkeenkin käytiin vilkas-
ta ja ajoittain jopa tunteet kuumenta-
nutta keskustelua siitä, miten yhdis-
tyksen uudet säännöt käytännössä 
toimivat ja mitä vaikutuksia jäsen-
pohjan laajenemisella on yhdistyksel-
le. Esko Pölkkynen toi kokouksen lo-
pussa esille, että vaikka osa jäsenistä 
kokee jäsenpohjan laajennuksen pe-
lottavana, niin mitään pelättävää ei 
muutoksessa ole. Päinvastoin, lasten 
vanhemmilta voidaan saada uusia, 
tuoreita virikkeitä toimintaan.

Pirkko Luusalo ojentaa äänestyslippuaan 
Tapio Säynäjoelle, joka toimi toisena äänten-
laskijana. Tilannetta seuraa Teijo Riepula.
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Yhteenveto muutoksista

Yhdistyksen uudeksi nimeksi hyväk-
syttiin lyhyt ja ytimekäs Retina ry, 
joka jo onkin käytössä yhdistyksen 
kotisivujen osoitteessa www.retina.fi. 
Yhdistyksen tarkoituspykälään lisät-
tiin oikeuksienvalvonta. Sääntöihin 
tehtiin joitakin muitakin, lähinnä se-
manttisia lisäyksiä. 

Kevätkokouksen tärkeä anti oli ennen 
kaikkea siinä, että pitkään vireillä ollut 
sääntömuutosasia saatiin lopulta rat-
kaistuksi, ja nyt on aikaa keskittyä mui-
hin haasteisiin sekä katsoa eteenpäin 
kohti yhdistyksen 40. juhlavuotta. 
 
Positiivista julkisuutta

Oulun seudulla ilmestyvä sanomaleh-
ti Kaleva julkaisi kokouspäivänä ar-
tikkelin, joka oli otsikoitu Retiniitikko 
elää osa-aikasokean elämää. Siinä ou-
lulainen jäsenemme Tarja Hurme oli 
toimittajan haastateltavana. Hyvälle 
paikalle sijoitettu, näyttävin väriku-
vin somistettu juttu välitti sinä aamu-
na tietoa retinitis-sairauksista kym-
menille tuhansille lukijoille.

Oululainen Anne Arokylä osallistui yhdistyk-
sen kokoukseen ensimmäistä kertaa liityt-
tyään jäseneksi vasta aivan kokouksen alla. 
Annen päällimmäisenä tavoitteena kokouk-
seen osallistuessa oli vertaistuen löytäminen. 
Yhdistyksen sääntömuutosasian pitkällinen 
hiominenkaan ei Annea täysin säikäyttänyt, 
sillä hän aikoo mahdollisesti osallistua yhdis-
tyksen tilaisuuksiin jatkossakin sekä hakea 
vertaistukea mm. Iiriksen retinitis-kurssilta.
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Puheenjohtaja:
Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Varajäsenet:

Kaija Andberg, Helsinki
050 341 3778
kaijaandberg@gmail.com

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

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

Retinitis-yhdistyksen hallitus 2012

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

Retinitis-yhdistyksen yhteyshenkilöt
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Yhdistys tiedottaa

Toimiston uusi postiosoite

Yhdistys on luopunut kustannussyis-
tä postilokero-osoitteesta. Uusi pos-
tiosoite on Marjaniementie 74, 00930 
Helsinki (ei 00900 kuten jäsentiedot-
teessa virheellisesti ilmoitettiin).

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on 
yleensä tavattavissa puhelimitse tiis-
taisin ja torstaisin klo 10–13 nume-
rossa (09) 3960 5800. Muina aikoina 
voit jättää viestin puhelinvastaajaan. 
Toimisto on suljettu 15.6.–15.8.2012.

Kesäpäivät Vuokatissa 
15.–17.6.2012

Vielä ehdit mukaan kesäpäiville Vuo-
katinhoviin, Vuokatinhovintie 15, 
88610 Vuokatti. Kesäpäivät alkavat 
perjantaina iltapäivällä ja päättyvät 
sunnuntaina puolilta päivin. Ohjel-
massa on patikointi/soutu Lehmi-
lammen kodalle, shamaani-ilta, met-
sägolf, minikyykkä, pölkkynaula, 
KimBall, seinäkiipeily, köysilasku ym.

Majoitusvaihtoehdot: Pikkuhovi 30,-/
hlö/vrk/1-4 hh tai hotelli 47,-/hlö/
vrk/2 hh, sis. aamiaisen. Pieni mökki 1 
mh 89,-/vrk 1-2 hengelle tai 116,-/vrk 
3-4 hengelle, iso mökki 2 mh 154,-/vrk 
4-6 hengelle, aamiainen ei sisälly hin-
taan. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Maija Lindroos, p. 040 700 0323.

RI:n maailmankongressi
Hampurissa 14.–15.7.2012

Retina Internationalin 17. maailman-
kongressi pidetään 14.–15.7.2012 
Hampurissa. Ohjelma on otsikoitu Ga-
teway to Vision – Portti näkemiseen. 
Lisätiedot, rekisteröityminen, hotelli-
varaukset ja osallistumismaksut: 
www.retina-international-2012.de

Koko perheen Retina Day 
Iiriksessä 22.9.2012

Kansainvälistä retiniitikon päivää vie-
tetään lauantaina 22.9.2012 Iirikses-
sä Helsingin Itäkeskuksessa. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikenikäiset reti-
niitikot perheineen kaikkialta Suo-
mesta, samoin näkövammaistyönte-
kijät ja muut ammattilaiset. Lapsille 
ohjattua ohjelmaa ja välipala klo 12-
15.

Ohjelma
11.00  Tulokahvit ja lasten lounas. 
12.00  Tuoreimmat tutkimusuutiset ja 
terveiset kesän kongresseista. Asian-
tuntijat vastaavat yleisökysymyksiin. 
14.00  Juhlalounas.
15.30-17.00 Musiikkia ja yhteistä oh-
jelmaa. 

Ateria- ja yöpymispakettien hinnat 
syksyn jäsentiedotteessa. Luento-
osuus on kuultavissa Iiriksen netti-
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radion kautta, ja siihen voi osallistua 
maksutta myös paikan päällä. Lisätie-
dot: Maija Lindroos, p. 040 700 0323.   

Syyskokous Kuopiossa 
13.10.2012

Yhdistyksen syyskokous pidetään 
lauantaina 13.10.2012 Kuopiossa Ho-
telli Cumuluksessa. Virallisen koko-
uksen ja päivällisen jälkeen aiheena 
Opaskoira kumppanina. Kokemuksia 
jakamassa Kaisa ja Sepi, Eero ja Timmi 
sekä Maija ja Mette.

Tampereen seudun 
retinitiskerho

Kesäretki Viikinsaareen keskiviikko-
na 11.7. Tampereen Laukontorilta klo 
11.00 lähtevällä Hopealinjan laivalla. 
Perillä ulkoilua, uintia ja omakustan-

teinen lounas saaren ravintolassa. 
Laivaliput meno-paluu aikuiset 11 €, 
eläkeläiset ja opiskelijat 9 €, lapset 
(4-17 v) 5,50 €. Runsas buffet-lounas 
aikuiset 15 €, lapset 7,50 €. Saaresta 
pääsee laivalla takaisin tunnin välein 
aina puolelta. Matka kestää n. 15 min. 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Syyskaudella kokoonnumme joka 
kuukauden ensimmäisenä maanan-
taina 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. klo 
15.30–17.00 TsN ry:n kerhohuoneella, 
Kuninkaankatu 8 A 2. krs.

Yhteyshenkilöt: Raija Leppänen, p. 
0400 797139, ja Outi Lehtinen, p. 040 
700 7930.

Suojaa silmäsi
auringolta!
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Palvelukortti

Haluan liittyä varsinai seksi jäseneksi (jäsenmaksu 20 euroa/vuosi + liittymis-
maksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja RP-uutisten vuosikerran).

Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi, sisältää RP-uutisten 
vuo sikerran).

Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella).

Tilaan veloituksetta yhdistyksen uutta esitettä  ____  kpl. 

Tilaan veloituksetta  ____  kpl yhdistyksen käyntikortteja kannatus-
jäsenten 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 luonnon-
vaalea 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. Palautus-
osoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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Retinitis-yhdistys ry

Tunnus 5006546

00003  VASTAUSLÄHETYS

Retinitis-
yhdistys 
maksaa 

postimaksunPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

LUOTETTAVA LAADUKAS KOTIMAINEN

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

www.retinacomplex.com

VIRKISTÄÄ SILMIEN SUOJAMEKANISMEJA
VAPAITA RADIKAALEJA VASTAAN

SILMIESI NÄKÖKYVYN TUEKSI

Virkistää
immuunipuolustusta

Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 
potevien asialla

 

 

 
“Tekee pienistä asioista suuria” 

 
Acrobat 19/22/24” LCD 

• ”3-in-1” Autofocus kamera, kaukosäädin 

• Suurennus jopa 82x,, lukuviivat, ”Freeze”  

• Kevyt, laukku mukana sekä PC yhteensopiva 
 

Merlin 19/22/24” LCD 

• Helppokäyttöinen ja kirkas hyvä kuva 

• 2,4-85x Zoom, 28 ohjelmoitavaa katselutilaa 
 

Pebble 4,3” 

• Kevyt ja helppo käyttää, kirkas kuva 

• 2-10x Zoom, 6 katselutilaa,”Freeze”-toiminto 

 
 

Visual Focuksen perustaja Mikael Toivainen on itse retiniitikko ja on 

saanut suuren avun Enhanced Visionin suurentavista lukulaitteista. 

___________________       

Apuväline Visual Focus Oy   mikael@visualfocus.fi 
Rauhankatu 26, vaasa  www.visualfocus.fi 
Puhelin: 040-539 1071 
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“Tekee pienistä asioista suuria” 

 
Acrobat 19/22/24” LCD 

• ”3-in-1” Autofocus kamera, kaukosäädin 

• Suurennus jopa 82x,, lukuviivat, ”Freeze”  

• Kevyt, laukku mukana sekä PC yhteensopiva 
 

Merlin 19/22/24” LCD 

• Helppokäyttöinen ja kirkas hyvä kuva 

• 2,4-85x Zoom, 28 ohjelmoitavaa katselutilaa 
 

Pebble 4,3” 

• Kevyt ja helppo käyttää, kirkas kuva 

• 2-10x Zoom, 6 katselutilaa,”Freeze”-toiminto 

 
 

Visual Focuksen perustaja Mikael Toivainen on itse retiniitikko ja on 

saanut suuren avun Enhanced Visionin suurentavista lukulaitteista. 

___________________       

Apuväline Visual Focus Oy   mikael@visualfocus.fi 
Rauhankatu 26, vaasa  www.visualfocus.fi 
Puhelin: 040-539 1071 
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WWW.LOWVISION.FI
E-mail info@lowvision.fi

Puh. 040 777 1320
Fax 09 6898 8342

MagniLink Vision TTS
– puhuva lukutelevisio

Kun et jaksa lukea kaikkea suurentamaasi 
tekstiä, näpäytä näyttöä ja kuuntele se 
nopeasti.

•	 HD	–kamera
•	 23”	Full	HD	kosketusnäyttö
•	 vakiona	suomi,	ruotsi,	englanti

Katso esittelyvideo ja lisätiedot kotisivuil-
tamme!
 
Hinta 5.995 eur

w w w . p o l a r p r i n t . f i

UUSIA LAADUKKAITA SUURENNUSLAITTEITA OPISKELUUN, TYÖHÖN JA KOTIIN 

Kysy lisää:  
Näköpiste Polar Print Oy  
Itälahdenkatu 23 A, 00210 Helsinki
Puh. 040 5267177 ja 044 0900 790 tai 
09-615 00124

Compact 5 HD ja 7 HD
 kannettava teräväpiirtosuurennuslaite
 5” tai 7” näytöllä
 ergonominen näytön asento
 helpot toimintonäppäimet
 1.5X–18X suurennus

Topaz XL HD
 20”, 22” ja 24” näytöllä
 laadukas teräväpiirtokuva 
 liitettävissä tietokoneeseen
 eriväriset helppokäyttöiset säätimet

Ruby
 pieni, kannettava suurennuslaite
 4,3” näyttö
 eriväriset selkeät toimintonäppäimet
 suurennus kahva taitettuna 5X, 7,5X, 10X
 suurennus kahva ulosvedettynä 2–14X

ClearView+ HD    
 terävä kuva erityisesti pienemmillä 
  suurennuksilla 
 suurennus 1x–76x näytön koosta rippuen 
 valittavana 19” ja 22” TFT-näytöt, joissa 
  UFA-näytönvarsi, näyttö liikuteltavissa 
  ylös-alas ja myös vaakasuuntaan 
 liitettävissä tietokoneeseen 


