        

1

retina
retina 1/2013

1/2013

Retinitis-yhdistyksen tiedotus- ja jäsenlehti

Retinitis-yhdistys 40 vuotta, s. 17
Hyvä valaistus parantaa toimintakykyä, s. 5
Näkövaatimukset uudessa ajokorttilaissa, s. 15

2

retina
retina 1/2013

Sisällys 1/2013
3 Kesää odotellessa
5 Hyvä valaistus parantaa toimintakykyä
11 Bestin taudin geenihoito onnistui
25

12 Bestin tautia tutkitaan ihosoluilla
14 Sauvasolujen muuttaminen
tappisoluiksi suojaa rappeumalta
15 Näkövaatimukset uudessa
ajokorttilaissa
17 Retinitis-yhdistys 40 vuotta
25 Kokkolan kevätkokous
29 Kunniapuheenjohtajan kiitos

30

30 Musiikin monilahjakkuus
Mikko Herranen
33 Kari Huuskonen  —
mummon tarinoiden lumoama
37 Välähdyksiä retinoskiisimiehen
elämästä
42 Näkövammaislaskettelua Alpeilla
45 Retiniitikot keväisessä Istanbulissa
49 Asiantuntijaryhmän kuulumisia
50 Yhdistys tiedottaa
52 Yhdistyksen hallitus ja yhteyshenkilöt
53 Palvelukortti

5
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Kesää odotellessa
Teksti: Esko Pölkkynen,  
Retinitis-yhdistyksen
puheenjohtaja
Kuva: Pekka Makkonen

N

äin pitkän talven jälkeen kesän odotus voimistuu, mieleen
tulevat keskikesän valoisuus
ja lämpö. Tätä juttua kirjoittaessani
on vielä paikoin   lähes puoli metriä
lunta maassa ja jalkakäytävät osittain jäisiä, toivottavasti liukkaudesta
on selvitty ”ehjin luin”. Luminen talvi
on toki tuonut valoisuudellaan helpotustakin niille retiniitikoille, joilla
vielä on näköä jäljellä, samoin ulkoilu
eri muodoissaan on säiden puolesta
ollut kuluneena talvena meille kaikille mahdollista.
Kesän tietysti tärkein tapahtuma on
yhdistyksemme 40-vuotisjuhla Tampereella.  Lehden ilmestymisen aikaan
tapahtumaan on aikaa enää runsas
viikko, joten toivottavasti kaikki halukkaat ovat ilmoittautuneet juhlaan,
me retiniitikot teemme juhlastamme
arvokkaan, mieleenpainuvan ja kaikille viihtyisän tapahtuman.
Kevätkokous Kokkolassa sujui juohevasti  hyvässä ja leppoisassa ilmapiirissä. Tiliasiat ovat kunnossa ja yhdistyksen talous   vakaa, kiitos RAY:n

avustuksen. RAY:n suuntaan on jatkossakin oltava aktiivinen, siellä on
muutettu toimintoja ja avustuksen
käyttöä seurataan entistä tarkemmin.
Ilmoitusmyynti on myös sujunut hyvin, kiitos pirteän, aktiivisen myyjän
Kaisa Penttilän.  Tili- ja vastuuvapauden saaminen oli tietysti tärkeä asia
hallitukselle, myös huomionosoitusten hyväksyminen eli kunniapuheenjohtajuus todella pitkäaikaiselle
yhdistyksen puheenjohtajalle Maija
Lindroosille ja kunniajäsenyydet pitkäaikaisille asiantuntijaryhmämme silmälääkäreille Sirkka-Liisa Rudangolle
ja Leila Laatikaiselle. Tämä on miltei
ainoa tapa, jolla yhdistyksemme voi
osoittaa kiitollisuutta pitkäaikaisesta
työstä retiniitikkojen hyväksi.
Kokkolassa koimme myös useita hienoja yhdessäolon hetkiä. Kaupunkikierros puukaupunginosaan oli
antoisa. Oppaat kertoivat Kokkolan
merellisestä historiasta, Krimin sodan sankariteoista, sotasaalisparkassista, jota englantilaiset himoitsevat
takaisin ja tietysti myös vanhoista
puutaloista. Kokkola osoittautui mie-
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lenkiintoiseksi kaupungiksi, jolla on
hieno historia ja aktiivinen ote elämänmenoon. Illalla tutustuimme paikallisiin näkövammaisiin, jotka musisoiden saivat meidät tanssimaankin.  
Kyllä pohjalainen meininki jäi mieliimme. Iltakeskusteluissa pohdittiin
ja pohjustettiin yhdessä  myös syksyn
Lapin-matkaa, yhdessäolo oli antoisaa ja antoi uskoa että yhdistyksemme toiminta on oikeansuuntaista ja
mielenkiintoa herättävää.
Nyt kesän koittaessa ensin kokoonnumme Tampereelle 40-vuotisjuhlatapahtumaan. Juhlimme, nautimme
toistemme seurasta, tietysti kuuntelemme myös luento-osuuden. Erityisesti odotan kunniapuheenjohtajamme juhlapuhetta, Maijalla on varmasti
painavaa sanottavaa.
Syksyllä aktiviteetit jatkuvat lapin-

matkalla. Siellä on tarjolla niin patikointia kuin leppoisaa yhdessäoloa.
Äkäslompolosta löytyy myös paikallista viihdettä, jos sellaista halutaan.
Kuitenkin yhdessä tekeminen, toistemme tukeminen ja Lapin taian kokeminen ovat mielestäni sitä parasta
terapiaa, mitä toivoa saattaa.
Vertaistukea tarvitsemme myös jokapäiväisessä elämässämme. Sitä
voimme jokainen sekä antaa että saada, kunhan muistamme tehdä oman
osuutemme, emmekä jää odottelemaan, että joku toinen tekisi kaiken.
Yhdistyksemme pyrkii vuosittaisilla
tapahtumilla aktivoimaan jäsenistöä toimimaan toistemme hyväksi.
Toivonkin tapahtumiimme mahdollisimman runsasta osallistumista, keskustelua aroistakin aiheista ja uusia
ajatuksia, miten toimintaamme voitaisiin kehittää.

         retina 1/2013
Retinitis-yhdistys ry:n jäsenlehti
36. vuosikerta, 2 numeroa vuodessa
Isokirjoituksella, sähköisenä ja äänitteenä.
Julkaisija:  
Retinitis-yhdistys ry,
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
(09) 3960 5800
info@retina.fi
www.retina.fi
Päätoimittaja: Outi Lehtinen
040 700 7930, outi.lehtinen@elisanet.fi

Toimituskunta:  
Jaakko Evonen, Anders Nyberg, Esko Pölkkynen, Pekka Rantanen, Ritva Salonen, Tuire
Niemi.
Taitto: Arja Piisinen
Ilmoitusmyynti: Kaisa Penttilä
Joulukuussa 2013 ilmestyvään lehteen tarkoitetun aineiston viimeinen jättöpäivä 15.10.2013.
Yhdistys varaa oikeuden käyttää lehden juttuja verkkosivuillaan.
Painopaikka: SLY-Lehtipainot Oy, Porvoo

5

retina 1/2013

Hyvä valaistus parantaa toimintakykyä
Teksti: Toimitusjohtaja Jukka Jokiniemi, Innojok Oy
Kuvat: www.innojok.com

N

äön heikentymisen myötä on
tärkeä hyödyntää jäljellä oleva näkö mahdollisimman hyvin. Valojen avulla voidaan helpottaa
tilaan orientoitumista ja mahdollistaa
näkövammaisen itsenäinen selviytyminen. Jos tila on väreiltään tumma,
hyväkään valaistus ei auta. Sen sijaan
hyvin suunniteltu, vaalea tila, jossa
on tarpeeksi kontrasteja, on selkeä
heikommassakin valaistuksessa.
Vaikeasti heikkonäköisen on mahdollista saada asuntoonsa välttämätön lisävalaistus sosiaalitoimen kustantamana. Onnistunut lopputulos
edellyttää erilaisten valaisinmallien
monipuolista ja järkevää käyttöä.
Näin kodin eri tiloihin saadaan aikaan
esteettisiä ja näköergonomisia valaistuksia kohtuullisin kustannuksin.
Vaikka suunnittelussa otetaan huomioon heikkonäköisen tarpeet, lopputulos soveltuu hyvin myös niille,
joiden näkö on normaali.

Valoa näkemiseen
Näkemiseen tarvittava valaistus tuotetaan yleisvalaistuksella. Tarkkaa näkemistä vaativissa kohteissa käytetään
lisänä kohde- tai korostusvalaistusta.

Innosol Manhattan on Pauli Partasen
suunnittelema häikäisemätön designkirkasvalolaite, joka muuttuu himmentimen ansiosta sisustusvalaisimeksi. Kaksi
erilaista ”julkisivua” tekevät valaisimesta
jännittävän sisustuselementin. Valaisimen takasivu ilmentää pilvenpiirtäjän ikkunaseinää.
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Valoa katsomiseen
Valaistuksen tulee korostaa tilan hahmottamisen kannalta tärkeitä kohteita. Valaistus katsomiseen toteutetaan
yleisvalaistuksen ja kohde- tai korostusvalaistuksen keinoin.

Valoa katsottavaksi
Valo voi itsessäänkin olla katsomisen
kohde: koristeellinen sisustusvalaisin, värillinen neonvaloputki, valokuitu tai värivalo. Talven pimeydessä piristävät kirkasvalolaitteetkin on
tarkoitettu katsottaviksi.

Eteinen
Vaatesäilytystilojen ja peilin on oltava
riittävästi valaistut. Naulakon päälle
voidaan sijoittaa erillinen kohdevalo
vaatteiden ja kenkien löytämisen helpottamiseksi. Liiketunnistimesta voi
olla hyötyä erityisesti tuulikaapissa.
Kapeissa eteistiloissa valaistus kannattaa toteuttaa epäsymmetrisenä
sijoittamalla valaisin toiselle seinälle
tai kattoon lähelle seinää. Eteisestä
saadaan näin valoisampi, tila vaikuttaa suuremmalta ja on helpompi hahmottaa. Jos valoa ei tule seinille ja
kattoon, tila vaikuttaa hämärältä.
Opaalikuvulliset loistevalaisimet soveltuvat hyvin eteiseen. Ne valaisevat erinomaisesti seinäpintoja, ja valoa riittää hyvin myös vaatekaapin
sisään. Joissain tilanteissa epäsuora
valaistus voi olla paras ratkaisu. Hy-

Himmennetystä opaalilasista valmistettu
kulmikas Sipuli on häikäisemätön valaisin, joka sopii vaikkapa pienen työhuoneen yleisvalaisimeksi. Valo siivilöityy
kauniisti lasikuvun lävitse.

viä valaisimia ovat ripustettavat, epäsuoraa valoa antavat yleisvalaisimet
ja seinästä kattoon epäsuoraa valoa
tuottavat valaisimet.

Keittiö
Keittiö vaatii tehokkaan yleisvalaistuksen. Lisävaloa tarvitaan kaapistoille, tiskipöydälle, liedelle ja muille
työskentelytiloille. Valaistuksen on
oltava tasainen, eikä työtasoille saa
jäädä hämäriä nurkkauksia. Hyvä valaistus ennaltaehkäisee myös tapaturmia.
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Pitkänomainen keittiötila valaistaan
suorakaiteen muotoisilla loistelamppuvalaisimilla tai usealla pyöreällä
opaalikupuvalaisimella. Kun valoteho on riittävä, saadaan keittiöön
suoran valon lisäksi kaappien ovista
heijastuvaa epäsuoraa valoa. Valoa
riittää hyvin myös kaappien sisään, ja
työvälineet löytyvät helposti.
Työtasot valaistaan loistelamppuvalaisimilla, joiden ihanteellisin paikka
on yläkaapiston alapinnassa häikäisysuojalistan takana. Valo kohdistuu
tällöin takaseinään ja työtasolle ilman kiiltokuvastumia.
Ruokapöydän valaistuksessa sisustuksellisesti parhaita ovat ripustettavat valaisimet. Valo ei saa paistaa
ruokailijoiden silmiin, eikä valaisinta
tule ripustaa niin alas, että se haittaa
ruokailijoiden katsekontaktia. Yleis-

valaistus voidaan toteuttaa myös
epäsuoralla katon kautta heijastuvalla valolla.
Varjot ruokapöydällä helpottavat
astioiden ja ruokailuvälineiden havaitsemista. Kuulonäkövammaisten
kannalta häikäisemätön valaistus ja
riittävä varjonmuodostus ovat erityisen tärkeitä, sillä kasvojen ja eleiden
näkeminen on kommunikoinnin perusedellytys.

Aula- ja oleskelutilat
Aulatiloissa ja olohuoneissa valaistuksella kannattaa korostaa huoneen
vastapäistä nurkkaa, joka on tilan
mittasuhteiden hahmottamisen kannalta keskeisin. Valoa tarvitaan runsaasti myös sisäänkäyntien kohdalla,
jotta huoneessa olijat hahmottavat
poistumistiet ja havaitsevat huoneeseen tulijat helpommin.
Olohuoneessa valaistuksen tulee
muuntua helposti eri tarpeisiin. Siellä
katsellaan televisiota, ehkä tietokonettakin, joskus taas tarvitaan tunnelmavalaistusta. Valaistuksen määrää ja laatua on helpointa muunnella
tarpeen mukaan käyttämällä useita
erityyppisiä valaisimia himmentimien asemesta.

Kuplat-valaimen värikäs ulkokupu luo
kontrastin vaaleaa taustaa vasten. Valonlähde on kuvun sisällä niin, että se ei häikäise silmiä.

Sisustuksellisesti miellyttävä valaistus ja näkemisen kannalta hyvä valo
ovat onneksi yhdistettävissä. Olohuoneen yleis- tai koristevalaisimiin liittyy
usein tunne- ja designarvoa. Siksi ne
kannattaa muutostöissä sisällyttää
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osaksi uutta valaistusratkaisua. Jos
valaisin on häikäisevä, ongelma vähenee, kun tilaan luodaan aiempaa
tehokkaampi valaistus. Vanhaan valaisimeen voi myös vaihtaa pienempitehoiset, vähemmän häikäisevät
lamput.
Verholautavalaistus on hyvä perusratkaisu yleisvalaistukseen. Verholaudan rakenteen tulee olla sellainen,
että valo kohdistuu ylös kattoon ja
alas seinään tai verhoihin, josta se
heijastuu huoneeseen. Verholautavalaistuksen avulla syntyy viihtyisä ja
häikäisemätön valaistus, joka ei kilpaile visuaalisesti sisustusvalaisinten
kanssa. Yleisvalaistukseen soveltuvat
myös kattoon asennettavat, epäsuorasti seinäpintoja valaisevat valorampit. Valaistut vaaleat seinäpinnat saavat tilan vaikuttamaan valoisalta.
Ikkunoihin ja lasiseiniin ei kannata
suunnata valoa, koska lasipinta aiheuttaa kiiltokuvastumia eikä heijasta
riittävästi valoa takaisin tilaan.
Valaisimia ei tarvitse sijoittaa symmetrisesti. Niiden on silti annettava riittävästi häikäisemätöntä valoa
kaikkiin tärkeisiin kohtiin. Jalka- ja
pöytävalaisimet ovat hyvä lisä oleskelu- ja aulatilojen valaistuksessa.
Niiden pistorasiat voidaan kytkeä
myös seinäkatkaisijoilla toimiviksi.
Kohdevalaisimilla kannattaa valaista
tauluseinät, kirjahyllyt ja muut vastaavat kohteet. Kun kohdevalaisimet
ovat ulkonäöltään mahdollisimman

huomaamattomat, ne eivät kilpaile
sisustusvalaisinten kanssa.
Aula- ja oleskelutilat voidaan valaista
joustavasti virtakiskoon asennettavilla, helposti siirrettävillä kohdevaloilla. Korostamalla huonekaluja, koriste-esineitä ja tauluja luodaan tilaan
mielenkiintoista tunnelmaa. Valo heijastuu esineistä ja tuottaa epäsuoraa
hajavaloa. Korostusvalaisimet täydentävät yleisvalaistusta, joka usein
painottuu huoneen keskiosaan.

Makuuhuone
Makuuhuoneen yleisvalaistuksen ei
tarvitse olla voimakas. Miellyttävä valaistus syntyy kohdemaisilla lukuvaloilla tai vuoteen päätyyn epäsuoraa
valoa tuottavilla loistelamppuvalaisimilla. Vaatekaappien eteen sijoitetut kohdevalot tai epäsymmetriset
perusrunkovalaisimet antavat hyvän
yleisvalaistuksen. Valo heijastuu ovipintojen kautta huoneeseen, ja kun
vaatekaappi avataan, saadaan valoa
kaapin sisälle. Kattovalaisinpisteessä
voi olla kattoa valaiseva yleisvalaisin,
jonka valo ei häikäise vuoteessa lepäävää. Jos huoneessa on työpöytä,
on suositeltavaa käyttää epäsuoran
yleisvalon ja työpöydälle kohdistetun
valaistuksen yhdistelmää.
Pesu- ja wc-tilat
Pesutiloissa tarvitaan runsaasti valoa,
ja siellä on voitava toimia myös ilman
silmälaseja. Toisaalta pesuhuoneen
valaistus olisi hyvä kytkeä kahteen
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ryhmään, jolloin sitä voi säätää tarpeen mukaan. Yöllä, kun silmät ovat
sopeutuneet hämärään, riittää vähäisempi valo.
Värikontrasti helpottaa tukikaiteiden,
WC-kalusteiden ja altaiden erottumista. Tilan hahmottamisen helpottamiseksi seinien alapinta (1000–1200
mm lattiasta) voi olla tummempi,
mutta ylempien seinäpintojen tulee
olla vaaleita, jotta valo heijastuu huoneeseen tasaisena.
Pesukoneen käyttökytkimien, pesuohjeiden ja pakkausmerkintöjen
näkeminen edellyttää hyvää valaistusta. Pienen pesutilan ainoaksi valonlähteeksi riittää tehokas peilivalaisin, jonka valo heijastuu seinän ja
katon kautta koko tilaan. Iso pesutila
vaatii useampia valopisteitä.
Peilivalaisimen on oltava tehokas
mutta häikäisemätön. Häikäisyn estämiseksi se ei saa olla katsekorkeudella, ja sen eteen voi sijoittaa otsalaudan tai perforoidun kuvun, joka
muuttaa valon epäsuoraksi. Epäsuora
valo edellyttää vaaleita seinäpintoja,
jotta valo heijastuu katon ja seinän
kautta tilaan. Lievä varjonmuodostus
parantaa näkymistä. Epäsuorasti yläviistosta tuleva valo luo kasvoille kevyen, luontevan varjon.
Kapeat, pitkänomaiset seinän ja katon rajaan sijoitettavat loistelamppuvalaisimet sopivat hyvin pesutiloihin. Uusissa kohteissa on järkevää
upottaa valaisin kattopintaan, jolloin

Eero Aarnion suunnittelema Origo S on
näppäränkokoinen valaisin esimerkiksi
yöpöydälle. Valkoiseen valaisimeen tuo
ilmettä vihreä, valaisimessa kiinni oleva
köysi. Ympäristö lisää kontrastia. Origon
esikuva on Aarnion omassa savusaunassa,
jonne hän vuosia sitten rakensi jämäkän
puisen tolpan helpottaakseen lauteille
kiipeämistä. Sama muoto toistuu Origovalaisimessa. Origon yläosa muodostaa
kädessä miellyttävältä tuntuvan kantokahvan, josta sitä voi kätevästi liikutella
paikasta toiseen.

asennuksesta tulee siisti ja tyylikäs.
Myös kattoon asennetut pyöreät
yleisvalaisimet ovat käyttökelpoisia.
Jos pesuhuone on alle 2,25 metriä
korkea, siellä on käytettävä kostean
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tilan hyvin suojattuja IP44-kotelointiluokan valaisimia. Yli 2,25 metriä korkean tilan katossa voidaan käyttää
IP20-luokan valaisimia, mutta suositeltavia ovat vähintään IP21-luokan
valaisimet.
Pesutilojen riittävä valaistus ja liiketunnistimen käyttö vähentävät onnettomuusriskiä. Liiketunnistimet tulee säätää siten, ettei valo sammu liian
nopeasti.
Tummissa tai puupaneloiduissa tiloissa valaistus on ylimitoitettava.
Vaalentamalla seinä- ja kattopintoja

saadaan aikaan sopiva valaistustaso
ja näköergonomia.
Sisäportaat
Asunnon sisäportaikko on valaistava
hyvin, jotta liikkuminen on turvallista ja askelmat helppo hahmottaa. Lisäksi on syytä merkitä porrasaskelmien reunat värikontrastiraidoin. Tämä
helpottaa näkövammaisen turvallista
liikkumista. Valaistusta suunniteltaessa pitää huolehtia siitä, että kaikki
porrasaskelmat saavat valoa. Sen tulee levitä tasaisesti ylimmille ja alimmille askelmille sekä lepotasoille,
joissa askelrytmi muuttuu.

Taulukko

Asunnon eri tilojen sopiva valaistusvoimakkuus lukseina ja loistelampputehoIna
Valaistusvoimakkuus

Loistelampputeho

Eteinen
- yleisvalaistus
- peilin edessä olevat pystypinnat

300 luksia
300-500 luksia

10 W/m2

Keittiö
- ruokapöytä
- työtasot

300-500 luksia
500-700 luksia

10-15 W/m2

Aula- ja oleskelutilat
- yleisvalaistus
- lukeminen ja muu tarkka työskentely

200-300 luksia
300-500 luksia

5-10 W/m2

Makuuhuone

200-300 luksia

5-10 W/m2

Pesu- ja wc-tilat

300-500 luksia

10-15 W/m2

Portaikko

200-300 luksia

10 W/m2

  Tila
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Sopiva sisäporrasvalaistus syntyy tehokkaalla yleisvalolla. Porraskuilun
seinille voidaan sijoittaa myös teräviä, keilamaisia valoja, jotka lisäävät
askelmien varjonmuodostusta. Varjonmuodostus auttaa portaiden havaitsemista niitä noustaessa, mutta
toimii huonommin alaspäin mentäessä. Valaisimen pitää olla sellainen,
että se suuntaa valon selkeästi ylhäältä alaspäin. Jos portaikon käsijohteiden alle on mahdollista sijoittaa valaisimia, kaikki porrasaskelmat saavat
tehokkaasti valoa.

Portaikon seinävalaisimet eivät saa
antaa voimakasta sivusuuntaista valoa, sillä se häikäisee ja vaikeuttaa
liikkumista. Jos kattoon asennetaan
valaisimia, tavalliset toimisto- tai
yleisvalaisimet ovat käyttökelpoisia.
Portaikon kohdevaloina voidaan käyttää sekä loiste- että LED-lamppuja.
Sijoituspaikat kannattaa valita siten,
että lampun vaihto käy vaivattomasti. Jos valaisimeen on hankala vaihtaa
lamppua, pitkäikäiset valonlähteet,
kuten LED-lamput ovat parhaita.

Bestin taudin geenihoito
onnistui koirilla

P

ennsylvanian yliopiston tutkijaryhmä on saanut geenihoidolla Bestin tautia sairastavien
koirien kaikki näönpuutosalueet häviämään. Hoitokokeen onnistuminen vie askeleen lähemmäs ihmisillä
suoritettavia hoitotutkimuksia. Karina Guziewicz, joka työskentelee Gus
Aguirre’n laboratoriossa Pennsylvanian yliopistossa, raportoi tuloksista
silmätutkijoiden vuotuisessa ARVOkokouksessa toukokuussa 2013.
Tutkimuksessa 13:n Bestin tautia sairastavan koiran toiseen silmään annettiin geenihoitoa. Silmiin siirrettiin

Best1-geenin terveitä kopioita muokatun adenoviruskantajan avulla.
Verkkokalvon alle ruiskutetun kantajan tehtävänä oli viedä hoitogeenin
kopiot verkkokalvon soluihin.
Tri Guziewicz sanoi, että vaaditaan
vielä lisätutkimuksia, mm. annos- ja
toksisuuskokeita, ennen kuin hoitotutkimukset voidaan aloittaa ihmisellä. Tutkijat selvittävät myös sitä, mihin kohtaan verkkokalvoa hoitogeeni
kannattaa ruiskuttaa. He uskovat,
että yksi hoitokerta riittää ihmisellä
useiksi vuosiksi.
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“Gus Aguirre’n ryhmän tekemät koirakokeet ovat olleet ratkaisevan tärkeitä monien muidenkin geenihoitojen
edistymisen kannalta. Niitä kehitetään
parhaillaan mm. Leberin synnynnäiseen amauroosiin, akromatopsiaan ja
X-kromosomaalisesti periytyvään retinitis pigmentosaan,” sanoo tutkimusjohtaja Stephen Rose Foundation Fighting Blindness -organisaatiosta USAsta.
“Nämä tutkimukset muodostavat ratkaisevan askeleen kohti ihmisillä suoritettavia kliinisiä hoitotutkimuksia.”
Bestin tauti on varhain ilmenevä makularappeuma. Puhkeamisikä ja vaikeusaste vaihtelevat suuresti. Bestin
taudille on tyypillistä haitallisen kuona-aineen lipofuskiinin keräytyminen
verkkokalvon pigmenttiepiteelisolukerrokseen (RPE). RPE:llä on tärkeä

tehtävä valoaistinsolujen tukena.
Kun RPE rappeutuu kuona-aineiden
kertymisen vuoksi, valoaistinsolut ja
niiden myötä näkö menetetään. Verkkokalvon alle voi myös muodostua
herkästi rikkoutuva, nesteen täyttämä rakkula.
Bestin tauti periytyy yleensä vallitsevasti, mikä tarkoittaa, että se voi siirtyä yhdeltä sairaalta vanhemmalta
suoraan lapselle.  Taudista tunnetaan
kuitenkin myös peittyvästi periytyviä
muotoja, joissa molemmat vanhemmat ovat taudin oireettomia kantajia.
Tri Guziewicz uskoo, että ryhmän
kehittämää geenihoitoa voidaan
soveltaa molempiin Bestin taudin
muotoihin.
Lähde: www.blindness.org

Bestin tautia tutkitaan
ihosolujen avulla

B

estin tauti on perinnöllinen
makularappeuma, joka aiheuttaa etenevää keskeisen näön
menetystä lapsilla ja aikuisilla. Se sai
nimensä yli sata vuotta sitten saksalaiselta silmälääkäriltä Friedrich Bestiltä.
Bestin taudille on hiljattain kehitetty

malli, joka auttaa selvittämään sen
mekanismeja ja kehittämään hoitomenetelmiä. Tutkimusryhmää johtaa
tri David Gamm, McPherson silmätutkimusinstituutin johtaja Wisconsin-Madison yliopistossa. Hän otti
ihosoluja kahdelta Bestin tautia sairastavalta retiniitikolta ja taannutti
ne uudelleen ohjelmoinnilla ns. indu-
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soiduiksi monikykyisiksi kantasoluiksi (iPSC = induced pluripotential stem
cells). Taannutusprosessissa solujen
erilaistuminen   puretaan, minkä jälkeen ne voidaan ohjata erilaistumaan
aivan muiksi soluiksi, tässä tapauksessa verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluiksi (RPE).  
RPE-soluilla on tärkeä tehtävä verkkokalvolla, sillä ne ruokkivat näköaistinsoluja (sauvoja ja tappeja) ja
vastaavat niiden jätehuollosta. Päivällä aistinsolujen ulkosegmentit kuluvat, ja yöllä unen aikana RPE-solut
nielevät niiden päät ja ottavat kallisarvoisen materiaalin uusiokäyttöön.
Bestin tauti vaikuttaa suoraan RPEsoluihin, ja kun niiden toiminta häiriintyy, verkkokalvon keskeisen alueen eli makulan aistinsolut alkavat
tuhoutua.
Seuraamalla viallisia RPE-soluja soluviljelmässä tutkijaryhmä pystyy
havainnoimaan ja ymmärtämään
tautiprosessin kannalta ratkaisevia
tekijöitä, kuten nesterakkuloiden
muodostumiseen johtavaa solujen
kykyä pumpata nestettä. Tutkijat havaitsivat edelleen, etteivät vialliset
RPE-solut nielleet tehokkaasti aistinsolujen kuluneita päitä. Myöskään
tiettyjen näkemiselle välttämättömien proteiinien, kuten rodopsiinin
pilkkoutuminen ei toiminut normaalilla tavalla RPE-soluissa.
Bestin taudin tutkiminen laboratoriomaljalla iPSC-soluista tuotettujen
RPE-solujen avulla vähentää koe-

eläinten tarvetta ja tuo mukanaan
monia muitakin etuja. “Se on nopeampi ja halvempi menetelmä kuin
eläinmallien käyttö”, sanoo tri Gamm.
“Ja mikä tärkeintä, se tarjoaa eläinmallin sijasta ihmismallin ja auttaa meitä
ymmärtämään, miten ja miksi näkö
heikkenee ihmisellä. Eläinmallit ovat
silti edelleen hyvin tärkeitä sairauden
tutkimisessa ja hoitomuotojen kehittämisessä, koska ne edustavat kokonaista biologista järjestelmää. Pelkkä
verkkokalvo ei tähän riitä.”
Laboratorio käyttää nyt perheiden
luovuttamia soluja mahdollisten näköä säilyttävien hoitomuotojen kehittämiseen. Tri Gamm kertoo, että
perheiden näkökulma tutkimustyöhön on innostanut häntä. “Eräskin
perhe tuli hiljattain laboratoriooni, ja
vietimme koko iltapäivän keskustellen heidän luovuttamistaan soluista
ja niiden merkityksestä heille ja heidän lapsilleen”,  hän sanoo. “He olivat
todella iloisia päästessään mukaan
tutkimukseen, joka tähtää hoitoihin
ja taudin parantamiseen.”  
Lähde: www.blindness.org

www.finnvues.fi
MS-Valaistus oy
Mäyräkorvenkaari 19, Tuusula
p. 010 470 5500
ms-valaistus@co.inet.fi

14

retina 1/2013

Sauvasolujen muuttaminen
tappisoluiksi suojaa RP-eläinmallia
verkkokalvorappeumalta

W

ashingtonin
yliopistossa
tehdyssä tutkimuksessa on
estetty verkkokalvon rappeutumista uudelleen ohjelmoimalla
sauvasoluja tapeiksi. Tutkimusta johtavat Cynthia Montana ja Joseph Corbo saivat sauvasolut ohjautumaan
tappisoluiksi käyttämällä erästä verkkokalvon transkriptiotekijää. Solujen
uudelleen ohjelmoinnin seurauksena sauvasolujen kuolleisuus väheni
retinitis pigmentosan (RP) eläinmallilla. RP on etenevä sairaus, ja sauvasolujen menetys johtaa lopulta myös
tappisolujen tuhoutumiseen. Prosessin seurauksena retiniitikoista tulee
ensin hämäräsokeita, myöhemmin
menee myös päivänäkö. Tutkimustulosten perusteella näyttää mahdolliselta, että sauvasolujen rakenteiden
säilyttäminen voi riittää hidastamaan
tai jopa pysäyttämään tappisolujen
rappeutumista.
Tutkimusryhmä käytti hermo-verkkokalvospesifistä
leusiinivetoista
(Nrl) transkriptiotekijää, jonka tiedetään aiempien tutkimusten perusteella määräävän valoaistinsolujen
kohtalon verkkokalvolla. Normaalioloissa ne valoaistinsolujen esiasteet, jotka tuottavat Nrl:a, erilaistuvat

sauvoiksi, kun taas niistä, joissa Nrl:a
ei synny, tulee tappisoluja. Tutkijaryhmä loi RP-eläinmallille ehdollisen
Nrl-geenitoiminnon, jota voi ohjata
tamoksifeenillä indusoituvan promoterin kautta. Antamalla koe-eläimelle
4-hydroksyylitamoksifeeniä (4-OHT)
ruiskeena syntymän jälkeisinä 42.−
44. päivinä Nrl-transkriptiotekijä
saatiin inaktivoitumaan, minkä seurauksena sauvasolut ohjelmoituivat
uudelleen tappisoluiksi. Kun näin
tuotetut pseudotappisolut testattiin, havaittiin hämärä-ERG-vasteessa
merkittävä lasku, mikä tarkoittaa tyypillisen sauvatoiminnan sammumista. Geneettinen analyysi osoitti, ettei
sauvoille tyypillisiä geenituotteita
kuten rodopsiinia enää syntynyt. Samanaikaisesti aktivoituivat tapeille
tyypilliset geenit.
Vaikka sauvojen uudelleen ohjelmointi tapeiksi oli vain osittaista ja
riippui Nrl-geenin sammuttamisen
ajoituksesta, menettely suojasi kaikesta huolimatta RP-mallin tappisoluja. RP-geenimutaatioita kantavien,
virheellisesti toimivien sauvasolujen
pitäminen hengissä  näyttää säilyttävän verkkokalvon rakenteen riittävän
normaalina ja sen myötä tappisolut
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elinkykyisinä.
Johtopäätöksenään tutkijat kommentoivat edellä kuvattua työtä näin:
“Samalla kun tutkimus tarjosi uutta
tietoa sauvasolujen muotoutuvuudesta ja identiteetin ylläpidosta, se
osoitti, että sauvojen osittainen uudelleen ohjelmointi tapeiksi voi estää
verkkokalvon rappeutumisen retinitis pigmentosan Rho-/- mallilla. Vaikka syntyneet solut eivät ole todellisia

tappeja, niissä ilmenee riittävää sauvoille tyypillisten geenitoimintojen
hiljenemistä, jotta sauvojen geenivirheen haittavaikutukset estyvät.”
Tutkijaryhmä arvelee edelleen, että
uudelleen ohjelmointia voitaneen soveltaa uuden tappisolupopulaation
luomiseen myös muissa verkkokalvorappeumissa kuten makulan ikärappeumassa.
Lähde: EURETINA

Näkövaatimukset uudessa
ajokorttilaissa
Teksti: Optikko Tuula Kääriäinen, Näkövammaisten Keskusliitto ry

T

ja muihin näkötoimintoihin, jotka voivat vaarantaa ajoturvallisuutta. Uutta
ovat hämäränäön sekä häikäisy- ja
kontrastiherkkyyden tutkiminen.

Jatkossa näöntarkastuksessa varmistetaan, että henkilö täyttää ajokorttilain näkökykyä koskevat vaatimukset. Tutkimuksessa on kiinnitettävä
huomio näöntarkkuuteen, näkökenttään, hämäränäköön, häikäisy- ja
kontrastiherkkyyteen, kaksoiskuviin

Uusi ajokorttilaki tarkoittaa, että yleislääkärin tulisi tutkia myös kuljettajan
näkökyvyn eri osa-alueet muiden tehtäviensä ohella. Asetusta koskevat soveltamisohjeet valmistunevat kevään
2013 aikana. Lisäksi ajokorttitarkastuksissa käytettäviä lääkärintodistuslomakkeita ei ole vielä integroitu
potilastietojärjestelmiin. Artikkelia
kirjoitettaessa uuden lain käytännöt eivät ole siis vielä täysin selvät,
vaan ne muotoutuvat myöhemmin.

ammikuussa 2013 voimaan astuneen uuden ajokorttilain ja
siihen liittyvän ajoterveysasetuksen mukaan kuljettajien ikään sidotut näöntarkastukset lopetetaan
ja siirrytään järjestelmään, jossa lääkäri arvioi ajoterveyden ja sen osana
ajonäön. 45-vuotiaiden näöntarkastuksista luovutaan.
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Näkövaatimukset ryhmässä I
(M-, T-, MT-, A1-, A-, B-, ja BE-kortit
yhdistelmineen eli ns.
henkilöautokortti):

Näkövaatimukset ryhmässä II
(C-, D-, D1-, CE-, ja D1E-ajokortit eli
ns. kuorma-auto- ja
ajoneuvoyhdistelmäkortti):

Näöntarkkuuden on oltava molemmat silmät avoinna ja myös yhtä silmää käyttävillä 0.5. Jos näkökyky ilman silmä- tai piilolaseja jää alle 0.5,
on silmä- ja piilolaseja käytettävä ajaessa. Aiempi yhtä silmää käyttävän
näöntarkkuusvaatimus (0.6) on jäänyt pois.

Näöntarkkuuden on oltava paremmassa silmässä 0.8 ja huonommassa 0.1. Jos näkökyky ilman silmä- tai
piilolaseja jää sen alle, on käytettävä
silmä- ja piilolaseja. Ryhmän II näkövaatimuksista on jäänyt pois näöntarkkuuden minimivaatimus ilman
silmä- tai piilolaseja, sekä miinuslinssien dioptriaalinen rajoitus. Voimassa
on edelleen pluslinssien dioptriaalinen raja-arvo, korkeintaan +8.0 dpt.

Molempien silmien yhteisen vaakasuoran näkökentän on oltava vähintään 120 astetta. Uutena asiana ovat
tulleet seuraavat tarkennukset: näkökentän laajuuden tulee olla vähintään 50 astetta vasemmalle ja oikealle sekä 20 astetta ylä- ja alasuuntaan.
Näkökentän keskialueella 20 asteen
säteellä keskipisteestä ei saa olla puutoksia. Jos näkökenttäpuutos johtuu
neurologisista syistä, neurologian erikoislääkärin on tutkittava henkilö.
Jos henkilö on äskettäin alkanut nähdä kaksoiskuvia tai menettänyt näön
toisesta silmästä, silmätautien erikoislääkärin ja tarvittaessa neurologian erikoislääkärin on arvioitava
ajoterveysvaatimusten täyttymistä
uudelleen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua. Tänä aikana ajoterveysvaatimukset eivät täyty. Lisäksi
ajoterveysvaatimusten täyttyminen
edellyttää ajokokeen hyväksyttyä
suorittamista.

Molempien silmien yhteisen vaakasuoran näkökentän on oltava vähintään 160 astetta. Uutena asiana ovat
tulleet seuraavat tarkennukset: näkökentän laajuuden tulee olla vähintään 70 astetta vasemmalle ja oikealle sekä 30 astetta ylä- ja alasuuntaan.
Näkökentän keskialueella 30 asteen
säteellä keskipisteestä ei saa olla puutoksia. Näkövaatimukset eivät täyty
sellaisen henkilön kohdalla, jonka
kontrastiherkkyys on merkittävästi
heikentynyt tai joka näkee kaksoiskuvia. Jos toisen silmän näkökyky on
heikentynyt olennaisesti tai silmien
aikaisempi yhteisnäkö on menetetty,
silmätautien erikoislääkärin on arvioitava ajoterveysvaatimusten täyttymistä uudelleen aikaisintaan kolmen
kuukauden kuluttua. Tänä aikana
ajoterveysvaatimukset eivät täyty.
Lisäksi ajoterveysvaatimusten täyttyminen edellyttää ajokokeen hyväksyttyä suorittamista.
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Retinitis-yhdistys 40 vuotta
Teksti: Maija Lindroos
Kuvat: Outi Lehtinen

R

etinitis-yhdistyksen historiaa
on tallennettu säännöllisin välein. Perustajajäsen Teppo Kilkko kirjasi ensimmäiset kymmenen
vuotta 1971–1982. Esko Auravuon
kaksiosainen 20-vuotishistoria, joka
kattoi vuodet 1973–1993, julkaistiin
RP-uutisissa 2/93 ja 1/94. RP-uutisten numerossa 2/98 julkaistiin Maila
Mehtälän 25-vuotiskooste vuosilta
1973–1998 ja numerossa 1/03 Pekka
Rantasen kooste vuosilta 1999–2003.
Tämänkertainen historiikki kattaa
viimeisimmät kymmenen vuotta alkaen 30-vuotisjuhlasta ja päättyen

juuri ennen kesäkuussa Tampereella
vietettäviä 40-vuotisjuhlia. Lähteenä
olen käyttänyt edellä mainittuja historiikkeja, yhdistyksen toimintakertomuksia ja pöytäkirjoja sekä omia
muistelmia.

30-vuotisjuhla
Yhdistyksen 30-vuotisjuhlia vietettiin
Tampere-talossa erittäin juhlavissa
puitteissa. Tilaisuuden suojelijaksi oli
saatu presidentti Tarja Halosen puoliso tohtori Pentti Arajärvi, joka piti juhlapuheen. Paikalla oli sisaryhdistysten

Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Jurvanen (vas.) ja 25-vuotisjuhlaan osallistuneet
perustajajäsenet Pentti Kivelä, Tuula Pennanen, Teppo Kilkko, Veikko Mattila, Hannu
Mattila ja Erkki N. J. Venäläinen.
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edustajia kaikista Pohjoismaista sekä
retiniitikkoja Virosta ja Liettuasta.
Kolmipäiväisen tapahtuman nimeksi
oli annettu Valoa Pohjolaan. Juhlaseminaari keskittyi tutkimukseen ja
retiniitikon arkisiin selviytymiskeinoihin. Naapurimaiden edustajien
kanssa käytiin yhteistyökeskusteluja.
Osallistujia oli yhteensä 106 henkilöä.

Jäsenkunta
Jäsenmäärän kasvu on ollut hidasta.
Vuosittain yhdistykseen liittyy noin
30 uutta jäsentä. Vuonna 2003 varsinaisia jäseniä oli 555 ja vuoden 2012
lopussa 580. Kannatusjäseniä oli vuoden 2012 lopussa 96.

Kerhotoiminta
Pääkaupunkiseudun lähes parikymmentä vuotta yhtäjaksoisesti jatkunut
kerhotoiminta tyrehtyi 2000-luvun alkuvuosina. Kaarina Sunin vetäydyttyä
syrjään uusia kerhonvetäjiä oli vaikea
löytää. Myös osanottajat kaikkosivat.
Liekö syynä pääkaupunkiseudun runsas viriketarjonta?
Tampereen seudun kerho on osoittautunut elinvoimaiseksi ja pitkäaikaisen vetäjän Ritva Salosen jälkeen
säännölliset tapaamiset ovat jatkuneet Raija Leppäsen ja Outi Lehtisen
johdolla.
Satunnaisia tapaamisia on ollut myös
muilla paikkakunnilla.

Kesäpäivät
Kesäpäiviä on vietetty ajanjakson
jokaisena kesänä paitsi 2008 Helsingissä järjestetyn maailmankongressin vuoksi. Onneksi järjestäjiä on
löytynyt eri puolilta maata. Erilaiset
pitopaikat ovat mahdollistaneet vaihtelevan sisällön. On retkeilty Repolammen luonnonpuistossa, Kalajoen
hiekkadyyneillä ja Vuokatin vaaramaisemissa, tutustuttu Raahen historialliseen puukaupunkiin ja Kylmäpihlajan majakkaan. Toisinaan on oltu
lomakodeissa, ja ohjelmassa on ollut
liikuntaa, leikkimielisiä kilpailuja sekä
teatteri- ja taikuriesityksiä.      

Retina Day – Kansainvälinen
retiniitikon päivä
Syyskuun loppuun ajoitettua Kansainvälistä retiniitikon päivää on vietetty eri
teemoilla. Viime vuosina Retina Dayn
pitopaikaksi on vakiintunut Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris
Helsingissä. Asiantuntijat kertovat retinitissairauksiin liittyvistä kotimaisista
ja ulkomaisista tutkimuksista. Iiriksen
tekniikka mahdollistaa luentojen välittämisen internetin kautta koko jäsenistön kuultaviksi. Luento-osuuden
jälkeen nautitaan yhteinen omakustanteinen ateria. Viime vuonna Retina Day
-päiväksi valittiin lauantai, jotta työssäkäyvien ja lapsiperheiden olisi helpompi osallistua. Uusille jäsenille lähetettiin
henkilökohtainen kutsu. Palaute oli
erittäin myönteistä.
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Pääkaupunkiseudun kerholaisia yhdistyksen toimistossa Keiteleentiellä lokakuussa 2000.

Yhteyshenkilöt
Vuosituhannen alussa yhteyshenkilöt
oli nimetty puhelinverkoston suuntanumeroiden mukaisesti. Kännyköiden nopean yleistymisen myötä alueelliset suuntanumerot menettivät
merkityksensä ja yhteyshenkilöistä
tuli valtakunnallisia. Tällä hetkellä yhdistyksessä toimii viisi yhteyshenkilöä. Lapsiperheillä ja nuorilla on omat
yhteyshenkilönsä, loput kolme hoitavat tehtäväänsä kukin vuorollaan
puoli vuotta ja raportoivat yhteydenotoistaan hallitukselle.

Kansainvälinen toiminta
Retina International
Retinitis-yhdistys oli yksi kansainvälisen kattojärjestön perustajajäsenistä
1979. Järjestön nimi tuolloin oli International Retinitis Pigmentosa Asso-

ciation (IRPA). Nykyinen, laajemman
tautikirjon  kattava nimi Retina International (RI) otettiin käyttöön 1998.
Kansainvälinen yhteistyö oli alusta
alkaen keskeisessä asemassa yhdistyksen toiminnassa. Kaikkiin RI:n järjestökokouksiin ja maailmankongresseihin on aina lähetetty yhdistyksestä
edustajia. Maija Lindroos toimi RI:n
hallituksessa kolme kautta 2002–
2008. Kirsi Määttä jatkoi hänen jälkeensä yhden kauden 2009–2010.

Eurooppalainen yhteistyö
Yhteydenpito eurooppalaisten retinitisyhdistysten välillä oli vilkasta 1980ja 1990-luvuilla. Vuosittaisia tapaamisia järjestettiin eri maissa. Helsingissä
kokoonnuttiin 1993.
Aika   ajoin on nuoremmille,   18–35vuotiaille retiniitikoille viritelty omaa
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toimintaa. Ateenassa perustettiin vuonna 2000 Retina Europe Youth, jonka sihteerinä toimi Pekka Rantanen. Tukholmassa järjestettiin kesällä 2005 viikon
mittainen nuorten tapahtuma. Osanottajia oli 27 henkilöä, joista kolme Suomesta. Nuoremman väen kiinnostus
osallistua omiin tapahtumiin lopahti
melko pian. Seuraavina vuosina puolalaisten ja norjalaisten suunnittelemiin
kokoontumisiin ei enää saatu tarpeeksi
osallistujia.
Maailmankongressien yhteydessä nuorille järjestettiin erillistä ohjelmaa Hollannissa 2004, Suomessa 2008 ja Saksassa 2012.   Erityisesti nuorten asialle
omistautuneiden henkilöiden löytäminen on vaikeaa. Elämäntilanne muuttuu jatkuvasti ja kiinnostuksen kohteita
ja velvoitteita on paljon.

Pohjoismainen yhteistyö
Retinitissairauksiin liittyvissä asioissa
Suomi on Pohjoismaissa edelläkävijä.
Ruotsissa ja Norjassa retinitissyhdistykset perustettiin 20 vuotta meidän
jälkeemme. Vuonna 2000 yhdistyksemme hallitus käynnisti pohjoismaisen
yhteistyön kutsumalla Ahvenanmaalla
pidetyille kesäpäiville osallistujia muista Pohjoismaista. Siitä lähtien olemme
kokoontuneet vuosittain vuorotellen
kussakin maassa. Kustannusten säästämiseksi yhteispalaverit on välillä pidetty maailmankongressien yhteydessä.

hoitoja. Isännät esittelevät maan näkövammaistoimintaa ja paikallisia nähtävyyksiä. Virallisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Viikonlopuiksi ajoitetut
tapaamiset tarjoavat aikaa ajatusten ja
kokemusten vaihtoon. Pohjoismainen
yhteistyö on koettu yhä tärkeämmäksi
sitä mukaa, kun RI:n toiminta globalisoituu.

NOK – Pohjoismaiden
silmälääkärikongressi
Aivan uusi ulottuvuus Pohjoismaiden
yhteistyössä on osallistuminen Pohjoismaiden silmälääkäreiden kongresseihin, joita pidetään joka toinen
vuosi eri Pohjoismaissa. Tähän mennessä olemme olleet mukana kaksi kertaa: Reykjavikissa 2010 ja Helsingissä
2012. Olemme onnistuneet saamaan
kongressiohjelmaan erillisen luentosarjan retinitistutkimuksesta ja uusimmista hoidoista. Yhdistysten tavoitteena
on tiedottaa tutkimuksen ja hoitojen
edistymisestä mahdollisimman monelle silmälääkärille.

Maailmankongressi 2008

Jo kansainvälisen toiminnan alkuvuosina Retinitis-yhdistys sai järjestettäväkseen kolmannen maailmankongressin. Tästä Helsingissä 1984
pidetystä kongressista puhuttiin
maailmalla pitkään onnistuneena ja
tutkimuksen kannalta merkittävänä
kokouksena. Tämän kannustamana
Tapaamisten ohjelma on vakiintumassa.   kiinnostus järjestää kongressi toistaAikaa varataan luennoille, joissa käsi- miseen kasvoi 30. toimintavuoden lätellään tutkimusta ja kehitteillä olevia hestyessä. Huolellisista valmisteluista
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Pohjoismainen yhteistyö käynnistyi Ahvenanmaalla pidetyillä kesäpäivillä 2000.

huolimatta anomustamme vuoden
2002 kongressimaaksi ei hyväksytty,
vaan valituksi tuli Japani. Kongressihaaveemme eivät täysin hautautuneet. Hollannissa 2004 pidetyssä RI:n
kokouksessa esitimme uuden anomuksen, ja yuoden 2008 maailmankongressi myönnettiin yksimielisesti
järjestettäväksi Helsingissä.
Järjestelytyöt aloitettiin heti seuraavan vuoden alussa. Niiden ollessa
jo varsin pitkällä kongressin rahoituksesta syntyi sisäinen kriisi. Osa
varainhankinta- ja ohjelmatyöryhmästä erosi tehtävistään. Talousarviota karsittiin kuluja leikkaamalla.
Puheenjohtaja otti vastuun varainhankinnasta. Hallitus päätti, että mikäli ulkopuolista rahoitusta ei saataisi,
tutkimusrahastosta voitaisiin käyttää
20 000 euroa luennoitsijoiden kuluihin ja tulkkaukseen.
Rahoitusvaikeuksista huolimatta toinenkin Helsingissä järjestetty kong-

ressi onnistui hyvin ja sai osanottajilta paljon kiitosta. Finlandia-talon tilat
olivat sekä upeat että toimivat. Luennot simultaanitulkattiin suomeksi,
englanniksi ja ruotsiksi. Luennoitsijoita oli 30, joista puolet suomalaisia.
Tieteellisen ohjelman suunnittelusta vastasi yhdistyksen asiantuntijaryhmä yhteistyössä RI:n presidentin
kanssa. Kongressiin liittyvistä käytännön järjestelyistä vastasivat Maija
Lindroos ja toiminimi Tuija Partonen.
Apuvälinenäyttelystä vastasi Pekka
Rantanen.   Kireä rahoitustilannekin
laukesi viime hetkellä. Ulkopuolisen
rahoituksen ansiosta kongressista ei
koitunut tappiota yhdistykselle, eikä
tutkimusrahaston varoja tarvinnut
käyttää. Osanottajia oli 31 maasta yhteensä 420 henkilöä, joista vähän yli
puolet oli suomalaisia.
Rinnakkain RI:n järjestökokousten ja
kongressin kanssa toteutui viikon
mittainen nuorten tapahtuma, jonka
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järjestelyistä vastasivat Pekka Rantanen ja Kirsi Määttä. Tapahtumaan
osallistui yhteensä 25 henkilöä kymmenestä eri maasta.

Rahoitus
Ensimmäiset toimintavuodet yhdistyksen ainoa tulonlähde olivat vähäiset jäsenmaksut. Kaikki työt tehtiin
vapaaehtoisvoimin ja asiakirjat säilytettiin hallituksen jäsenten kodeissa.   Säännöllistä Raha-automaattiyhdistyksen avustusta alettiin saada
vuonna 1979. Lyhyeksi ajaksi voitiin
työllistämisrahoilla palkata toiminnanjohtaja. Näkövammaisten Keskusliiton väliaikaisesta toimistohuoneesta siirryttiin Keiteleentielle, missä

viihdyttiin, kunnes vuonna 2004 muutettiin Näkövammaisten palvelu- ja
toimintakeskus Iirikseen.
Toiminnan vakiinnuttua työt lisääntyivät. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli
entistä vaikeampi saada. Useat aktiivit olivat työelämässä. Puheenjohtajat vaihtuivat melko tiuhaan tahtiin.
Vuonna 1988 käydyissä neuvotteluissa onnistuttiin vakuuttamaan RAY:lle
yhdistyksen tarpeellisuus ja omaleimaisuus näkövammaisten järjestökentässä. Saamamme toiminta-avustus nousi sen verran, että osa-aikaisen
toimistonhoitajan palkkaus oli mahdollista. Arja Piisinen aloitti vuonna
1989 edelleenkin jatkuvan työnsä yhdistyksen palveluksessa. Vakituinen

Neljä peräkkäistä puheenjohtajaa, vas. Erkki Tiilikka (1983–1985), Esko Auravuo (1986–
1987), Maija Lindroos (1988–1996, 2005–2011) ja Seppo Jurvanen (1996–2000). Ennen
Maijan toista kautta puheenjohtajan nuijaa heilutti Ari Koponen (2001–2004).
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toimistotyöntekijä merkitsee suurta
helpotusta aktiivitoimijoille ja puheenjohtajalle.
Yhdistyksen toiminnassa alkoi yli parikymmentä vuotta kestänyt vakaan
talouden kausi.  Talousarvioita laadittaessa ei tarvinnut jännittää, saisimmeko rahaa tulevalle vuodelle. Yllätys
oli suuri, kun joulukuussa 2009 RAY ilmoitti, ettei sen taloussuunnitelmassa ollut Retinitis-yhdistyksen avustusta vuodelle 2011. Heti alkutalvella
aloitettiin neuvottelut Näkövammaisten Keskusliiton ja RAY:n kanssa. Niihin osallistuivat Retinitis-yhdistyksestä puheenjohtaja Maija Lindroos
ja varapuheenjohtaja Ari Koponen,
Keskusliitosta toimitusjohtaja Mauno Lehtinen ja järjestöjohtaja Merja Heikkonen sekä RAY:n edustajana
avustusvalmistelija Marika Heimo.
Aivan kuten 1988 nytkin neuvotteluissa parhaana näyttönä yhdistyksen toiminnasta olivat julkaisumme:
Retiniitikon opas (1994), video Näen
ja en (1998), Kävelevät hatut (2000) ja  
RP-uutiset. Vuoden 2008 kongressi
oli vakuuttava näyttö kyvystämme
järjestää isoja kansainvälisiä tapahtumia ja kiinteistä yhteyksistämme kotija ulkomaisiin tutkijoihin.
Yhdistyksen ja Keskusliiton edustajat vakuuttivat, ettei Retinitis-yhdistyksen tekemää työtä voi korvata
muiden
näkövammaisyhdistysten
toimesta. Keskusliitolla ei ole resursseja hoitaa tutkimuksen seurantaa ja
siitä tiedottamista, johon yhdistyksen

mittavat kansainväliset yhteydet kiinteästi liittyvät. Tämä niin yksilön kuin
kansantaloudenkin kannalta uraauurtava työ on hoidettu Retinitis-yhdistyksessä vapaaehtoisvoimin. Juuri
ennen joulua saimme tiedon, että RAY
oli huomioinut Retinitis-yhdistyksen
talousarvioissaan 2011 ja 2012 ehdottamalla näille vuosille 36 000 ja 37
000 euroa. Myöhemmin saimme alustavan tiedon avustuksen jatkumisesta vuoteen 2015 asti.

Sääntömuutokset
Ajan myötä yhdistyksen sääntöjä on
uusittu useampaan otteeseen. Hoitojen kehittyessä on huomio kiinnittynyt
lapsiin ja nuoriin, jotka niistä erityisesti
hyötyvät. Tiedotuksen tehostamiseksi
retiniitikkolasten perheille on järjestetty omia viikonlopputapaamisia. Entistä kiinteämpi yhteys lapsiperheisiin
havahdutti huomioimaan, ettei tällä
tutkimuksen ja hoitojen kohderyhmällä ollut virallista edustusta yhdistyksen
päättävissä elimissä.
Hallitus teki esityksen jäsenpohjan
laajentamisesta vuoden 2010 syyskokoukselle, jossa siitä käytiin  vilkas
keskustelu. Kokous palautti esityksen
hallitukselle, joka toi uuden esityksen
sääntömuutokseksi vuoden 2011 kevätkokoukselle. Vastustus erityisesti
jäsenpohjan laajentamista kohtaan
oli voimakas, ja muutosesitys palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Oulussa 17.3.2012 pidettyyn kevätkokoukseen tuotiin sekä hallituksen uusi
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esitys että Seppo Jurvasen valmistelema esitys. Vilkkaan keskustelun
ja äänestyksen jälkeen hyväksyttiin
muutokset, joista keskeisimmät ovat
yhdistyksen nykyisen nimen muuttaminen Retina ry:ksi sekä jäsenpohjan
laajentaminen niin, että yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jolla
itsellään tai jonka alle 15-vuotiaalla
lapsella on lääkärin toteama perinnöllinen verkkokalvorappeuma.

Jäsenkysely
Syksyn 2011 jäsentiedotteen mukana lähetettiin varsinaisille jäsenille
kyselylomake, jonka  palautti 133 jäsentä 550:stä. Vastausprosentti oli
24,2. Vastaajista 97 % oli sitä mieltä,
että yhdistyksen tarkoitus on edistää
tutkimustyötä ja tarjota vertaistukea
retiniitikoille ja heidän läheisilleen.
Kansainvälistä järjestöyhteistyötä piti
tarpeellisena 90,2 %. Varsinaisiksi jäseniksi hyväksyisi retiniitikkolasten
vanhemmat 79,7 % vastaajista. Tilastoinnin suoritti Jari Palonen.

Tiedotus
Yhdistyksen lehti RP-uutiset on ilmestynyt edelleen kaksi kertaa vuodessa.
Lehden ulkoasu on uudistunut, sivumäärä kasvanut ja sisältö monipuolistunut. Vuoden 2013 alusta lehden
nimeksi on muutettu Retina. Lehden
päätoimittaja on Outi Lehtinen ja ilmoitusmyynnistä vastaa Kaisa Penttilä. Yhdistyksen esite uudistettiin

vuoden 2011 aikana. Sen sisällöstä ja
ulkoasusta vastasivat Outi Lehtinen ja
Pekka Makkonen.
Yhdistyksen vuonna 2000 perustetuilta kotisivuilta löytyy kattavasti
ajankohtaista tietoa niin retinitissairauksista kuin yhdistyksen toiminnasta. Sivuilta löytyy lisäksi yhdistyksen
tuottamia julkaisuja. Perustiedot ovat
tarjolla myös englannin ja ruotsin kielillä. Kotisivujen päivityksestä vastaa
Ari Koponen. Yhdistyksen Facebookprofiili avattiin huhtikuussa 2011, ja
siellä on vaihdettu kokemuksia ja tiedotettu tapahtumista. Profiilia päivittää Kaisa Penttilä.
Vuonna 2012 Pekka Makkonen ja työryhmä suunnittelivat yhdistystä esittelevän julisteen (roll-up). Se oli ensi
kertaa esillä NOK2012-kongressissa
ja myöhemmin Retina Day -tapahtumassa. Outi Lehtisen toimittama uusittu Retiniitikon opas julkistetaan
2013 yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa.

Tutkimus
Vertaistuki sekä tutkimuksen seuranta ja siitä tiedottaminen ovat olleet
kimmokkeena yhdistyksen perustamiselle. Yhdistyksellä onkin hyvin pitkät
yhteistyöperinteet silmä- ja perinnöllisyyslääkäreiden kanssa. Tiedottaminen
lääketieteellisistä saavutuksista ja hoidoista ei onnistuisi ilman asiantuntijoita, kansainvälistä yhteistyötä ja osallistumista kansainvälisiin kongresseihin.
Suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi
yhteistyö kansainvälisten tutkijoiden
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kanssa aloitettiin, kun valmisteltiin
kolmatta maailmankongressia 1984.
Siitä lähtien silmä- ja perinnöllisyyslääkäreistä koostuva asiantuntijaryhmä on toiminut yhdistyksen tukena
ja avustanut säännöllisesti sen tiedotuslehteä ja muita julkaisuja. Heidän
asiantuntemustaan on aina hyödynnetty järjestettäessä luentotilaisuuksia, ja erityisen ratkaisevaa se oli, kun
suunniteltiin 2008 kongressin ohjelmaa.

Yhdistyksen hallinnoimasta tutkimusrahastosta on myönnetty apurahoja
kotimaisiin tutkimuksiin sekä matkaavustuksia asiantuntijoiden osallistuessa kansainvälisiin kongresseihin.
Vertaistuki, tiedotus ja yhteistyö silmä- ja perinnöllisyyslääkäreiden sekä
muiden maiden yhdistysten kanssa
liittyvät saumattomasti toisiinsa ja
välittyvät kaikessa yhdistyksen toiminnassa.

Kokkolan kevätkokous avasi
juhlavuoden
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

E

telästä pohjoiseen matkaavassa Pendolinossa koettiin lauantaina 6.4.2013 iloisia jälleentapaamisia, kun ravintolavaunu alkoi
täyttyä retiniitikoista ja heidän matkatovereistaan. Kaikilla oli sama
määränpää: Retinitis-yhdistyksen
kevätkokous Kokkolassa. Asemalaiturilla oli helppo tunnistaa oma väki
valkoisista kepeistä ja opaskoirista.
Yksi keppi oli tosin unohtunut junaan, mutta ketterä herrasmiesretiniitikko ehti käväistä noutamassa

sen huolestuneelle omistajalleen,
ennen kuin juna jatkoi matkaa.
Yhtä hyvin ei käynyt pohjoisesta
saapuneella Pendolinolla matkaajille; juna lähti laiturilta kesken kaiken
vieden mukanaan pari kokousporukkaankin kuulunutta. Yllättyneet matkustajat päästettiin sentään pois Pännäisissä, mistä he palasivat Kokkolaan
seuraavalla junalla ja ehtivät hiukan
myöhästyneinä perille.
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Retiniitikoita Pendolinon ravintolavaunussa, vas. Timo Nyström Mikkelistä, Raija Leppänen Sääksmäeltä, Ritva Salonen Kangasalta ja Antti Isokallio Nokialta.

Sillä välin me etelästä tulleet lähdimme etsimään tietä Sokos Hotel Kaarleen. Suunta oli oikea, mutta pari
kertaa jouduimme kyselemään lisäohjeita vastaantulijoilta. Perillä meitä
odottivat kahvipöytä sämpylöineen
ja jo edellisellä junalla saapunut yhdistyksen puheenjohtaja rouvineen.
Iloinen puheensorina täytti kokoushuoneen.

Risto Viiperi − retiniitikko tietämättään

Esko Pölkkynen toivotti kevätkokousväen tervetulleeksi ja esitteli vuoden 2012 toimintaa sekä alkaneen
40-vuotisjuhlavuoden tapahtumia.
Kun paikalla olijoista otettiin luku,
todettiin, että Kokkolaan oli saapunut 27 yhdistyksen varsinaista jäsentä, kolme kannatusjäsentä ja yhdeksän muuta, yhteensä 39 henkilöä.
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Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n
puheenjohtaja Risto Viiperi kertoi
alueyhdistyksen vilkkaasta toiminnasta. Vakiintuneen tavan mukaan
hänet kutsuttiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteerinä toimi Ritva Salonen, ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Juntikka ja Pirkko Luusalo.
Kokousväki hyväksyi yksimielisesti
yhdistyksen toimintakertomuksen
vuodelta 2012. Samoin kävi vuoden
2012 tilinpäätökselle, ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Kunniapuheenjohtaja ja
kaksi kunniajäsentä
Juhlavuoden innoittamana esityslistalla oli yhdistyksen historian ensimmäisen kunniapuheenjohtajuuden ja
kahden kunniajäsenyyden myöntäminen. Hallitus esitti  kunniapuheenjohtajuutta melkoisen elämäntyön
yhdistyksen hyväksi tehneelle Maija
Lindroosille. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti raikuvin suosionosoituksin.
Kokousväki olisi halunnut haastatella
vastaleivottua kunniapuheenjohtajaa, mutta tämä oli kainosti poistunut
kokoustilasta ennen valintaansa eikä
löytänyt enää takaisin.
Kunniajäsenyyttä esitettiin professori Leila Laatikaiselle ja LT Sirkka-Liisa
Rudangolle, kahdelle jo eläkeikään
ehtineelle silmälääkärille, jotka ovat
pitkään ja aktiivisesti toimineet yhdistyksen lääketieteellisen asiantuntijaryhmän jäseninä. Esko Pölkkynen
totesi, että ammattilaisten vapaa-

ehtoinen työ on yhdistykselle korvaamattoman arvokasta ja kunniajäsenyyden myöntäminen on niitä
harvoja tapoja, joilla voimme osoittaa
kiitollisuuttamme heitä kohtaan. Molemmat kunniajäsenet hyväksyttiin
yksimielisesti.
Risto Viiperi päätti juohevasti sujuneen kokouksen, mutta väki ei malttanutkaan poistua hotellihuoneisiin
vaan jäi suunnittelemaan tulevaa
Lapin-matkaa. Ohjelmasta vastaava
työryhmä sai paljon hyviä vinkkejä, ja
moni tuntui viehättyvän ajatuksesta
matkustaa Äkäslompoloon elo-syyskuun vaihteessa, jolloin Lapin kesä on
jo alkanut taittua kohti syksyä.

Neristanin kiehtovaa historiaa
Ainoa kokkolalainen jäsenemme Anders Nyberg sai kutsun kuntoutusjaksolle Iirikseen juuri kevätkokouksen
alla. Ennen lähtöään hän oli kuitenkin järjestänyt meille upean mahdollisuuden tutustua kotikaupunkinsa
historiaan ja idylliseen puukaupunginosaan Neristaniin kahden ammattioppaan johdolla. Saimme kuulla
toinen toistaan mielenkiintoisempia
tarinoita, kunnes huhtikuun alkuillan
aurinkoinen mutta viileä sää sai meidät palaamaan hotellin lämpöön. Kun
Andersilta tiedusteltiin jälkikäteen
opastuksen kuluja, hän totesi vain,
että korvauspuoli on hoidettu.
Seitsemäksi tilattu päivällinen oli herkullinen mutta myöhässä, ja yllätysohjelman kanssa oli käydä köpelös-
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Reipasta marssia Suntin rannnan kävelytietä pitkin kohti Neristanin idyllistä puukaupunginosaa.

ti. Risto Viiperi oli nimittäin tuonut
mukanaan kolme muuta Pohjanmaan
Näkövammaisten Silmittömät-yhtyeen
jäsentä, ja he aloittivat soittamisen sovittuun aikaan sillä välin, kun kokousväki yritti epätoivoisesti vauhdittaa
päivällisen etenemistä. Jälkiruokakahvi taisi jäädä useimmilta juomatta,
jotta ehdittiin laulamaan ja tanssimaan Silmittömien tahdissa. Harmitus haihtui kuitenkin nopeasti puolin
ja toisin, kun tunnelma tempasi kaikki
mukaansa. Viimeisen laulun aika tuli
aivan liian pian, mutta pitihän Vetelistä asti saapuneiden soittajien päästä
kotiin ihmisten ajoissa.

Laajaa medianäkyvyyttä
Anders Nyberg oli pohjustanut vierailuamme myös tiedottamalla siitä
aktiivisesti medialle. Sekä suomen-

että tiettävästi myös ruotsinkielinen
paikallislehti kertoivat lukijoilleen  retiniitikoista ja kevätkokouksesta mediatiedotteemme pohjalta. Sanomalehti
Keski-Pohjanmaa halusi sen sijaan
tehdä isomman jutun ja haastatella
jotakuta paikallista retiniitikkoa. Mikä
neuvoksi, kun Anders oli Helsingissä
eikä Risto Viiperikään tuntenut muita
retiniitikoita?
Tulin kuitenkin kysyneeksi, millainen
näkövamma Ristolla itsellään on. Silloin kävi ilmi, että hänkin on retiniitikko, vaikkei ollut sitä tiennyt! Hieman
pöllämystyneenä hän suostui silti
oitis haastateltavaksi, ja sunnuntain
lehdessä oli aiheesta näyttävä artikkeli värikuvan kera otsikolla Retiniitikko tietämättään. Lehti näki hyväksi
mainostaa hienoa juttua jo etusivullaan!   
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Kunniapuheenjohtajan kiitos
Hyvät jäsenet!
Kiitän hallitusta sekä kevätkokoukseen osallistujia minulle myönnetystä
kunniapuheenjohtajan arvonimestä.
Koen, että kunniapuheenjohtajuudella on haluttu ilmaista jäsenistön
arvostus pitkään jatkuneesta toiminnastani Retinitis-yhdistyksessä. Tämä
on kunnianosoitus, joka merkitsee
minulle hyvin paljon ja josta olen iloinen.
Yhdistykseen liityin vuonna 1984. Ensimmäinen yhdistyksen järjestämä
tilaisuus, johon osallistuin, oli silloisen kansainvälisen kattojärjestömme
IRPAn 3. maailmankongressi. Tämä
oli elämäni suuri käännekohta. Tuona keväänä minulle oli selvinnyt, että
lapsuudesta asti elämääni rajoittanut
hämäräsokeus oli vain osa paljon vakavampaa silmäsairautta, joka mahdollisesti vähitellen sokeuttaisi minut
kokonaan. Tajusin, että suunnittelemani työura tulisi muuttumaan.
Silloin en aavistanut, että näkövammaisuuteen liittyvä toiminta tulisi
työllistämään minut vuosiksi ja vuosikymmeniksi niin kotimaisissa kuin
kansainvälisissä yhdistyksissä.
Retinitis-yhdistyksen
hallituksessa
aloitin vuonna 1985 ja puheenjohtajana olin 1988–1995. Tämä ensim-

mäinen puheenjohtajakauteni kesti
kahdeksan vuotta. Osan ajasta toimin
samanaikaisesti toiminnanjohtajana
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisissa. Tämäkin toimikausi kesti 11
vuotta. Muutaman vuoden ajan olin
toiminnanjohtajuuteni ja kunnallisten luottamustehtävieni johdosta
syrjässä yhdistyksemme aktiivitoiminnasta.  Toinen aktiivitoimijan kauteni yhdistyksessämme alkoi vuonna
2002, ja puheenjohtajan nuija on ollut käsissäni 2005–2011.
On selvää, että näin pitkään ajanjaksoon yhdistyksemme toiminnassa
mahtuu monenlaisia tapahtumia, iloa
ja murhetta. Tiukoistakin ristiriidoista
olemme kuitenkin selvinneet ja yhteistuumin onnistuneet luotsaamaan
yhdistyspurtemme kovissakin tyrskyissä tyvenille vesille.
Omasta puolestani haluan esittää syvän kunnioituksen yhdistyksemme
perustajajäsenille, jotka kaukonäköisesti kirjasivat yhdistyksen tarkoituksen sääntöihin. Tutkimuksen tukeminen ja siitä tiedottaminen on ollut
johtoajatuksenani kaikessa toiminnassani Retinitis-yhdistyksessä.
Maija Lindroos
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Musiikin monilahjakkuus
Mikko Herranen
Haastattelu: Outi Lehtinen
Kuva: Terhi Ylimäinen

M

ikko Herranen, 36, nousi
suomalaisyleisön suosikiksi
tv-kanava Nelosen The Voice of Finland -laulukilpailussa 2012.
Hän kilpaili Michael Monroen joukkueessa, eteni semifinaaliin ja sijoittui
lopulta kisan viidenneksi. Esikoisalbumi Kylmä maailma ilmestyi samana
vuonna juhannuksen alla ja ponnahti
heti listasijalle 6.
Mikolla on akromatopsia, harvinainen, peittyvästi periytyvä retinitissairaus. Verkkokalvojen tappisolut
ovat olleet toimintakyvyttömät geenivirheen vuoksi syntymästä saakka.
Mikko on päivänvalossa lähes sokea.
Häneltä puuttuvat sekä keskeinen
tarkka näkö että värinäkö. Hämärässä
on helpointa, sillä sauvasolut toimivat
normaalisti. Siinä missä muut retiniitikot sytyttävät lisävaloja selviytyäkseen, Mikko mieluiten sammuttaa ne.
Miten varhain sinussa
heräsi kiinnostus musiikkiin
ja miten se ilmeni?
− Melko harvat meistä uskoakseni
muistavat varhaislapsuuttaan tai sitä
miten joku pienenä alkoi kiinnostaa
jotain muuta enemmän. Aloitin kol-

mevuotiaana pianotunnit, siitä se uskoakseni lähti.
Mitkä musiikin tyylilajit
viehättävät sinua eniten?
− En oikeastaan osaa sanoa. Kannukseni olen saanut raskaammasta rockmusiikista ja metalista. En kuitenkaan
ole varma, viehättävätkö ne minua
eniten, koska olen musiikin suhteen
hyvin avomielinen ja kokeilunhaluinen. Kaikista musiikkityyleistä löytyy
jotain hyvää ja oppimisen arvoista.
Eniten musiikissa minua kiinnostaa
tunnelma. Eri musiikkityyleihin saa
ympättyä täysin eri tunnelmia, se on
todella mielenkiintoista.
Missä vaiheessa päätit tulla
ammattimuusikoksi ja missä olet
opiskellut?
− Se oli lukion loppuvaiheessa, kun
näitä asioita piti ruveta tosissaan
päättämään. Opiskelin jonkin aikaa
Helsingin Pop & Jazz -konservatoriossa laulua ja myöhemmin musiikin
tuottamista. En kuitenkaan koskaan
valmistunut. En ylipäätään pidä minkään koulun päästötodistusta tällä
alalla tärkeänä muissa kuin opettajan
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Mikko Herranen

töissä, joita taas itse en tee. Minulle kävi niin kuin monelle taidealojen
opiskelijalle: työt veivät voiton, ja lopetin koulut kesken.
Vaativatko musiikkiopinnot
näköongelmien vuoksi
erikoisjärjestelyjä?
− Uskoakseni kaikki opinnot vaativat.
Minulla ei ollut konservatorioaikana
käytössäni avustajaa Kirjoitin lähes
kaiken tarvitsemani oppimateriaalin
itse. Tämä tietenkin vaati erikoistoimia, koska jonkun oli saneltava kaikki minulle. Kehityin todella nopeaksi
sanelusta kirjoittajaksi tänä aikana.
Suurimmasta osasta opiskeluhaasteita selvisin sisulla ja pienellä lisäponnistelulla.
Miten selviät esiintymislavojen räikeistä valonheittimistä?

− Tämä ei ole ala jolla pyydellään anteeksi tai anotaan armopaloja Joko
pärjäät tai vaihdat alaa. Itse olen vain
yksinkertaisesti päättänyt pärjätä.
Käyn tutkimassa lavat etukäteen, jos
suinkin mahdollista. Olen usein lavalla tilanteissa, joissa en voi käyttää
näköä ollenkaan, kun valot paistavat
silmiin. Joillakin lavoilla on merkattu
teipillä kulkureittejä ja lavan etureuna. Loppu on pelkkää asennetta ja
vuosien tuomaa kokemusta.
Näkövammasta on aiheutunut erikoisiakin tilanteita. Mitä asiaa poliisilla sinulle oli?
− Tulin kerran ulos Vaasanaukion
S-marketista. Virkaintoiset, kenties
hieman yksinkertaiset Kissalanpojat tulivat tarkistamaan tilannetta,
kun heidän mielestään kävelin kepin
kanssa liian varman näköisesti. Olen
nauranut tälle vedet silmissä usei-
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ta kertoja. Aikamoista! Toisella kertaa liikuin ilman keppiä kaupungilla,
ja poliisit kai luulivat, että olen joku
narkkari, kun kävelen holtittomasti
keskellä päivää. Kolmas kerta oli miellyttävämpi. Minut pysäyttäneen poliisiauton ikkunasta konsta kiitteli onnistuneesta esiintymisestä häissään.
Miten tulit hakeutuneeksi juuri The
Voice of Finland -kilpailuun etkä
esim. Idolsiin tai Talent Suomeen?
Onko totta, että kaiken takana oli
nainen?
− No tavallaan. Äitini antoi vihjeen
kilpailusta ja oli sitä mieltä, että kannattaisi kokeilla. Hän puhui asiasta
niin monta kertaa, että päätin laittaa hakemukset sisään päästäkseni
eroon koko asiasta. Voice on mielestäni ainut näistä kilpailuista, jolla on
katu-uskottavuutta. Nämä muut ovat
kansanviihdettä, jossa etsitään tiettyyn tarkasti rajattuun muottiin sopivia ihmisiä. En ole sellainen, eivätkä
nämä kilpailut ylipäätään ole koskaan
minua kiinnostaneet. Voice vaikutti
alusta asti mielenkiintoisemmalta, ja
toki ”ääni ratkaisee” -idea heti kiinnosti tässä usein ylivisuaalisessa maailmassa.
Mitä uutta opit Michael Monroen
valmennuksessa?
− Kävimme paljon läpi lavallaolemiseen ja esiintymiseen liittyviä asioita
sekä oikeaoppista englannin ääntämistä. Michaelin asenteesta elämään ja
musiikkiin olisi mielestäni kaikilla opit-

tavaa. Itse ainakin sain hyvin paljon.
Karsiutumisesi finaalista oli
katsojille pettymys. Miten itse
siihen suhtaudut?
− En ole pettynyt, sillä näin vältin formaattileiman, jota olisin voittaessani
kantanut lopun ikääni. Oikein hyvä
näin. Ei mikään The Voice of Finland
vaan The Voice of Herranen.
Millaisia asioita kilpailu toi
mukanaan ja onko se vienyt uraasi
eteenpäin?
− On toki, hyvinkin paljon ja ratkaisevasti. Voicen seurauksena sain levytyssopimuksen Universal Musicille sekä
keikkamyyjän Livenation Finlandista.
Noin miljoona suomalaista tietää nyt,
kuka tai mikä on Mikko Herranen. Siitä on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.
Julkaisit sooloalbumin ensimmäisenä The Voice of Finland -kilpailijana.
Miten olit niin nopea?
− Varmasti suurin tekijä on se, että
olen työkseni musiikkituottaja ja studioammattilainen. Oma levy oli jo
puolivalmis ennen Voicen alkua, ja oli
suhteellisen helppoa tehdä se kilpailun aikana ja välittömästi sen loputtua valmiiksi. Asioita nopeutti myös
se, että teen itse esittämäni musiikin
eikä biisejä tarvinnut lähteä etsimään
kauempaa kuten monen muun kilpailuista nousseen artistin.
Esiinnyt levylläsi laulusolistina ja
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soitat kaikki instrumentit selloa ja
viulua lukuunottamatta. Olet myös
äänittänyt ja miksannut albumisi
itse. Miten olet onnistunut hankkimaan näin monipuolisen ammattitaidon ja miten selviät kaikesta likimain sokeana?
− Kovalla työllä riskejä ja vastoinkäymisiä pelkäämättä.
Vuosi 2012 oli elämässäsi monin
tavoin merkityksellinen. Yksi huippuhetkistä oli varmasti se, kun sait
avopuolisosi, laulaja-laulunopettaja
Mari Multasen kanssa pienen Miropojan. Joko Miro on osoittanut musiikillisia taipumuksia?

− Miro pitää laululeikeistä ja tunnistaa jo useita lastenlauluja. Emme aio
mitenkään painostaa Miroa musiikin
pariin. Toki tuemme ja autamme, jos
soittaminen tai laulaminen alkaa jossain vaiheessa kiinnostaa. Mitään lapsitähteä emme ryhdy pojasta leipomaan. Hän saa tehdä sitä, mistä itse
nauttii.
Elämä jatkuu, ja tulevaisuus voi tuoda
mukanaan aivan uusia huikeita juttuja.
Akromatopsian geenihoito on jo onnistunut koirilla. Ennen pitkää se on
todennäköisesti mahdollista myös ihmisellä. Hoitotutkimukset ovat maailmalla meneillään.

Kari Huuskonen –
mummon tarinoiden lumoama
Teksti: Ilkka Väisänen
Kuva: Juha Seppälä

K

ari Huuskonen väitteli filosofian tohtoriksi tammikuussa
2013. Väitöksessä hän tarkasteli näkövammaisten kerrontayhteisöä
ja muistitietoa 1860-luvulta alkaen.
Tässä jutussa ei kerrota väitöksen aiheesta, vaan siihen kenties johtaneista tekijöistä. Väitöksen valmistumiseen lienevät vaikuttaneet niin

lapsena kuunnellut mummon tarinat
kuin nuoruusiässä diagnosoitu retinitis pigmentosakin –  sekä jalkapallo.
Kari Huuskosella oli lapsena ja nuorena monia toiveammatteja.
– Vielä teini-iässä tähtäimessä oli ammattijalkapalloilijan ura. Sillä mielellä
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pelasin HJK:ssa, jonka joukkueeseen
kuuluin. Se tie kuitenkin katkesi. Tuli
hahmotuksellisia vaikeuksia. Tein
mokia, ja sen vuoksi sain istua paljon vaihtopenkillä. Vasta paljon myöhemmin oivalsin, mistä oli kysymys.
Diagnoosi tuli 19-vuotiaana armeijan
kutsunnoissa, Kari kertoo tyynesti tänään, 45-vuotiaana.
Emme saa tietää, olisivatko Karin rahkeet riittäneet vaikkapa Jari Litmasen
tai Sami Hyypiän tapaan Euroopan
kentille. Retinitiksen ensimmäiset
orastavat oireet pakottivat etsimään
jalkapallon sijaan toista elämänuraa.
Mutta aloitetaanpa vielä vähän kauempaa.

Juuret kaupungissa ja maalla
– Synnyin vuonna 1968 ja koen olevani aikakauteni lapsi. Varhaislapsuus
sujui Helsingin Kalliossa sekä vanhan Nordenskiöldinkadun jäähallin
ympäristössä. Kouluiässä 1970-luvulla
muutin lähiöön, Siltamäkeen.   Yläasteen kävin toisessa lähiössä, Vuosaaressa. Kalliossa asuin taas aikuisena kymmenen vuotta, silloin Pengerkatu 11:n
Sokeain talossa. Nyt elän vaimon kanssa taas Itä-Helsingissä, Puotilassa.

Museoamanuenssi Kari Huuskosen vieressä vasemmalla on J.V. Snellmanin patsas ja
taustalla Etelä-Amerikan kohokartta. Molemmat esineet olivat käytössä Kuopion sokeainkoulussa jo 1800-luvun lopussa. Nyt
ne ovat Näkövammaismuseossa.

Vaikka Kari on asunut koko ikänsä
Helsingissä, hän ei miellä itseään stadilaiseksi, sillä juuret ovat myös maaseudulta.

tehtaan ympäristössä. Mummo asui
mökissä silloin yksinään, ukkini oli
kuollut jo ennen syntymääni sepelvaltimon tukkeumaan, kuten silloin
sanottiin. Molemmat olivat tehtaan
perusduunareita, mm. uuninlämmittäjinä.

– Lapsena vietin kesiä mummolassa
mökissä Joutsenossa, Pulpin paperi-

Mummolla oli tapana istua rintamamiestalon keittiön nurkan kiikkutuo-
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lissa ja Karilla keittiön pöydän toisella puolella. Mummo kertoi tarinoita.
Kari kuunteli tarkasti ja kyseli kansalaissodasta, talvi- ja jatkosodasta sekä
tehtaan asioista. Kansalaissodasta
mummo esimerkiksi kertoi, että heidän kodissaan oli käyty kysymässä,
kumman puolella heillä oltiin. Mummon isä oli sanonut, että ei kummankaan. Mummo, joka oli tuolloin ollut
vielä lapsi, oli kuunnellut portaiden
alla piilossa.
Kari on taipuvainen nostalgiaan ja
muistaa mielellään menneen kaupunki- ja maaseutuelämän hyvät puolet.  
Mummolasta muistuvat mieleen vielä erityisesti maitotonkkien viemiset
tien varteen. Nykyisessä kaupunkikuvassa hän näkee huonotkin puolet.
– Kallio on muuttunut paljon. Silloin
kun siellä asuin, oli siellä vielä esimerkiksi romukauppa. Muistan, kun tuttu
romukauppias sanoi, että heitä on ollut siellä ennen paljon, mutta nyt hän
oli viimeinen sissi. Hänen mukaansa
kukaan ei tarvinnut enää varaosia,
kun kaikki oli muovia. Se riipaisi minua. Itsekin kiertelin ennen Kallion divareissa, sillä keräsin sarjakuvia. Nyt
niiden tilalla on pizzerioita.

Hiukan sattumalta hän sai Näkövammaisten Keskusliiton nuorisosihteerin
paikan kolmeksi vuodeksi. Lisäopinnot kuitenkin kiinnostivat. Hän tunsi,
että huononevan näön takia olisi syytä hankkia varuille jotain muutakin,
kuten  yliopisto-opintoja.
– Koska olin lapsesta alkaen ollut innostunut perinteistä, löysin folkloristiikan, kansatieteen ja antropologian.
Niiden opinnot aloitin vuonna 1997
Helsingin yliopistossa. Kun olin opiskellut kolme vuotta, tuli NKL:sta puhelu, että Näkövammaismuseossa olisi äitiysloman sijaisuus. Perusopintoja
oli tuolloin vielä kesken, mutta työ ja
opiskelu sujuivat rinnakkain, sillä museotyötä oli tuolloin 20 tuntia viikossa. Sijaistamani henkilö ei tullut enää
takaisin Näkövammaismuseoon, joten olen yhä edelleen museoamanuenssina siellä, Kari kertoo.

Tarinat väitöskirjan siemenenä

Opiskelu kiinnostanut aina

Aikuisena Pengerkatu 11:ssä Sokeain
talossa asuessaan Kari kuuli taas lisää tarinoita. Niitä kertoi talon asukas
Kalervo Nurmi oman keittiönsä pöydän äärellä. Kesäisin talon sisäpihalla
muutkin asukkaat muistelivat esimerkiksi sokeiden lasten entisiä leikkejä
ja pihaperinteitä.

Jalkapallouran kariuduttua sosiaaliala ja nuorisotyö alkoivat vetää Karia
puoleensa. Hän toimi nuoriso-ohjaajana Vantaan kaupungilla ja opiskeli
sosiaalikasvattajaksi Pieksämäellä.

– Itsekin olin lapsena koko ajan ulkona muiden lasten kanssa ja harrastin
oman aikani pihaperinteitä. On mukava muistella neppiskisoja tai vaikkapa rosvoa ja poliisia.
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Gradu valmistui vuonna 2000 Karin
mielestä hiukan väärässä järjestyksessä. Näkö oli hiipunut entisestään,
eikä Kari nähnyt enää lainkaan ilmoitustaululle. Jotta näkö ei ehtisi huonontua liikaa, hän teki gradun mahdollisimman pian.   Sen jälkeen tuli
vasta mieleen, että siinä olisi ollut
vielä paljon kypsyteltävää. Maisterin
paperit hän sai kolme vuotta gradunteon jälkeen.
– Väitöskirjan tekoon minulla oli myös
intohimo ja palo, vaikka siihen menikin paljon kauemmin. Gradussa olin
jo tutkinut samoja sokeain koulun
muistoja kuin väitöstutkimuksessa.
Olisin aikoinaan halunnut tehdä gradunkin hiukan tieteellisemmällä otteella, mikä jäi kaihertamaan ja kannusti uuteen tutkimukseen.

Skanneri auttoi kirjaongelmaan hiukan, mutta Karin mielestä on oma
projektinsa skannata kokonaisia kirjoja kuin muutamia monisteita. Kirjat
ovat erikokoisia, kuvia ja kaavioita voi
olla runsaasti, jolloin skannauksesta
voi syntyä pelkkää puuroa.

Kannustaako Kari retiniitikkoja
tutkijan uralle?
– Jos sinulla on sellainen juttu, jonka
haluat tehdä ja intohimo siihen, niin
ehdottomasti. Vaikka näkö hiipuu,
niin kuitenkin on jaksettava uskoa,
että apuvälineitä löytyy, ja että pystyy jatkamaan. Vaikka välillä on hankalaa.

Mitä tohtori harrastaa?

Kelalta Kari sai jo 1990-luvun lopulla
kannettavan tietokoneen ja puhesyntetisaattorin, joita on päivitetty sitä
mukaa ja jotka ovat olleet opiskelun
edellytys. Tavallisia kirjoja hän ei pysty enää lukemaan, mutta Näkövammaisten kirjasto Celia on ollut suuri
apu äänikirjojen saannissa.

Työn ohessa Kari seuraa eri tieteenalojen tutkimusta ja kirjoittelee
pöytälaatikkoon luovalla otteella
ja vapaammalla tyylillä. Politiikan
penkkiurheilu kiinnostaa, erityisesti
sen kieli ja retoriikka. Karin korva on
kehittynyt politiikan kielen suhteen
analyyttiseksi, ja analyyseista hän tekee sitten omia johtopäätöksiä.

– Koska jatko-opiskelussa soveltuvaa lähdekirjallisuutta voi olla todella paljon, kaikkea ei kannata luettaa
äänikirjoiksi tai skannata, vaan pitäisi
ensin saada selvää, mitkä kirjat olisi
ylipäänsä järkevää luettaa. Kirjastossa
pläräilykään ei tässä mielessä minulta
enää onnistunut. Henkilökohtaisesta avustajasta olisi voinut olla hyötyä
näin jälkikäteen ajateltuna.

Vapaa-ajalla Kari matkustelee vaimonsa kanssa erityisesti Berliiniin,
joka hengittää historiaa monella tavalla. Se on toisaalta valtapolitiikan
keskus, mutta toisaalta kukkii alakulttuurien ilmiöitä. Siellä saattaa kuulla
monenlaisia tarinoita sellainen, joka
on tarinoille avoin. Kuten Kari Huuskonen.
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Välähdyksiä retinoskiisimiehen
elämästä
Teksti: Martti Peltomaa

S

airastan suomalaiseen tautiperintöön kuuluvaa retinoskiisia.
Retinoskiisimiehiä on maassamme vain pari sataa, ja tauti keskittyy
Porin ja Oulun seuduille. Tarun mukaan se kulkeutui liki 400 vuotta sitten lähelle kotiseutuani Pomarkkua,
kun sodasta palannut suomalainen
hakkapeliitta toi sinne vaimon sotasaaliina.

Perheemme kolmesta pojasta vain
minulla on retinoskiisi.  Lapsena sain
tietää, ettei myöskään isoisäni Juho
nähnyt kunnolla. Tauti periytyy X-kromosomissa isoisältä tyttärenpojalle.
Naiset ovat oireettomia kantajia. Retinoskiisimiehen verkkokalvolla on
keskeisen tarkan näkemisen alueella
säteittäisten poimujen muodostama
kärrynpyöräkuvio. Näön tarkkuus on
alentunut, mutta liikkeen taju ja näkökenttä säilyvät kuta kuinkin normaaleina. Minun on vaikea tunnistaa
vastaantulevia ihmisiä tai nähdä seinälle heijastettua materiaalia. Tarkan
näkötyöskentelyn jälkeen silmiäni
särkee. Lisäksi minulla on väriaistivajaus kelta-sinialueella.

Mukavia lapsuusmuistoja
Synnyin 1930-luvun puolivälissä Pomarkussa perheeni viidentenä lapsena. Varhaislapsuuteni maatilalla oli
hyvää aikaa. Syksyllä 1942 aloitin alakoulun, jonne sisareni Aino vei minut
ensimmäisenä koulupäivänä. Saimme itse valita luokasta vierustoverin
ja pulpetin. Valitsin paikan aika edestä, josta näin paremmin opettajan.
Kun opettelin tavaamaan aapiskirjaa,
äiti kertoi, miten isoveljeni Taavi oli
tavannut sanan peruna mutta muodostanut tavuista sanan perna, sillä
Pomarkussa sanottiin perunoita pernoiksi.
Yläkoulussa sain opettajaksi Martta Soinion. Hän oli viisas nainen, ja
hänen taitojaan olen ikäni kartuttua
yhä enemmän arvostanut. Opettaja
kysyi minulta muiden huomaamatta,
voisinko jäädä juttelemaan viimeisen
tunnin loputtua. ”Sinä et varmaankaan näe taululle kunnolla, joten voisit siirtyä etupulpettiin, vaikka oletkin
aika pitkä.” Seuraavana päivänä tämä
kokenut opettaja ilmoitti: ”Laura siir-
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tyy Martin paikalle, koska on niin pirteä ja selvä-ääninen. Martti taas näkee paremmin edestä.”
Soinio lähetti kotiini kehotuksen viedä minut silmälääkäriin. Lähdinkin
isän kanssa Tampereelle, kun Porissa
ei sellaista tainnut olla. Sain pyöreälinssiset, ohutsankaiset silmälasit,
jotka auttoivat vain vähän. Tautini
tunnistettiin perinnölliseksi silmäsairaudeksi vasta 1960-luvulla.
Kävimme kirkossa joka sunnuntai ja
istuimme aina urkuparvella lähellä
kanttoria, isä seinän puolella, Taavi
keskellä ja   minä käytävän vieressä.
Järjestys oli hyvä, koska saatoin kysyä
Taavilta virren numeron, jota en taululta nähnyt. Lisäksi lähellä oli ikkuna.
Suuritekstisestä kirjasta näin virren
sanat.
Kun pappi aloitti saarnan, kanttori ja
urkujen polkija lähtivät tupakalle kirkon portaille. Minä pujahdin joskus
heidän peräänsä. Lukkari sytytti Klubi 77:n ja urkujenpolkija Työmiehen.
Olin aika pikkuvanha ja juttelin  mielelläni hevosista. Kanttorilla oli hyvä
tamma, jota hän harjoitutti maantiellä. Hänen Heikki-renkinsä otti silloin
tällöin minutkin kilparattaille viereensä. Saarnan lopussa urkujenpolkija vilkaisi oven raosta kirkkosaliin,
ja palasimme hiljaa paikoillemme.

Kauhukokemuksia lyseossa
Kansakoulusta siirryin Porin lyseoon.
Melkein heti huomasin, että siellä

kulttuuri oli täysin erilainen kuin kansakoulussa. Lähes joka aineessa oli eri
opettaja, eivätkä he saaneet sellaista
aitoa kosketusta oppilaaseen, jollainen Martta Soiniolla oli ollut.
Ruotsin opettaja piti kokeet ja kirjoitti kysymykset taululle. Pulpettini oli
pimeässä paikassa seinän puolella.
Luokkahuoneen huonohko valo tuli
pyöreistä lampuista. Nousin pulpetistani lähemmäs taulua nähdäkseni
kysymykset. Opettaja hermostui ja
väitti, että yritin luntata edessä istuvan paperista, ja se on koulussa
rikos. Sanoin yrittäväni vain katsoa
koekysymykset ja palasin pulpettiini. Lähes koko luokka röhähti nauramaan. Tuolloin tiedostin ensi kerran
pohjattoman yksinjäämisen tunteen
ja tukahdutetun raivon. Olin tapahtuneesta hyvin masentunut. Luokan
oppilaista vain yksi puolusti minua ja
asettui rohkeasti puolelleni silloinkin,
kun voimistelunopettaja veti minua
tukasta.
Nauru ja iva loppuivat vasta keväällä todistusten jakoon. Sain ehdot
ruotsin kielessä ja palasin kansakouluun. Vastaanotto oli ymmärtäväinen.
Opettaja kysyi: ”Mitä siellä Porissa tapahtui, kun olet niin muuttunut?” Hän
yritti kovasti kannustaa minua, ja sain
kansakoulusta aikanaan varsin hyvän
päästötodistuksen.
Lyseon sotamieskulttuuri vaivasi minua vuosikaudet. Se oli murtanut
omanarvon tuntoni ja teki minusta
aran, pelokkaan ja yksinäisen. Kotona

39

retina 1/2013

ei näkemisasioista juuri puhuttu, eikä
se paljon olisi auttanutkaan, kun asialle ei kuitenkaan mitään voitu. Tuska
purkautui fyysisinäkin vaivoina. Kainaloihini tuli kummallinen ihottuma,
ja seuraavana talvena sain hengitysvaikeuksia. Kummankin sairauden
syy jäi arvoitukseksi. Viisas kummini
Manta huomasi vaikeuteni ja rohkaisi
ja auttoi minua monin tavoin.

Työtä kotitilalla
Taavin mennessä sotaväkeen olin
15-vuotias ja jo siinä määrin toipunut,
että pystyin tekemään kotitilamme
kylvöt ja monet muutkin työt. Ne olivat hyvää terapiaa ja veivät ajatukset
pois turhista pohdiskeluista. Isä oli
huonokuntoinen, ja Taavi otti päävastuun talon töistä sotaväestä palattuaan.
Vapaa-aikanani osallistuin palokunnan toimintaan. Teimme monenlaisia harjoitustehtäviä, ja olin mukana
tositilanteissakin. Rautatien varteen
syttyi tulipaloja, kun höyryveturit
päästivät kipinöitä metsämaastoon.
Palonalkujen sammutus oli mielenkiintoista ja taitoakin vaativaa hommaa.
Kävin 18-vuotiaana autokoulun, mutta ajokorttia en näön riittämättömyyden takia saanut. Olin aika masentunut asiasta ja kerroin sen äidille. Hän
kuunteli, jutteli ja kyselikin jotain,
mutta totesi lopuksi: ”Ne, jotka täällä
eivät pärjää, yleensä kuolevat pois.”
Ajokortin sain kuitenkin seuraavana

vuonna, kun nimismies neuvoi hakemaan sitä varten erivapauden.

Ammattiuralle
Lopulta sain itseni kootuksi ja suoritin
hyvällä menestyksellä Osaran maamieskoulun. Sen johtajalla oli merkittävä vaikutus elämäni ohjautumisessa. Hän osoitti minulle polut, joita
kulkien jatkoin opiskelua. Suoritin
agrologitutkinnon Hyvinkäällä 1961
ja kävin sen jälkeen vielä useita opetus- ja arviointialan kursseja.
Vuoden 1959 olin harjoittelijana suurella maatilalla Janakkalassa. Tuona
vuonna sokerijuurikasta kylvettiin
jo huhtikuun puolella. Tein kahden
muun pojan kanssa kylvöä. Läheinen
Helsingin-Hämeenlinnan
maantie
oli vielä osittain rakenteilla. Pellolta
huomasimme henkilöauton juuttuneen pengerhiekkaan. Autosta nousi
kolme hienosti pukeutunutta naista.
Menimme auttamaan ja saimme ajoneuvon irti. Naiset kysyivät, miten
voisivat korvata avun. Rekvisiitasta
näkyi, että he olivat laulajatyttöjä, joten pyysimme heitä laulamaan. Yksi
naisista antoi tienpenkalla äänet.
Otimme lippalakit päästä ja hiljennyimme kuuntelemaan, kun Metrotytöt lauloivat ”Kultaa ja hopeaa”.
Vuoden 1964 alussa aloitin työt arviomiehenä Maanomistajain Liitossa. Työhuoneeni oli Helsingin ydinkeskustassa.
Kuljin töihin junalla Hyvinkäältä. Aika
paljon olin matkoilla; joinakin vuosina  
maastopäiviä oli lähes sata. Tehtävi-
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ini kuului arvioida erilaisten tiehankkeiden maanomistajille aiheuttamia
menetyksiä tilojen kohdilla maastossa.
Raportit kirjoitettiin puhtaaksi toimistossa. Työntekijöistä vain sihteeri tiesi
näkövaikeuteni ja oli kaikissa tilanteissa valmis auttamaan. Työ oli mielenkiintoista ja antoisaa. Siinä sai tutustua
monenlaisiin ihmisiin ja liikkua eri paikkakunnilla.
Maanomistajain Liiton arviointiosasto
fuusioitiin 1982 Arviointikeskukseen,
jonka uudeksi nimeksi tuli Maanomistajien Arviointikeskus Oy.  Salaisuuteni
– huono näöntarkkuus – säilyi. Kerroin
siitä jossain vaiheessa uudelle toimitusjohtajalle, joka osoittautui minua kohtaan yhtä lojaaliksi kuin edellinenkin.

Perhe-elämää
Syksyllä 1961 tapasin opiston tansseissa tulevan vaimoni Anna-Maijan. Hän
oli hyvin kaunis, musikaalinen ja tyylikäs nainen. Menimme naimisiin kesäkuussa 1962, ja esikoisemme Pertti
syntyi helmikuussa 1963. Olin iloinen
ja innostunut lapsen syntymästä. Kun
pesin hänet ensimmäisen kerran, hän
mahtui kämmenilleni. Pojan varttuessa kerroin hänelle satuja, jotka sepitin
kertomuksen edetessä. Lukeminen
huonossa valaistuksessa oli jo tuolloin
minulle vaikeaa.
Toinen poikamme Hannu syntyi 1966.
Nautin poikien kanssa puuhastelusta.
Melko pieninä heille hankittiin omat
polkupyörät. Niillä ajettiin mummolan pihassa ja joskus kadullakin.

Talvella vein pojat autolla maastoon
hiihtelemään. Hannu nautti erityisesti
umpihangessa laskettelusta, kun sai
olla kokonaan lumen sisässä.
Olimme asuneet Hyvinkäällä vuodesta
1964. Aloitin omakotitalon rakentamisen 1971. Rakennuspuun olin kaatanut Taavin kanssa Pomarkussa omasta
metsästä edellisenä syksynä ja talvena.
Varhain keväällä tukit sahattiin, ja puutavara tuotiin Hyvinkäälle perävaunullisella kuorma-autolla. Kirvesmiehet tekivät rakennuksen rungon ja ison osan
sisustusrakenteista. Itse olin mukana
niin paljon kuin töiltäni ehdin. AnnaMaija osallistui projektiin suunnittelemalla sisustusta ja tekemällä maalaustöitä. Muutimme vielä keskeneräiseen
taloon keväällä 1972. Laihduin rankan
rakennusprosessin aikana monta kiloa.
Omakotitalo paransi tuntuvasti asumistasoamme. Poikien koulumatka lyheni,
ja Anna-Maija iloitsi soittohuoneesta,
jossa voi kenenkään häiriintymättä tehdä musiikkia.

Suuria elämänmuutoksia
Näöntarkkuuteni alkoi entisestään
heikentyä, ja kävin 1990-luvun alussa
tutkimuksissa HYKSin silmäklinikalla.
Minulle tehtiin useita silmäoperaatioita, joiden ansiosta pystyin jatkamaan työssä vielä jonkin aikaa. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäin syksyllä
1996 oltuani sitä ennen pari vuotta
osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Työurastani tuli pidempi kuin retinoskiisimiehillä keskimäärin.
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Anja ja Martti
Vanhan kirjallisuuden
päivillä Vammalassa.

Keväällä 2005 Anna-Maijalla todettiin
pahanlaatuinen sappiteiden kasvain.
Hän kuoli elokuun lopussa 2007. Hautajaisten jälkeen hakeuduin vertaisryhmään ja aloin käydä päivisin syömässä seurakunnassa. Kerran samaan
pöytään pyysi saada istua hyvin empaattisen oloinen nainen. Sanoin olevani huonoa seuraa vaimoni äskettäisen kuoleman vuoksi. Muutaman
päivän kuluttua istuimme kuitenkin
taas samassa pöydässä. Juttelin surustani ja perheestäni. Nainen puhui
hyvin ymmärtäväisesti ja kertoi itse
menettäneensä vanhempansa ja sisarensa. Ammatiltaan hän sanoi olevansa psykologi ja psykoterapeutti.
Seuraavina kuukausina ruokailimme
aina silloin tällöin yhdessä ja keväällä
teimme sinunkaupat.
Kerran uusi ystäväni Anja kysyi, haluaisinko tulla käymään hänen mökillään. Jo ensitutustuminen tuohon
kesäpaikkaan teki minuun hyvän

vaikutuksen.  Siellä voi puuhailla monenlaista, ja Anja laittaa hyvää ruokaa. Nyt olemme viettäneet siellä jo
kolme kesää. Olemme myös matkailleet kotimaassa, Tallinnassa ja kerran
Pietarissakin. Nautin matkoistamme
tavattomasti. Huonon näköni kanssa pärjään hyvin Anjan opastuksella.
Hyvästä suhteesta olen saanut paljon
uutta voimaa. Anjan seurassa saan
olla sellainen kuin olen.
Vuosikymmenet pidin huonon näön-tarkkuuden salaisuutenani. Se oli  
monissa tilanteissa ja silloisessa yhteiskunnan ilmapiirissä mielestäni
eduksi. Nykyään voidaan vaikeistakin
asioista puhua avoimesti. Vasta eläkkeelle jäätyäni olen antanut kasvot
retinoskiisimiehelle. Se on koitunut
itselleni helpotukseksi.
Teksti on kooste Martti Peltomaan 2011
läheisilleen kirjoittamista muistelmista.
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Näkövammaislaskettelua Alpeilla
Teksti: Pekka Rantanen
Kuva: Mathias Johansson

H

istoriallinen talviolympialaiskaupunki St. Moritz Sveitsin
Alpeilla tarjosi upeat puitteet
neljälle retiniitikkolaskettelijalle joulun alusviikolla. Kutsun sain aikoinaan Euroopan nuorten toiminnassa
tapaamiltani saksalaisilta ystäviltäni,
joille tämä hiihtoreissu oli jo muodostunut jokavuotiseksi traditioksi.
Mukana Itseni lisäksi olivat Andrea
Helgot ja Dieter Stanzel Saksasta sekä
Caisa Ramshage ja Mathias Johansson
Ruotsista. Majoituimme Dieterin tuttavien vuokra-asuntoon Celerinassa,
joka sijaitsi kymmenen minuutin bussimatkan päässä St. Moritzista. Ajankohta oli valittu juuri ennen sesonkia
alemman hintatason takia ja koska
rinteillä oli vielä vähän liikkuvia esteitä
eli muita laskettelijoita. Sääkään koko
viikon aikana ei olisi voinut olla vuodenaikaan nähden loistavampi: pikkupakkasta ja muutamaa lumikuuroa
lukuunottamatta auringonpaistetta.
Ystävälliset hiihdonopettajat ottivat
meidät vastaan jouluisen St. Moritzin
torilla, jonka laidalla olevasta rakennuksesta astuimme noin 1500 metrin
korkeuteen vievään raidevaunuun.

Käyttäisimme kaiken valoisan ajan
2800 metriin saakka kohoavissa alueen kymmenissä eri rinteissä, joissa
kokonaispituutta löytyy yli 300 kilometriä.
Paikallinen hiihtokoulu oli erikoistunut erityisryhmien ohjaukseen ja
opettajilla olikin vankka kokemus
näkövammaisista. Mikä parasta, hiihdonopetuksen hintaan kuuluivat ilmaiset hissiliput sekä välineet puoleen hintaan.
Kommunikointi opettajan ja näkövammaisen laskettelijan välillä tapahtui kypäräpuhelimilla, joissa ohjeet
kulkivat vain yhteen suuntaan ohjaajalta ohjattavalle. Kuten myöhemmin
tulin huomaamaan, ohjeiden kyseenalaistaminen olisi vain sekoittanut
laskuun keskittymistä.
Näkövammaislaskettelussa yleensä
opas laskee edellä silloin, kun näkökykyä on vielä jonkin verran jäljellä.
Mikäli oppaan seuraaminen muodostuu liian vaikeaksi, on syytä siirtyä
oppaan edelle, jolloin opas näkee jatkuvasti ohjattavan sekä ympärillä tapahtuvat tilanteet.
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Caisa Ramshage rinteessä oppaansa Esterin kanssa.

Aikaisemman laskettelukokemukseni
perusteella aloitin seuraamalla opasta. Jo muutaman laskettelukerran jälkeen totesimme hänen kanssaan, että
jäljellä olevalla reunanäöllä ei enää
pysty keskittymään laskutekniikkaan
ja laskettelusta nauttimiseen vaan
keinolla millä tahansa perässä pysyttelyyn. Vaarana oli myös joko oppaaseen törmääminen tai laskun keskeyttäminen, kun opas hävisi liian kauas.
Muutos oppaan edellä laskemiseen
oli täysin uusi kokemus. Koska kaikki
ympärillä oli pelkkää valkoista eikä
horisonttia enää erottanut, oli pakko
luottaa ainoastaan oppaan sanallisiin
ohjeisiin Perusohje oli vasen ja oikea, joissakin tapauksissa kellonaika.
Aluksi tasapainoaisti teki tepposia,
koska rinteen vaihtelevia jyrkkyys-

tasoja ei havainnut, kaltevuuksista
puhumattakaan. Alkuvarovaisuus ilmeni liikaa taaksepäin nojaamisena,
mikä haittasi käännösten hallittavuutta. Koska jatkuva jyrkkyyden havainnointi oli tärkeää suksen kanteilla
nojaamisessa kaatumatta, käytimme
siihen myös lempeää tai kipakkaa
äänenpainoa suuntaohjeiden lisäksi.
Parissa päivässä yhdessä hiomiemme ohjeiden mukaan oppi kuitenkin
muodostamaan mielessään kolmiulotteisen kuvan rinteestä ja oman
kehon asennosta rinteeseen nähden.
Tämän jälkeen laskettelusta tuli entistä tyylikkäämpää, itsenäisempää ja
nautittavampaa kuin aikaisemmalla
opastustekniikalla.
Kapeilla siirtymäosuuksilla, useampien esteiden väistelyssä sekä hissijo-
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noon saavuttaessa opas tarttui sauvaan, jolloin herkillä ohjausliikkeillä
pystyi turvallisesti myötäilemään
hänen vauhtiaan ja käännöksiään.
Vaikka meillä oli näkyvät huomioliivit, opas ei aina osannut ennakoida
muiden laskijoiden liikkeitä rinteessä.
Siksi jouduimme usein katkaisemaan
rytmin ja pysähtymään päästääksemme arvaamattomimmat tapaukset
menemään menojaan.
Kahtena viimeisenä päivänä uskaltauduimme koluamaan mustia rinteitä.
Montaa näkevää ne saattavat hirvittää, mutta tässä tapauksessa näkökyvyn puuttuminen oli vain positiivinen
asia. Toki opas painotti, että käännökset on tehtävä nopeasti, kanteilla on
pysyttävä tiukasti eikä saa päästää
vapaata kontrolloimatonta pudotusta tapahtumaan. Jokaisen tällaisen
rinteen jälkeen hiki oli otsalla, reidet
maitohapoilla mutta fiilis huipussaan.
Kuten aina, nälkä kasvaa syödessä ja
valppaus heikkenee mitä pidemmälle
mennään. Viikon toiseksi viimeisessä laskussa tuli kriittisessä kohdassa
ohjeen sekunnin viive ja virhetulkinta. Right - left -right...RIIIGHT! En siis
kääntynyt riittävästi oikealle, ja hätääntynyt ääni sai minut jarruttamaan

välittömästi. Onneksi törmäsin joustavaan verkkoaitaan jo hidastuneella
vauhdilla ja selvisin vain pienillä naarmuilla ja henkisellä kolahduksella.
Porukalla lounastimme yhdessä eri
rinneravintoloissa ja vaihdoimme kokemuksiamme päivän tapahtumista.
Joukko hajaantui taas lukemattomiin
eri rinteisiin, jolloin opas ja opastettava saivat keskittyä vain toisiinsa.
Päivän päätteeksi kokoonnuimme
yhdessä oppaiden kanssa vielä viikossa kantapaikaksi muodostuneeseen
kahvilaan St. Moritzin idyllisessä keskustassa. Ruokaostosten ja illallisen
valmistamisen jälkeen ei kauaa unta
tarvinnutkaan odotella.
Kokonaisuutena laskettelu oli pidemmän tauon jälkeen rohkaiseva
kokemus siitä, miten kehoaan, tasapainoaan ja ympäristöään voi oppia
hallitsemaan uudella tavalla pelkkien puheohjeiden perusteella. Suuren vaikutuksen teki myös ohjaajien
ammattitaito ja itsevarmuus. Lisäksi
kaikki tapaamani sveitsiläiset olivat
erittäin ystävällisiä puhumattakaan
siitä, että kaikki toimi sikäläisen kellon tarkkuudella.
www.skischool.ch
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Retiniitikot keväisessä Istanbulissa
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Raimo Lehtinen

E

tuleva matka tuntui entistäkin hauskemmalta. Myöhemmin saimme osallistujalistan ja löysimme   muitakin
tuttuja nimiä.

− Minä! hihkaisivat kuorossa Kaisa
Penttilä, Esko Pölkkynen ja minä. Iloinen yllätys sai meidät nauramaan, ja

Torstaina 25.4. Tarja ja Markku odottelivat meitä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Seurueeseemme kuului
kahdeksan heikkonäköistä ja kymmenen näkevää. Tarja oli hyvissä ajoin
toimittanut matkatoimistolle nimilistan ja merkinnyt siihen näkövammaiset matkustajat. Lähtöselvityksessä
virkailijat näkivät kuitenkin hyväksi

räänä talvisena tammikuun päivänä tupsahti Retiniitikot-sähköpostialueelle kutsu lähteä Tarja
Räisäsen ja Markku Virtasen matkassa keväiseen Istanbuliin. Houkutus
oli ylivoimainen, joten ilmoittauduin
mieheni kanssa mukaan. Seuraavassa
Retinitis-yhdistyksen hallituksen kokouksessa joku kysäisi, mahtaako kukaan
olla lähdössä Istanbuliin.

Esko ja Arja
Pölkkynen ihailevat
Istanbulin näkymiä
köysiradalta.
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hajasijoittaa meidät koneeseen. Oli
kuulemma hankala tietää, ketkä matkustivat yhdessä, kun useilla aviopareillakin oli eri sukunimet. Tällä logiikalla myös Raimo ja Outi Lehtinen
sijoitettiin eri penkkiriveille. Osa onnistui vaihtamaan paikkaa porukan
kesken, mutta Lehtiset saivat tyytyä
kohtaloonsa.
Turkissa saimme paremman kohtelun. Passijono tosin oli pitkä ja eteni
tuskastuttavan hitaasti, mutta perillä pääsi näkövammaiskorttia näyttämällä katselemaan nähtävyyksiä
ilmaiseksi. Yleensä tämä koski myös
opasta, jolta pyydettiin pieni maksu
vain parissa paikassa. Lisäksi meille avattiin usein helppokulkuisempi
portti. Perjantaiaamuna yllätyimme
iloisesti, kun virallinen oppaamme
Senni Sollo meni ostamaan poletteja
köysiradalle. Lippuautomaatti kailotti
isolla äänellä ohjeita englanniksi. Kävi
ilmi, että samoin toimivat kaupungin
muutkin automaatit.
Köysiradalle päädyimme siksi, ettei
bussinkuljettaja suostunut nousemaan kapeaa tietä isolla bussilla Balatin kukkulalle. Nousu olikin todella
jyrkkä mutta näköala yli Kultaisensarven lahden sitäkin upeampi. Istahdimme kukkivien jakarandapuiden
katveeseen ulkoilmakahvilaan, jossa
Mika Waltari oli viettänyt aikaa ennen
meitä. Viikonvaihteen aikana seurasimme kirjailijan jalanjäljissä muihinkin paikkoihin. Istanbul kuului Waltarin lempikaupunkeihin. Hän kävi
täällä 1920-, 1940- ja 1960-luvuilla,

kirjoitti matkakertomuksia ja sijoitti tänne useammankin romaanin tapahtumat.
Palattuamme bussille teimme kaupunkikierroksen, jonka aikana saimme yleiskuvan Istanbulista. Mainio
oppaamme Markku kertoili värikkäästi tienvarren näkymistä ja tapahtumista. Konstantinopolin vanhaa
ympärysmuuria näkyi siellä täällä, ja
Marmarameri kimmelsi tien toisella
puolella. Liikenteenjakajat oli koristeltu kukkaistutuksin, joita hoidettiin
ahkerasti. Miljoonakaupungin ahtaat
kadut ja niillä tungeksivat autot hankaloittivat bussin etenemistä. Markku
kuvaili urheiluselostajan antaumuksella, miten kapeaa yksisuuntaista
katua pitkin tuli vastaan autojono

Paluumatkalla Balatin kukkulan kahvilasta
köysirata-asemalle.
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mallin, jonka avulla meille muillekin
selvisivät arkkitehtoniset erityispiirteet.
Kokonaan toisenlainen elämys oli
laskeutua Yerebatanin maanalaiseen
vesisäiliöön, jonne akveduktien kokoama vesi johdettiin turvaamaan
Topkapin palatsin vesihuoltoa. Valtavaan, 336 marmoripylvään kannattelemaan säiliöön mahtuu 80 000 m3
vettä. Nyt sitä on vain vähän, ja altaassa polskivat kalat. Kävely säiliön ympäri oli  moniaistinen elämys; mieleen
jäivät punasävyinen valaistus, viileä
kostea ilma ja tilan akustiikka.

Helteinen sää sai Tarjan ostamaan kadulta
persoonallisen pantakiinnitteisen aurinkohatun.

tai pakettiauto oli pysäköity keskelle
tietä kuskin piipahdettua asioilleen.
Sinnikkään tööttäilyn jälkeen matkaa
päästiin taas jatkamaan, kunnes kulman takana odotti uusi este.
Lounaan jälkeen asettauduimme Sultanahmetin aukiolle jonon päähän, ja
Markku ehti selostaa seikkaperäisesti
Hagia Sofian kirkon historian, ennen
kuin pääsimme sinne sisälle. Tämä Bysantin  helmi oli alun perin kristillinen
kirkko, mutta toimi Konstantinopolin
valloituksen jälkeen moskeijana, kunnes siitä tuli museo 1935. Mittasuhteet ovat valtavat, ja koko rakennus
tekee kävijään syvän vaikutuksen.
Kaisa löysi museokaupasta pienois-

Lauantain kokopäiväretken teemana
oli Mika Waltarin Istanbul. Aloitimme
Sinisestä moskeijasta, jossa piti riisua
kengät muovikassiin ja panna huivi
päähän. Satojen vuosien jalkahien
kyllästämä matto oli peitetty muoviin. Nämä proosalliset käytännön
seikat eivät kuitenkaan vähentäneet
paikan vaikuttavuutta ja kauneutta.
Moskeijasta siirryimme Topkapin palatsialueelle, jossa sulttaanit asuivat
hoveineen ja haaremeineen 1400-luvulta 1800-luvulle. Tänne sijoittuu
myös Mika Waltarin historiallinen romaani Mikael Hakim. Kiersimme oppaan johdolla haaremin ja kuulimme
tarinoita mustista eunukeista, haaremityttöjen kasvatuksesta, sulttaanin
äidin vaikutusvallasta ja vaimojen välisestä kilpailusta.
Iltapäivällä ajoimme Kultaisen sarven yli Istanbulin uudelle puolelle ja
nautimme kahvit Mika Waltarin suosi-
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massa Grand Hotel de Londresin kahvilassa, jossa aika tuntui pysähtyneen.
Istiklal-kävelykadun päästä löytyi Galatan torni. Jonotus hissiin kannatti,
sillä ylhäältä avautuivat mahtavat näkymät yli Istanbulin.
Sunnuntaiaamuna ahtauduimme täpötäyteen raitiovaunuun. Muu porukka
lähti seilaamaan laivalla Bosporinsalmen yli Istanbulin Aasian-puoleiseen
osaan. Minä ja Raimo ajoimme päätepysäkille saakka ja vietimme päivän
Dolmabahcen palatsissa, jonne sulttaani muutti Topkapista haaremeineen eurooppalaistyylisen ylellisyyden keskelle 1800-luvun puolivälissä.
Illalla tavatessamme kaikki tuntuivat
tyytyväisiltä päiväänsä.
Kotiinlähtö tuli aivan liian nopeasti.
Suuressa basaarissa ehtivät piipah-

taa kai vain Kaisa ja Hannu. Me naiset
emme päässeet turkkilaisen kylpylän
hammamin hoitoihin, ja kovin monta
muutakin asiaa jäi kokematta. Vaikka väkeä oli joka paikassa paljon ja
liikenne kaoottista, päällimmäisinä
jäivät mieleen upeat maisemat, auringon lämpö, turkkilaisten ystävällisyys
ja herkullinen ruoka.
Ainoa ikävä välikohtaus sattui ensimmäisenä iltana, kun yhdeltä seurueemme jäseneltä napattiin tungoksessa rahaa käsilaukusta. Onneksi
kortit ja muu matkavaluutta olivat eri
paikassa! Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus, ja uhri selvitti poliisin kanssa
asiaa parin tunnin ajan. Kulttuurien
välisistä eroista kertoo se, että pöytäkirjaan piti ehdottomasti kirjata asianomaisen, jo keski-ikään ehtineen
naisen edesmenneen isän nimi!
Sulttaanin äidin
sisäpiha Topkapin
palatsissa.
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Asiantuntijaryhmän kuulumisia
Teksti: Outi Lehtinen

R

etinitis-yhdistyksen asiantuntijaryhmän nykyinen kokoonpano on seuraava: LKT AnnaKaisa Anttonen, professori (emerita)
Leila Laatikainen, dosentti LKT Riitta
Salonen-Kajander, LT Eeva-Marja Sankila, LT Sanna Seitsonen ja professori
Hannu Uusitalo.

Pitkäaikainen aktiivitoimijamme, Näkövammaisten Keskusliitosta eläkkeellä oleva  LT Sirkka-Liisa Rudanko
on vetäytynyt asiantuntijaryhmän jäsenyydestä keskittyäkseen tutkimukseen, joka selvittelee suomalaislasten
perinnöllisten silmänpohjarappeumien esiintyvyyttä, syitä, taudinkuvia,
periytymistapoja ja geenivirheitä. Tavoitteena on edistää samalla näiden
sairauksien diagnostiikkaa, ehkäisyä
ja hoitomahdollisuuksia. Tutkimusryhmään kuuluvat hänen lisäkseen
silmätautien erikoislääkäri LT Arja
Laitinen, dosentti LKT Riitta SalonenKajander ja perinnöllisyyslääkäri LT
Kristiina Avela. Retinitis-yhdistyksen
hallitus on myöntänyt tutkimusrahastosta 2000 euron apurahan tähän
projektiin.

fessori, ylilääkäri Hannu Uusitalo   on
myös FinnMedissä toimivan Silmälääketieteen Tutkimus-, Tuotekehitys- ja Innovaatiokeskus SILKin johtaja. Lääketieteen, teknisten tieteiden
ja luonnontieteiden eri osa-alueiden
asiantuntijoista koostuva SILKin tutkimusverkosto kehittää uusia menetelmiä silmätautien diagnostiikkaan ja
hoitoon kohteinaan mm. kantasolut,
erilaiset kuvantamis- ja mallinnusmenetelmät, soluviljelymallit, lääkeainetutkimukset, biohajoavat polymeerit
ja näköimplantit.
  
Asiantuntijaryhmän toinen uusi jäsen, silmätautien erikoislääkäri LT
Sanna Seitsonen edustaa nuorempaa
tutkijapolvea ja työskentelee HYKSin
Silmäklinikalla. Hän on työssään paneutunut sekä silmänpohjan ikärappeumaan että yhä enenevässä määrin
myös retinitissairauksiin. Erikoistumisopintoja suorittaessaan Seitsonen
osallistui Retinitis-yhdistyksen tutkimusrahastosta myönnetyn matkaapurahan turvin Stresassa Italiassa
2010 pidettyyn Retina Internationalin
maailmankongressiin.

Asiantuntijaryhmää on täydennetty
kahdella uudella jäsenellä. Tampereen yliopiston silmätautiopin pro-

Tänä vuonna Retinitis-yhdistyksen
tutkimusrahaston matka-apurahan
sai LT Eeva-Marja Sankila, joka osallis-
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tuu Belgiassa pidettävään perinnöllisiä verkkokalvorappeumia käsittelevään kongressiin.
LT Sirkka-Liisa Rudanko ja professori
(emerita) Leila Laatikainen ovat saaneet Retinitis-yhdistyksen kunniajäsenyyden.
Väestöliiton Perinnöllisyysklinikka
yhdistyi 1.1.2013 Rinnekoti-Säätiön

Lasten kuntoutuskodin ja Genetiikan
palveluyksikön kanssa muodostaen
Rinnekoti-Säätiöön uuden yksikön,
Norio-keskuksen. Yhdistymisen tavoitteena oli muodostaa Suomeen
eurooppalaistasoinen osaamiskeskus. Dosentti Riitta Salonen-Kajander
siirtyi Väestöliitosta Norio-keskuksen
Perinnöllisyysklinikan ylilääkäriksi Pitäjänmäen toimitiloihin.

Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja
päivystysaika
Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja
torstaisin klo 10–13 numerossa (09)
3960 5800.
Toimisto on suljettu 17.6.-19.8.2013.

Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään
lauantaina 19.10.2013 Kouvolassa.

Retiniitikon opas valmistunut
Juuri ilmestynyt Retiniitikon opas
pyrkii vastaamaan niihin moniin kysymyksiin, joita perinnölliset verkkokalvorappeumat herättävät. Se
on tarkoitettu paitsi retiniitikoille ja
heidän läheisilleen, myös heitä auttaville ammattilaisille. Julkaisu tarjoaa
monipuolisen tietopaketin retinitissairauksista, diagnosoinnista, perin-

nöllisyydestä, nykyisistä ja tulevista
hoitomuodoista, näkövammaan sopeutumisesta sekä oman yhdistyksen
tarjoamasta tuesta. Puheenvuoron
saavat myös retiniitikot ja heidän läheisensä, jotka kertovat omakohtaisia kokemuksia elämästä etenevän
näkövamman kanssa.
Retiniitikon opas on saatavana painotuotteena, pdf-tiedostona, Daisyäänitteenä sekä sähköisessä Luetusmuodossa. Tuotantokustannukset on
katettu Raha-automaattiyhdistyksen
myöntämän kohdennetun avustuksen turvin. Iloitsemme siitä, että
voimme siksi jakaa uutta opasta ilmaiseksi kaikille tarvitseville.
Retiniitikon opas postitetaan kaikille
Retina-lehden postituslistalla oleville. Lisäkappaleita voi tilata sivulta 53
löytyvällä palvelukortilla.
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Opti-Silmä Oy, Oulu
puh. 08-311 4906
info@optisilma.fi

    

Lautta Optiikka Oy
puh. 09-675 122
www.lauttaoptiikka.fi

Retiniitikon opas

Optiikka Juurinen
Palveleva optisen alan
tukkuliike
www.optiikkajuurinen.fi

Suojaa
silmäsi
häikäisyltä

Tietoa perinnöllisistä
verkkokalvorappeumista

www.nkl.fi
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Retinitis-yhdistyksen hallitus 2013
Puheenjohtaja:
Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com
Varapuheenjohtaja:
Anita Niemi, Haapavesi
(08) 453 702 tai 0500 585 750
anita.niemi@kotinet.com
Sihteeri:  Maija Lindroos, Helsinki
040 7000 323
maija.lindroos@pp.inet.fi
Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075
eero.kiuru@pp.nkl.fi
Outi Lehtinen, Tampere
040 700 7930
outi.lehtinen@elisanet.fi
Kaisa Penttilä, Espoo
050 596 5013
kaisa.penttila@pp.nkl.fi

Esko Salomaa, Tampere
040 8630 748
esko.salomaa@gmail.com
Sihteeri/toimistonhoitaja:
Arja Piisinen, Helsinki
työ:  (09) 3960 5800, 045 1357611
info@retina.fi
Varajäsenet:
Kaija Andberg, Helsinki
050 341 3778
kaija.andberg@netsonic.fi
Keijo Ojala, Tampere
040 7679 298
keijo.ojala@pp.nkl.fi
Ritva Salonen, Kangasala
ritva.salonen@suomi24.fi

Retinitis-yhdistyksen yhteyshenkilöt
Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075      
eero.kiuru@pp.nkl.fi

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

Maija Lindroos, Helsinki
040 7000 323
maija.lindroos@pp.inet.fi

Lasten vanhempien yhteyshenkilö:
Minna Mäkilä, Äetsä
040 553 8343
minna.makila@kponetti.net

Anita Niemi, Haapavesi  
(08) 453 702 tai  0500 585 750
anita.niemi@kotinet.com
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Palvelukortti
Haluan liittyä varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 20 euroa/vuosi +
liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja retina -lehden vuosikerran)
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi, sisältää retina
-lehden vuosikerran)
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)
Tilaan veloituksetta yhdistyksen esitettä ____  kpl
Tilaan veloituksetta  Retiniitikon opasta ____  kpl
Tilaan veloituksessa ’Kävelevät hatut ja muita retiniitikon
kommelluksia’  ____ kpl
Tilaan veloituksetta Retina Day 2012 luennot DVD-levyllä ____ kpl.
Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja luonnonvaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 1,60 / lippis 1,10
         
Paita: koot: XS,S,M,L,XL,XXL ____ kpl ____ koko __________ väri
         Lippis: yksi koko - sopii kaikille   ____ kpl ____________ väri
                       
         Maksetaan etukäteen tilille Danske Bank FI13 8000 1201 7422 60
          _____  euroa.  

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

retina 1/2013
Perinnöllisiä silmänpohjan
rappeumasairauksia
potevien asialla
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Retinitisyhdistys
maksaa
postimaksun

Päiväys
Nimi
Lähiosoite

Retinitis-yhdistys ry

Postinumero ja -toimipaikka

Tunnus 5006546

Puhelin

00003 VASTAUSLÄHETYS

SILMIESI NÄKÖKYVYN TUEKSI
Virkistää
immuunipuolustust
a

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

www.retinacomplex.com

KAG-nr. 2867-0209-0128

LUOTETTAVA

VIRKISTÄÄ SILMIEN SUOJAMEKANISMEJA
VAPAITA RADIKAALEJA VASTAAN

LAADUKAS

KOTIMAINEN

www.fennooptiikka.fi
www.linssiklinikka.fi
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LUKEMISEEN JA
OPISKELUUN
UUDET KANNETTAVAT
SUURENNUSLAITTEET HD-KAMERALLA

Ruby
5 HD

Tilaa yhdistyksen T-paita ja lippis
Hinnat: katso palvelukortti s. 53

• Kannettava suurennuslaite 5” näytöllä
• Kallistuva näyttö lukemiseen, ulosvedettävä
kahva käytettäessä suurennuslasin tavoin
• 100 kuvan tallennusmahdollisuus, kuvat
voidaan siirtää tietokoneelle
• 2–14 x suurennus
• Käyttöaika akulla 3 t, latausaika 3 t
• Paino 300 g
• Hinta 945 € (sis. alv 24 %)

Compact
4 HD

• Kannettava suurennuslaite 4,3” näytöllä
• Erinomainen lukemiseen itsekiinnittyvän,
hyvin liukuvan lukutelineen ansiosta
• 1,7–12 x suurennus
• Käyttöaika akulla 3 t, latausaika 3,5 t
• Ominaisuudet (mm. kirkkaus, valo, värit,
virta-asetukset) muokattavissa
• Paino 386 g (246 g ilman telinettä)
• Hinta 865 € (sis. alv 24 %)

www.polarprint.fi
Kysy lisää:
Näköpiste Polar Print Oy
Itälahdenkatu 23 A, 00210 Helsinki
Puh. 0400 885 301 ja 044 0900 790 tai
09-615 00124
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INNOLUX
Hyvää valoa ja
v a l a i s i m i a ih m i s t ä
j a n ä ke m i s t ä v a r t e n .

Jukka Jo k i n i e me n y r i t y s ,
Innojo k O y, o n t u o nu t hy v ä ä
valoa n ä k ö v a m m a i s t e n ko t e i h i n
j o 20 v u o t t a .

w w w. i n n o j o k . f i

INNOLUX
-

hyvää häikäisemätöntä valoa

-

skandinaavista sisustusta

-

tyylikästä suomalaista muotoilua

-

hyvinvointia

