		

		

1

retina
retina 2/2013

2/2013

Retina ry:n tiedotus- ja jäsenlehti

Edistysaskelia kantasolututkimuksessa, s. 6
Kansainvälistä yhteistyötä harvinaissairauksissa, s. 9
Näkövammarekisteri 30 vuotta, s. 11

2

retina
retina 2/2013

2/2013

Sisällys
3 Toimintaa ja tapahtumia
6 Edistysaskelia kantasolututkimuksessa
9 Kansainvälistä yhteistyötä
harvinaissairauksissa
11 Näkövammarekisteri 30 vuotta
14 Keinonäkö tarkemmaksi
20

15 Uutta valokytkinteknologiaa
16 Pohjoismainen tapaaminen Tanskassa
20 Juhlahumua Tampereella
27 Ennen Tamperetta − ja sen jälkeen
29 Elämyksiä Kouvolassa
33 Heikki alentaa hallituksen keski-ikää
34 Putkinäköinen putki-insinööri
37 Seikkailu Islannissa

43

43 Lapin lumoa
47 Vuoden Näköteko Jukka Jokiniemelle
48 Opaskoiran kanssa harrastaen
49 Epäilyttävä naishenkilö
50 Yhdistys tiedottaa
52 Retina ry:n hallitus ja yhteyshenkilöt
53 Palvelukortti

29

Etukansi: Heikki Ketola tarjosi Jaana Elomaalle tilaisuuden esittäytyä syyskokousväelle kännykän välityksellä ennen äänestystä (kuva: Pekka Makkonen).

3

retina 2/2013

Toimintaa ja tapahtumia
Teksti: Esko Pölkkynen,
Retina ry:n puheenjohtaja

K

ulunut vuosi on ollut toiminnallisesti vilkas. Päätapahtuma
oli tietysti yhdistyksen 40-vuotisjuhla, mutta paljon muutakin on
vuoteen mahtunut. Sääntöuudistus,
joka aiheutti vilkasta keskustelua varsinkin laadintavaiheessa, on nyt saatu onnelliseen päätökseen, ja uudet
säännöt ovat astuneet voimaan.

Sääntömuutoksen vaikutuksia
Merkittävin muutos on yhdistyksen
nimi Retina ry, kansainvälisesti Retina Finland. Toinen tärkeä uudistus on
alle 15-vuotiaiden retiniitikkolasten
vanhempien hyväksyminen yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi. Oikeus jäsenyyteen päättyy, kun lapsi täyttää
15 vuotta. Toivottavaa tietenkin olisi,
että lasten vanhemmat siirtyisivät tällöin kannatusjäseniksi ja osallistuisivat edelleen yhdistyksen toimintaan.
Säännöissä
korostetaan
entistä
enemmän vertaistoiminnan merkitystä. Uuden yhdistyslain tuomat
muutokset on niin ikään huomioitu. Säännöt ovat nyt lyhyet, selkeät
ja tarkoituksenmukaiset. Ne jaettiin
jäsentiedotteen 3/2013 mukana, ja

ne löytyvät myös verkkosivultamme.
Toivottavasti niihin on myös tutustuttu!

Juhlavuoden päätapahtuma
40-vuotisjuhlamme onnistui erinomaisesti kesäkuussa Tampereella.
Ohjelma oli monipuolinen, ja mielenkiintoisia tapahtumia riitti kaikille
päiville. Russ Palmerin ja Riitta Lahtisen selviytymistarina oli lähes uskomaton. Myös Teatteri Sokkelolla oli
hieno esitys perjantaina.
Lauantain juhlaseminaariin osallistui
yli 120 kuulijaa. Anti oli todella mielenkiintoista, olivathan esitelmöitsijät maamme huippuosaajia alallaan.
Luentoja seurasi uuden, tasokkaan
Retiniitikon oppaan julkistaminen.
Oppaassa on useita selviytymistarinoita osoituksena retiniitikkojen
sinnikkyydestä ja omaisten kärsivällisyydestä. Niistä saa rohkaisua ja voimaa jokapäiväiseen elämään. Suurkiitokset tekijöille!
Illan pääjuhla oli arvokas tilaisuus, ja
siihenkin osallistui yli sata henkilöä.
Saimme vastaanottaa tervehdykset
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lukuisilta yhteistyökumppaneiltamme. Yhdistys muisti kunniapuheenjohtajuudella Maija Lindroosia sekä
kunniajäsenyydellä pitkään kanssamme yhteistyötä tehneitä professori Leila Laatikaista ja LT Sirkka-Liisa
Rudankoa. Juhlapuheessaan Maija
Lindroos valotti yhdistyksen ansiokasta historiaa. Iltaa jatkettiin maittavan päivällisen, musiikkiesitysten
ja tanssin merkeissä. Sunnuntaina oli
vielä onnistunut retki Viikinsaareen.
Kokonaisuutena juhla on saanut pelkästään myönteistä palautetta erinomaisista järjestelyistä ja rennosta
tunnelmasta. Kiitos juhlatoimikunnalle hienosta työstä!

Lapin-matka
Elo-syyskuun vaihteessa matkattiin
Äkäslompoloon. Säiden haltijat olivat täälläkin puolellamme. Pääsimme
nauttimaan retkeilystä luonnossa ja

tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin. Osallistuimme myös Kino Ylläksen elokuvajuhliin. Ainutlaatuinen
ympäristö teki tunnelmasta hienon,
ja elokuvista nautti, vaikka kaikkea ei
nähnytkään.

Lisäväriä vuosikokouksiin
Vuosikokousten oheistoimintaa on
pyritty kehittämään. Kokkolassa oli
hieno kaupunkikierros ja paikallisen
Silmittömät-yhtyeen
musisointia.
Näistä pidettiin kovasti. Kaisa Penttilän esitykset Kouvolassa olivat mielenkiintoisia, ja sunnuntaina teimme
mahtavan retken Verlaan. Jatkossa
ideat jäsenistöltä ovat tervetulleita.
Jotkut pitävät karaokesta, toiset teatterista ja jotkut haluavat saunoa,
joten vuosien varrella kannattanee
oheisohjelmia vaihdella ja paikallinen tarjonta huomioida.
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Esko ja Arja
Pölkkynen
Äkäslompolon
lenkkipolulla
(kuva: Outi
Lehtinen).

Uusia vastuunkantajia
Yhdistyksen hallitukseen saatiin Kouvolassa uutta nuorta voimaa, mikä
antaa uskoa tulevaisuuteen. Menossa on sukupolven vaihdos. Meistä
vanhoista jäi Ari Koponen pois hallituksesta vuosi sitten, nyt kunniapuheenjohtaja Maija Lindroos jättäytyy
syrjään. Myös varajäsenten osalta tapahtui merkittävä nuorennusleikkaus.
Kansainvälinen toiminta oli vähän
rauhallisempaa tänä vuonna. Vastuu
on siirtymässä nuoremmille harteille myös tällä saralla. Kolmihenkinen
ryhmä edusti yhdistystämme Tanskassa Pohjoismaiden yhteisessä tapaamisessa. Ikimuistoisalle Islannin
matkalle osallistui yksi jäsen.
Tähän vuoteen on mahtunut paljon.
Kaikesta edellä mainitusta on raportit
muualla lehdessä. Tapahtumat ovat

olleet onnistuneita ja mikä tärkeintä,
osallistuminen on ollut runsasta. Eihän kukaan jaksa järjestää minkäänlaisia juttuja, jos ne eivät kiinnosta
muita.
Kiitän jäseniä luottamuksesta. Lämpimät kiitokset myös tutkimusrahastoon lähettämistänne lahjoituksista.
Pyrin hoitamaan puheenjohtajuuden
aktiivisesti ja toimintaan panostaen.
Ensi vuonna kansainvälinen toiminta vilkastuu, sillä Pariisissa on kesällä
Retina Internationalin yleiskokous ja
maailmankongressi. Myös pohjoismainen toiminta jatkuu.
Juuri nyt meitä retiniitikoita kiusaa
vuoden pimein aika. Toisaalta kesä
oli pitkä ja lämmin, ja syksyynkin on
mahtunut aurinkoa sateen lomaan.
Toivottavasti talvi olisi kohtuullisen
luminen, oikea talvi. Hyvää joulun ja
talven odotusta! Pidetään huolta toisistamme.
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Edistysaskelia kantasolututkimuksessa
Teksti: Erikoislääkäri LT Eeva-Marja Sankila,
HUS Silmätautien klinikka

O

sallistuin
Retínitis-yhdistyksen
matka-apurahalla
22.−24.8.2013 Ghentissä Belgiassa järjestettyyn ISGEDR-kokoukseen (lyhenne tulee sanoista International Society for Genetic Eye
Diseases & Retinoblastoma). Kokous
pidetään joka toinen vuosi, ja ilokseni
pääsin nyt mukaan ensi kertaa. Suomesta kokoukseen osallistui lisäkseni
erikoislääkäri, LT Sanna Seitsonen.
ISGEDR on perustettu, jotta perinnöllisistä silmäsairauksista ja retinoblastoomasta kiinnostuneet ammatti-ihmiset voisivat tavata, tutustua, jakaa
tietoa ja suunnitella yhteistyötä näiden sairauksien tutkimukseen ja hoitoon liittyen. Järjestö julkaisee omaa
tieteellistä Ophthalmic Genetics -lehteä.
Kokouksen isäntänä toimi professori Bart Leroy Ghentin yliopistosta.
ISGEDR:n tämänhetkinen presidentti
on David Mackey Australiasta ja varapresidentti Elias Traboulsi, joka toimii arvostetussa Cleveland Clinicissä
USAssa.
Ohjelma oli tiivis; kolme päivää luentoja ja paneelikeskusteluja vanhan yliopiston kivimuurien sisällä. Tunnelma

oli kotoinen ja leppoisa, ja osallistujia
oli juuri sopivasti niin, että oli helppo
toteuttaa järjestön tarkoitusperiä eli
keskustella ja luoda kontakteja.
Kokouksessa käsiteltiin perinnöllisten silmäsairauksien kliinistä diagnostiikkaa, molekyyligenetiikkaa ja
tutkimuksen alla olevia hoitomenetelmiä. Potilaiden huolellinen tutkiminen, löydösten kuvailu, luokittelu
sekä erilaisten taudinkuvien ja geenivirheiden yhteyksien määrittely ovat
edellytyksenä näiden sairauksien ymmärtämiselle sekä hoitojen kehittämiselle ja kohdentamiselle.
Professori Edwin Stone Iowan yliopistosta piti Franceschetti-juhlaluennon,
jossa hän kertoi viimeisimmistä innostavista tutkimuksistaan ja ideoistaan. Useissa retinitissairauksissa näköaistinsolut kuolevat, mutta
muut hermosolut säilyvät pitkään
verkkokalvon osissa, joista näkökyky
näköaistinsolujen häviämisen myötä on hiipunut. Tämä antaa mahdollisuuden erilaisille näköaistinsolut
korvaaville hoitotoimenpiteille. Stone kutsuu kantasolusiirtoja hoidon
”Graalin maljaksi”. Olisi ideaalista
korvata puuttuvat näköaistinsolut
kantasoluista kasvatetuilla uusilla
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Sanna Seitsonen (vas.) ja Eeva-Marja Sankila (oik.) sekä tapahtuman järjestelijöihin
kuuluneet Elias ja Mayya Traboulsi kongressin gaalaillallisella.

solusiirteillä. Kantasoluhoidoissa on
kuitenkin vielä useita ratkaisemattomia ongelmia, eivätkä ne vielä ole
käytännössä mahdollisia ja toimivia.
Stonen laboratorio on kehittämässä
vaihtoehtoista kantasoluhoitomenetelmää, josta on jo lupaavia tuloksia.
Siinä käytetään hyväksi japanilaisten
kehittämää iPS-solutekniikkaa (induced pluripotent stemcells), jossa
sikiöperäisten kantasolujen sijasta
käytetään ihon keratinosyyttejä, joista tekniikan avulla voidaan indusoida
lähes kaikkia kehon soluja. Pienestä
ihonäytteestä voidaan siis laborato-

riossa kasvattaa vaikkapa silmän kudoksia.
Retiniitikolta ei oikein voi ottaa
verkkokalvoa näytteeksi, mutta iPStekniikalla ihobiopsiasta saadaan
näköaistinsoluja. Retinitistä aiheuttava virheellinen geeni ilmenee myös
näissä ihosta kasvatetuissa näköaistinsoluissa. Näin laboratoriossa päästään tutkimaan tarkemmin geenivirheen vaikutusta ja tautimekanismia.
Soluja voidaan ehkä tulevaisuudessa
käyttää myös taudin hoitoon korvaamaan tuhoutunutta verkkokalvoa.
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Jos henkilön omasta kudoksesta kasvatettuja näköaistinsoluja siirretään
hänen silmäänsä, ne eivät aiheuta
hylkimistä, kuten vieraasta kudoksesta kasvatetut solut todennäköisesti tekisivät. Sairauden aiheuttava geenivirhe voitaisiin tarvittaessa
korjata geeniterapialla ennen kudossiirtoa. Toisaalta, koska harvat retinitissairaudet ilmenevät syntymästä,
olisi todennäköistä, että siirretyt uudet näköaistinsolut toimisivat pitkään moitteettomasti myös ilman
edeltävää geenivirheen korjaamista.
Stonen laboratoriossa kehitetyillä
menetelmillä geenivirheitä pystytään
toteamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tutkimusryhmä on
etsinyt laajamittaisesti geenivirheitä
mm. RPE65:stä ja Stargardtin taudin
geeneistä, jotta käynnissä oleviin
geeniterapiatutkimuksiin soveltuvat
potilaat voitaisiin tunnistaa. Tehokkaita koko genomin luentamenetelmiä on kehitetty myös aiemmin
tuntemattomien RP-geenien tunnistamiseksi. Ryhmä on hiljattain tunnistanut uuden retinitistä aiheuttavan
MAK-geenin ja tutkii nyt sairauden
erityispiirteitä potilaan ihonäytteestä
kasvatetuilla iPS-soluilla.
Erään USH2A-potilaan ihonäytteestä
on kasvatettu iPS-soluja, jotka on tarkoitus siirtää hänen verkkokalvolleen
korvaamaan menetettyjä näköaistinsoluja, kunhan menetelmää on hiottu. USH2-geeni on niin suuri, että sairauden hoitaminen geeniterapialla

on lähes mahdotonta, mutta iPS-soluista kasvatettujen verkkokalvon solujen ajatellaan toimivan korjaamattomasta geenivirheestä huolimatta
riittävän kauan aikuisella potilaalla.
Stone hehkutti iPS-menetelmän hienouksia ja kertoi kokeneensa tieteellisen uransa huippuhetken, kun näki
ensimmäiset potilaan ihosoluista
kasvaneet silmänmuotoiset solurakenteet petrimaljalla. Hän ennusti,
että jo kolmen vuoden kuluttua oltaisiin valmiit siirtämään iPS-soluista
valmistettuja siirteitä ensimmäisille
potilaille. Menetelmä on erittäin vaativa ja työläs, joten siitä ei ole kovin
nopeasti odotettavissa laajalti käytettyä hoitomuotoa. Alustavat kokemukset avaavat kuitenkin huikeita
tulevaisuuden näkymiä.
Paneelikeskustelussa kerrottiin geeniterapian tilasta Leberin kongenitaalisen amauroosin, Stargardtin
taudin, Usherin syndrooman ja korioideremian kohdalla. Paljon keskustelua herättivät uudet, tehokkaat
geenivirheiden tutkimusmenetelmät
ja se, miten niitä tulisi hyödyntää.
Pääpuhujat pitivät myös paikallisille
Retinayhdistyksen jäsenille suunnatut luennot, jotka täyttivät salin.

Lautta Optiikka Oy
puh. 09-675 122
www.lauttaoptiikka.fi
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Kansainvälistä yhteistyötä
harvinaissairauksissa
Teksti: Dosentti, ylilääkäri Riitta Salonen-Kajander, Norio-keskus
Kuva: Outi Lehtinen

S

airauden harvinaisuus viivästyttää oikeaa diagnoosia, koska
kokemusta siitä ei ole karttunut eikä sitä helposti tunnisteta. Vielä senkin jälkeen kun diagnoosi vihdoin, usein monen yrityksen jälkeen
on saatu, terveydenhuollon henkilöstö voi olla sen edessä hämmentynyt.
On vaikeaa löytää tietoa taudista ja
sen hoidosta. Vertaistukea ei välttämättä löydy etsimälläkään. Tavallisissa sairauksissa diagnostiikka yleensä onnistuu ilman viiveitä, saman
tien löytyy hoito, ja on mahdollisuus
usein hyvin suurienkin järjestöjen
kautta saada vertaistukea niin paljon
kuin haluaa. Myös kuntoutukseen on
olemassa jo valmiiksi harkitut polut.
Suomessa lienee Näkövammaisten
Keskusliiton ja Retinitis-yhdistyksen
ansiota se, että harvinainenkin näkövamma, retiniitti hoituu samaan
tapaan kuin tavallisemmat näkövammat.
Sairauden harvinaisuuden haasteisiin
on herätty Euroopassa 1990-luvun
puolivälissä. Silloin mm. Ranskaan
perustettiin harvinaislääkkeiden virasto ja Suomeenkin Harvinaiset-verkosto, joka on potilasjärjestöjen ”har-

Riitta Salonen-Kajander luennoi 15.6.2013
Retinitis-yhdistyksen 40-vuotisjuhlaseminaarissa.

vinaistyötä” tekevien yhteistyöväline.
Vuonna 1997 perustettiin Ranskaan
myös Orphanet, joka on harvinaisia
sairauksia ja lääkkeitä koskevan tiedon monipuolinen verkkopalvelu.
Sen tarkoituksena on helpottaa tiedonsaantia ja samalla tehdä harvinaiset sairaudet tunnetummiksi. Se myös
edistää harvinaista sairautta sairastavien hoidon ja muiden tärkeiden asi-
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oiden kehitystä. Myös Eurordis, eurooppalaisten harvinaista sairautta
sairastavien potilaiden kattojärjestö,
perustettiin samana vuonna. Italiassa
harvinaiset sairaudet asetettiin kansanterveyden prioriteetiksi vuonna
1998.
Ensimmäinen harvinaisia sairauksia
koskeva Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus annettiin vuonna
2000 harvinaislääkkeistä. Sen avulla
pyrittiin edistämään lääketehtaiden
halua lähteä kehittämään lääkkeitä harvinaisiinkin sairauksiin, vaikka
niitä sairastavia potilaita on kaikissa
maissa vähän ja siis markkinat pienet.
Kehitys jatkui 2000-luvulla. Potilasjärjestöt ovat olleet monessa asiassa liikkeellepanevana voimana. Eurordiksen järjestämänä kerättiin eri
maiden harvinaistautia sairastavien
potilaiden mielipiteitä 2000-luvun
kuluessa. Kyselyn taudeiksi valittiin
kystinen fibroosi, tuberoosiskleroosi,
Duchennen lihasdystrofia, Crohnin
tauti, Prader-Willi -oireyhtymä, Marfanin oireyhtymä, Fragile-X -oireyhtymä ja Ehlers-Danlos -oireyhtymä.
Mielipiteet on julkaistu kirjana ”The
Voice of 12 000 Patients”, joka löytyy
verkosta (http://www.eurordis.org/
IMG/pdf/voice_12000_patients/EURORDISCARE_FULLBOOKr.pdf). Sen
julkaisu johti 2009 Euroopan neuvoston suositukseen toimista harvinaisten sairauksien alalla, jossa mm.
kehotettiin kaikkia jäsenmaita laatimaan kansalliset ohjelmat harvinaisista sairauksista vuoden 2013 lop-

puun mennessä.
Kyselyssä kävi ilmi jo aikaisemminkin tunnettu seikka, että sairauden
laadusta riippuen diagnoosi voi viivästyä useista kuukausista jopa yli
kymmeneen vuoteen. Potilas näki
usein enemmän kuin viisi lääkäriä
ennen diagnoosiin pääsyä. Suomessa 20-30 % potilaista ilmoitti näin
tapahtuneen. Suomen osalta merkittävin epäkohta oli muihin EU-maihin
verrattuna lääketieteelliseen palveluun pääsy. Yli 20 % oli sitä mieltä,
että pääsy oli mahdotonta ja 15-20
% piti sitä hyvin vaikeana. Toisaalta,
kun palveluun päästiin, siihen oltiin
suhteellisen tyytyväisiä, vain 10-15
% suomalaisista oli lääketieteelliseen
palveluun tyytymättömiä. Jos vertailua tehtiin sosiaalisten ja lääketieteellisten palveluiden välillä, sosiaaliset
palvelut vastasivat odotuksia vähän
tai ei ollenkaan huomattavasti useammin kuin lääketieteelliset palvelut.
Suomessa vastasi näin sosiaalisista
palveluista 40-50 % ja lääketieteellisistä palveluista 10-15 %.
Eurordikseen kuuluu nykyisin 561
harvinaisen sairauden potilasjärjestöä 51 eri maasta. Se on kehittynyt
tasavertaiseksi vaikuttajaksi EU-poliitikkojen kanssa. Monissa Euroopan
maissa onkin havahduttu näihin harvinaisia sairauksia koskeviin haasteisiin, jotka ilman erityistoimenpiteitä
asettavat harvinaista tautia sairastavan eriarvoiseen asemaan muuten
hyvin toimivassakin terveydenhuollossa.
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Koska harvinaista sairautta sairastavia potilaita on kaikissa maissa vähän,
kansainvälinen yhteistyö luo mahdollisuudet kerätä sairauksia koskeva
tieto ja kokemus kaikkien käyttöön.
Orphanet-projekti on jo 15 vuoden aikana laajentunut koko Eurooppaa käsittäväksi, ja Euroopan ulkopuolisista
maistakin Australia ja Kanada ovat
siihen liittyneet. Kiinnostusta siihen
liittymiseen on osoitettu Japanista,
Kiinasta, Venäjältä ja Etelä-Amerikasta. Orphanet toimii kuudella kielellä.
Tärkeä seikka harvinaista sairautta
sairastavien hoidon parantamiseksi on tietoisuuden lisääminen harvinaisista sairauksista. Tätä työtä ovat
tehneet erityisesti potilasjärjestöt.
Eurordiksen avustuksella eri maissa
on järjestetty jo toinen kierros ns. Europlan-kokouksia, joissa näitä asioita
on pyritty tuomaan esille suurenkin
yleisön tietoisuuteen. Tarkoitukse-

na on saavuttaa poliittinen ilmapiiri,
jossa terveydenhuoltoon on mahdollista järjestää erityistoimia, jotta
harvinaistakaan sairautta sairastavien ei tarvitsisi olla eriarvoisessa asemassa. Tällöin saadaan helpommin
kaikki erilaisia harvinaisia sairauksia
koskeva tieto paremmin käyttöön.
Ajatuksena on kunkin maan tasolla
ensin keskittää diagnostiikka, hoito,
kuntoutus ja tutkimus tauti- tai tautiryhmäkohtaisiin osaamiskeskuksiin,
jotka toimivat potilaiden paikallisten
hoitopaikkojen tukena ja toisaalta
verkostoituvat vastaavien eurooppalaisten saman taudin osaamiskeskusten kanssa kansainvälisiksi tietoverkostoiksi. Näin uusin tieto saadaan
nopeasti kaikkien käyttöön. Mielestäni Näkövammaisten Keskusliiton
Iiris-keskus voisi hyvin kehittyä harvinaisten silmätautien osalta Suomen
eurooppalaistasoiseksi osaamiskeskukseksi.

Näkövammarekisteri 30 vuotta
Teksti: Outi Lehtinen

T

erveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen, Näkövammaisten Keskusliiton (NKL)
ylläpitämä näkövammarekisteri järjesti 30-vuotisen taipaleensa kunniaksi 18.10.2013 juhlaseminaarin
Helsingissä Hotelli Presidentissä. Tilaisuuden pääasiallinen kohderyhmä

olivat silmätautien erikoislääkärit ja
erikoistuvat lääkärit, mutta kutsun
olivat saaneet myös monet näkövammaisjärjestöjen edustajat, Retina-lehden päätoimittaja muiden mukana.
Ilmoittautuneita oli noin 90, joskaan
aivan kaikki eivät päässeet saapumaan paikalle.
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Seminaarin otsikkona oli Näkökulmia
suomalaiseen näkemiseen, ja aihetta
tarkasteltiinkin päivän mittaan hyvin monipuolisesti. Tilaisuuden avasi
THL:n pääjohtaja Pekka Puska, minkä
jälkeen kuultiin NKL:n puheenjohtajan Esko Jantusen puheenvuoro.

Näkövammarekisterin historiaa
NKL:n entinen kuntoutusjohtaja Teuvo Ruponen esitti katsauksen rekisteritoiminnan alkuvaiheisiin. Hän
on itse ollut mukana vuodesta 1977.
Ruponen kertoi, että 1928 perustettu
Sokeain Keskusliitto (nykyinen NKL)
oli alusta lähtien kiinnostunut sokeuden syistä sekä sokeiden määrästä ja
sosiaalisesta asemasta. Valtakunnallisen rekisterin perustamista alettiin
kuitenkin määrätietoisesti puuhata vasta, kun Sokeain Keskusliitolle
määrättiin lakisääteisiä velvoitteita,
joiden täyttäminen edellytti oikeaa
tietoa. Asiaa valmistelemaan asetettiin 1973 rekisterityöryhmä, johon
kutsuttiin eri tahojen asiantuntijoita.
Pitkien valmisteluvaiheiden aikana
rekisterin toimintaperiaatteet pelkistyivät ja selkiytyivät. Keskeiseksi
tavoitteeksi otettiin silmälääkärien
ilmoitusvelvollisuus, mikä sitten toteutuikin.

Muuttuva näkövammaisuus
Näkövammarekisterin vastaava ylilääkäri, professori Hannu Uusitalo
valotti näkövammaisuudessa ajan
myötä tapahtuneita muutoksia. Jääkauden loputtua noin 11.000 vuotta

sitten tänne saapui neljä miestä, joista suomalainen väestö on geneettisesti peräisin. Pitkä eristäytyneisyys
on tuottanut noin 40 suomalaiseen
tautiperimään kuuluvaa sairautta, joiden joukossa ovat mm. retinoskiisi ja
Usherin syndrooma mutta myös tyypin I diabetes, joka yleistyy edelleen
ja aiheuttaa vakavia näköongelmia.
Vielä 1960-luvun alussa sokeuden
ensisijaiset syyt olivat tulehdukset,
tapaturmat ja sotavammat. Antibioottien, parantuneen työturvallisuuden ja rauhanajan myötä tilanne on
muuttunut.
Suomalaiset ovat yksi maailman nopeimmin ikääntyvistä kansakunnista.
Sodanjälkeisten suurten ikäluokkien pitkää elinikää ei kukaan osannut
etukäteen ennustaa. Miesten eliniän
odote on pidentynyt 1900-luvun alun
alle 50 vuodesta nykyiseen lähes 80
vuoteen. Samalla silmänpohjan ikärappeuma ja glaukooma yleistyvät
eksponentiaalisesti. Uusien tehokkaiden hoitokeinojen vaikutus näkyy
kuitenkin jo positiivisena kehityksenä näkövammarekisterissä. Diabeettisen retinopatian osalta tilanne on
huonompi, sillä lasten ykköstyypin
diabetes on voimakkaassa kasvussa. Työikäisillä näkövammautumisen
yleisin syy on perinnöllinen verkkokalvorappeuma.
Luentonsa lopuksi Uusitalo painotti
näön merkitystä nykyihmiselle. Aivot
käyttävät peräti 27 % kapasiteetistaan näköaistimusten analysointiin,
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kun sekä kuulo- että tuntoaistien
osuudeksi jää alle 10 %. Yhteiskuntamme muuttuu näkemisen kannalta yhä vaativammaksi. Metsurin työtoverina oli aiemmin hevonen, joka
osasi yksinkin kotiin. Nyt on istuttava
monimutkaisen metsäkoneen ohjaamossa. Sama kehitys on nähtävissä
muillakin aloilla, ja palvelut siirtyvät
verkkoon heikolla tai puuttuvalla
näöllä vaikeasti saavutettaviksi.

Erilaisia näkökulmia näkemiseen
Seuraavat puheenvuorot tarjosivat
monipuolisen katsauksen näköongelmien taustoihin ja hoitomuotoihin.
LL Päivi Lindahl piti mielenkiintoisen
esityksen lapsen toiminnallisen näön
kehittymisestä ensimmäisten ikävuosien aikana. Syntymän hetkellä
silmät ovat rakenteellisesti kuta kuinkin valmiit, mutta näkökyky kehittyy
vasta näköaistimusten myötä. Näköaivokuoren normaali kehitys vaatii
kummankin silmän kautta välittyvää
laadukasta kuvaa. Siksi häiriöihin on
puututtava ajoissa.
Neuro-oftalmologi LT Terho Latvala
valotti aivoperäisiä näköongelmia,
joissa ihminen ei näe, vaikka silmät
ovat terveet. Näköinformaation käsittelyyn osallistuvat aivojen osat voivat
vaurioitua eri syistä, mutta toisinaan
näkemisen ongelmat saattavat olla
myös puhtaasti psyykkisiä.
LKT Petri Tommila kertoi AMD:n eli
ikärappeuman pistos- ja laserhoidoista, joilla rappeuman etenemistä

voidaan nykyään viivyttää jopa useita vuosia. Dosentti Paula Summasen
mukaan diabeettisen retinopatian
osalta näkymät ovat huolestuttavat,
sillä ykköstyypin diabetes lisääntyy
Suomessa nopeasti.

Näkövammaisen sosiaalinen
asema ja työelämä
Näkövammarekisterin tutkimuspäällikkö Matti Ojamo kertoi, että näkövammarekisteriin tallennetaan pelkistetyllä ilmoitusmenettelyllä vain
näkövammaa koskevat perustiedot.
Viiden vuoden välein selvitellään rekisteröityjen sosiaalista asemaa erillistutkimuksella. Tarpeelliset tiedot
poimitaan väestölaskennan tietokannasta henkilötunnusten avulla,
minkä jälkeen tunnistetiedot hävitetään. Uusimman tutkimuksen perusteella näkövammaisten koulutustaso,
työllisyys ja sosiaalinen asema ovat
heikentyneet. Korkeamman asteen
tutkinnon suorittaneiden määrä on
romahtanut ja yhä useampi on perheessä lapsen asemassa. Parhaillaan
selvitellään, mistä ilmiö johtuu ja millä toimenpiteillä tilannetta voisi yrittää korjata.
Alun perin silmälääkäriksi kouluttautunut, tätä nykyä työterveyslääkärinä
toimiva Tanja Rentto kertoi lopuksi
käytännönläheisesti työterveyshuollon palveluista näkövammaisen kannalta. Monipuolista apua on saatavilla, ja työntekoa voidaan erilaisin
järjestelyin yleensä jatkaa näkövammautumisesta huolimatta.
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Keinonäkö tarkemmaksi
Teksti: Elaine R. Richman

T

ähän mennessä parhaisiin verkkokalvoproteeseihin kuuluvat
kalifornialaisen Second Sightin kehittämä, verkkokalvon pinnalle
asennettava Argus II ja saksalaisen
Retina Implant AG:n Alpha-IMS, joka
sijoitetaan verkkokalvon alle.

Helmikuussa 2013 Argus II:sta tuli
ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa
verkkokalvoproteesi, joka on saanut
FDA-hyväksynnän. Sitä saa käyttää
retiniitikoilla humanitäärisenä kojeena. Tässä kategoriassa tehoa ei tarvitse todistaa, vaan riittää, että proteesista on riskitöntä etua käyttäjille ja
ettei vastaavia tuotteita ole kaupallisesti saatavana. CE-merkin Argus II
sai jo 2011. Näin ollen sitä on nyt lupa
käyttää sekä USAssa että EU-maissa
retiniitikoiden hoitoon.
Verkkokalvoproteesin saaneiden on
harjoiteltava laitteen keräämän informaation tulkitsemista eli opeteltava
näkemään. Uusimmassa tutkimuksessa Argus II -implantin saaneita
retiniitikoita pyydettiin lukemaan
tietokoneen näytöltä erimuotoisia
kirjaimia. Tutkituista 72 % kykeni
tunnistamaan useimmat typografialtaan yksinkertaiset kirjaimet ja jopa
52 % kaikkein monimutkaisimmatkin
kirjaimet. Kirjaintestissä parhaiten
menestyneet siirtyivät pienempiin

kirjainkokoihin, ja neljä parhaiten selviytynyttä testasi vielä 2−4-kirjaimisia sanoja. Kolme osallistujaa kykeni
lukemaan 50 % sanoista.
Argus II sisältää silmälasinsankaan
kiinnitetyn videokameran, joka sieppaa näkökenttäään osuneen kuvan.
Informaatio siirtyy verkkokalvon pinnalle asennetun implantin 60 mikroelektrodiin, jotka stimuloivat allaan
olevia verkkokalvon soluja vastaavasti. Elektrodien lukumäärästä ja niiden
välisestä etäisyydestä johtuen kuvan
resoluutio on valitettavasti heikko.
Tähän mennessä Argus II:lla saavutettu näöntarkkuus on ollut parhaimmillaan 20/1200. Vaikka implantti on parantanut näkökykyä, näöntarkkuus ei
ole lähelläkään normaalia.
ARVO-kokouksessa 2013 esiteltiin Argus II:n lisävaruste Acuboost™, joka
kompensoi Argus II:n rajoitteita. Acuboost on korkearesolutioinen ulkoinen kamera, joka prosessoi kuvat, ennen kuin välittää ne implantille. Siihen
kuuluu langaton, kädessä pidettävä
koje, jonka avulla käyttäjä voi säätää
Argus II:n näkökenttää 0,4−16-kertaiseksi. ARVO-kokouksessa näytettiin
koe, jossa henkilöä pyydettiin tunnistamaan erilaisten palkkien asentoja.
Käyttämällä 16-kertaista suurennosta käyttäjä saavutti näöntarkkuuden
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20/200 ja ylitti sokeuden rajan. Hän
pystyi myös lukemaan 2,3 cm kirjaimin kirjoitettuja lyhyitä sanoja paperista 30 cm etäisyydeltä.
Toinen Argus II:n uusi lisävaruste on
ohjelmisto, joka sisältää kasvontunnistusalgoritmin. Algoritmi on suunniteltu prosessoimaan kuvaa vain,
kun kasvot ilmestyvät näkökenttään.
Käytettävyystestissä Argus II:n algoritmin käyttäjiä pyydettiin paikantamaan kasvojen painokuva seinältä
kolmen metrin etäisyydeltä. Heidät
pantiin myös kasvokkain toisen henkilön kanssa ja pyydettiin kertomaan,
milloin tämä kääntyi poispäin. Jokainen koehenkilö suoriutui molemmista tehtävistä.
Saksalaisen Retina Implant AG:n
Alpha-IMS toimii eri tavalla kuin Argus
II. Verkkokalvon alle asennettavassa
Alpha-IMS:ssa on 1500 pikseliä, joista
jokaiseen on liitetty luminanssitietoa
analysoiva valodiodi. Implantti stimu-

loi bipolaarisoluja sähköimpulsseilla,
jotka vaihtelevat valon kirkkaustason
mukaan.
Implantilla on suoritettu hoitotutkimuksia vuodesta 2005, ja lupaavia raportteja sen tehokkuudesta on
julkaistu 2011 ja 2013. Uusimmassa
raportissa valon näkeminen, valon
paikantaminen ja liikkeen havaitseminen palautuivat yli 50 %:lle osallistujista. Näöntarkkuus parani kahdella, joista toinen saavutti tason 20/546.
ARVO-kokouksessa tutkijat keskustelivat sekä saksalaisimplantin toimivuudesta että sen vaativasta asennusprosessista. Maailmanlaajuisesti
36 retiniitikkoa on tähän mennessä
saanut implantin. Lääkärit haluavat
maksimoida käyttäjien positiiviset
näkötulokset ja minimoida komplikaatiot leikkauksen aikana. Tämän
implantin etuna on, että valoherkkä
siru toimii “kamerana”, joten silmä
poimii kuvan näkökentästä eikä ulkoista kameraa tarvita.

Uutta valokytkinteknologiaa
Teksti: Elaine R. Richman

K

alifornian ja Münchenin yliopistojen tutkijat käyttävät valokytkimiksi nimeämiään molekyylejä verkkokalvon ganglionsolujen
aktivointiin ja pystyvät palauttamaan
verkkokalvon valoherkkyyden sokealle rd1-hiirelle. Ganglionsolut aktivoituvat normaalisti sauva- ja tappi-

soluilta tulevista ärsykkeistä. Nämä
puolestaan aktivoituvat silmään tulevan valon vaikutuksesta. Verkkokalvon ganglionsolujen aksonihaarakkeet kulkevat näköhermon läpi
aivojen näkökeskuksiin, missä valo
tulkitaan tietoisiksi kuviksi.
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Tutkijat julkaisivat 2012 Neuronlehdessä artikkelin, jonka mukaan
lasiaiseen injektoitu pienikokoinen
synteettinen molekyyli AAQ pystyy
palauttamaan pupillin valovasteen ja
valonvälttämiskäyttäytymisen hiirellä, jolta puuttuvat verkkokalvon valoaistinsolut (A. Polosukhina ym. 2012).
AAQ on kaliumionikanavavalokytkin,
joka mahdollistaa hermoärsykkeen
optisen valvonnan. Ennen AAQ-injektiota valoaltistus 380 nm aallonpituudella ei saanut hiiressä aikaan vastetta, mutta vain muutaman minuutin
jälkeen AAQ-injektiosta lähes kaikki
ganglionsolut reagoivat.
Tunnetaan kaksi muutakin valokyt-

kinmolekyyliä (DENAQ ja BENAQ),
jotka aktivoituvat näkyvän valon
aallonpituuksilla. Valokytkimet toimivat jopa useita viikkoja, ovat hyvin siedettyjä, eivät näytä haittaavan
terveen verkkokalvon toimintaa ja
saavat aikaan fysiologisia ja käyttäytymisvasteita normaalia päivänvaloa
vastaavassa valaistuksessa.
Valokytkinteknologian avulla saatetaan tulevaisuudessa pystyä palauttamaan näkö ilman sauva- ja
tappisoluja. Tutkijat rinnastavat sen
mahdollisuudet optogenetiikkaan,
kantasoluhoitoihin tai keinonäköön.
Menetelmän etuna on helppo annostelu injektiona lasiaiseen.

Pohjoismainen tapaaminen Tanskassa
26.−28.9.2013
Teksti ja kuva: Jari Palonen

V

arhain torstaiaamuna Maija
Lindroos, Raisa Ticklén ja minä
kokoonnuimme taksinkuljettajien saattamina Finnairin erityisryhmien palvelutiskille. Sieltä meidät laitettiin hallin nurkkaan odottamaan
avustajaa, joka noutaisi meidät hetkeä ennen lähtöportin avautumista.
Hetken istuttuamme totesimme, että
pitäisi käydä WC:ssä ja aamiaistakin
nauttia, koska aamukoneessa tar-

joillaan syötävää vain lisämaksusta.
Arvelimme pärjäävämme yhdessä ja
peruutimme opastuksen. Hyvin se
menikin kimpassa liikkuen.
Kööpenhaminassa
vastaanottaja
lastasi meidät sähköautoon, jolla
siirryttiin vauhdikkaasti kohtaamispaikkaan. Määräaikana tanskalaiset
emännät olivat meitä vastassa, ja siirryimme meille varattuun bussiin.
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Kokoustauolla kuntoutuskeskuksen puutarhassa, oikealla Maija Lindroos ja Raisa
Ticklén.

Vammaisjärjestöjen talo ja
Kennedy-keskus
Lyhyen ajomatkan jälkeen saavuimme Kööpenhaminan lounaispuolella
Tåstrupissa sijaitsevaan Vammaisjärjestöjen taloon, johon on asettautunut hyvin erilaisia järjestöjä. Luettelosta A-kirjaimen kohdalta löytyivät
esimerkiksi ADHD-potilaat ja Autistit.
Yhteisen rakennuksen ajatuksena on
helpottaa keskinäistä kanssakäymistä ja edistää vammaisjärjestöjen yhteisten intressien ajamista. Nelikerroksinen rakennus on lähes uusi, pari

vuotta sitten käyttöön otettu. Pohja
on X-kirjaimen muotoinen, ja keskellä
on pyöreä lasikatteinen aula. Rakennuksessa työskentelee 250 henkilöä;
tilaa olisi 300:lle.
Tanskassa ei ole itsenäistä Retinayhdistystä, vaan toiminta on järjestetty osana Tanskan näkövammaisorganisaatiota. Sillä samoin kuin
syntymäsokeiden yhdistyksellä on
omat toimitilat Vammaisjärjestöjen
talossa.
Jatkoimme matkaa Glostrupissa, Köö-
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penhaminan ulkopuolella sijaitsevaan näöntutkimukseen keskittyneeseen Kennedy-keskukseen. Tutkijat
esittelivät 1960-luvulla perustettua
retinitisrekisteriä, johon on kirjattu
yhteensä useamman tuhannen retiniitikon tiedot. Enemmistö heistä on
jo kuollut. Tämänhetkinen esiintyvyys on noin 1:3500 eli Tanskan kokoisessa maassa yli 1500 tapausta.
Sikäläisen retiniitikon oppaan mukana tulee lomake, jonka täyttämällä ja
allekirjoittamalla potilastiedot luovutetaan rekisterin käyttöön.

Tanskalaista vieraanvaraisuutta
Jatkoimme matkaa kohti länttä yli
siltojen Fyn-saarelle. Siellä ajoimme Fredericiaan, jossa majoituimme
1990-luvulla valmistuneeseen Fuglsang-kuntoutuskeskukseen. Kaikki
toiminnot ovat yhdessä tasossa. Majoitushuoneet ovat viihtyisät, ja jokaisesta on yhteys puutarhamaiselle
pihalle. Keskusta tai sen toimintaa ei
esitelty kokousväelle.
Maukkaan tanskalaisen päivällisen
jälkeen siirryimme nauttimaan isäntien järjestämästä iltaohjelmasta,
johon sisältyivät paikallisen mikropanimon olutmaistiaiset. Juomia oli
keskioluesta ohraviiniin (vahvuus 10
%). Illan isäntänä toimi alun perin chicagolainen Eddie, joka on muuttanut
Tanskaan jo 20 vuotta sitten. Tilaisuus
oli mainio ”get together” -avaus pohjoismaiseen tapaamiseen.
Perjantaiaamuna lähdimme bussilla

50 km päähän Horsenin pikkukaupunkiin. Siellä tutustuimme paikalliseen näkövammaisten käsityöläisten
työpajaan ja myymälään. Päätuotteena ovat erilaiset ja erikokoiset harjat;
huonekaluja ei ole myynnissä. Puutavara ja muut tarpeet tulevat Kööpenhaminan toimipaikasta. Myymälän
yläkerrassa sijaitsevassa työpajassa
on useita laitteita harjasten sidontaa
varten. Tehtyämme vielä pienen kiertokävelyn kaupungilla palasimme
kuntoutuskeskukseen.

Retiniitikon oppaita monella
kielellä
Pohjoismainen yhteistyökokous aloitettiin perjantaina iltapäivällä. Illalla
nautimme isäntien tarjoaman juhlaillallisen, jonka jälkeen suomalaiset ja tanskalaiset lähtivät yöuinnille
kuntoutuskeskuksen uima-altaalle.
Kokousta jatkettiin lauantaina aamupäivällä. Kunkin maan edustajat raportoivat yhdistyksensä toiminnasta.
Suomessa on ollut vilkasta. Yhdistys
järjesti 40-vuotisjuhlat Tampereella
ja julkaisi uuden Retiniitikon oppaan.
Elo-syyskuun vaihteessa tehtiin yhteinen Lapin-matka. Maija Lindroos
vetäytyy kansainvälisestä toiminnasta tämän vuoden jälkeen.
Ruotsin yhdistys on julkaissut muhkean 240 sivua käsittävän opaskirjan, jonka nimi on Att leva med RP.
Asiaa tarkastellaan eri näkökulmista:
perhe, lapset, koulutus, työllisyys,
kuntoutus, harrasteet ja psyykkinen
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jaksaminen. Näönmenetyksen psyykkisiä vaikutuksia kuvataan 8 askeleen
prosessina, jonka retiniitikko joutuu
vuosien mittaan läpikäymään aina
uudestaan ja uudestaan näön heikentyessä.
Myös Tanskassa on julkaistu uusi
opas Att leve med RP. Se on kooltaan
ja sivumäärältään suppeampi kuin
omamme. Oppaan näkövammaluokittelussa on mielenkiintoinen termi
”sosiaalinen sokeus”, joka näöntarkkuutena ilmaistuna on 6/60–1/60. Näkökentistä ei mainita mitään.
Norjan yhdistyksen vuotuinen valtionavustus on noin 500.000 NOK, mikä
vastaa noin 62.000 euroa. Väkilukuun
suhteutettuna summa on yli kaksinkertainen Suomeen verrattuna.
Islantilaiset kertoivat järjestävänsä
viimekesäisen kaltaisen vaellusmatkan uudelleen ensi vuonna. Kesän
2013 vaelluksella oli osallistuja myös
Suomesta.

Keskustelua Retina
Internationalin tilanteesta
RI:n hallituksen jäsen Caisa Ramshage
totesi, ettei RI:n nykyiselle presidentille Christina Fasserille ole tiedossa
yhtä intensiivisesti asiaan paneutunutta seuraajaa. Irlantiin kaavaillun
pysyvän sihteeristön rahoitustilanne
on edelleen avoin. Uhkakuvana on
RI:n toiminnan lamaantuminen Christina Fasserin vetäytyessä presidentin
toimesta.

Jari Palonen ilmoitti Suomen edustajille hoitavansa tarvittaessa retinitistutkimuksen seurannan. Hän tuntee
lääketieteelliset tiivistelmätietokannat toimittuaan Teknillisen korkeakoulun sisäilmastoryhmän informaatikkona vuosina 1983–2010. Christina
Fasserin viime vuosien erityisintressi,
Euroopan harvinaisten sairauksien
yhdistys ja sen toiminnan seuraaminen tapahtunee HARSO ry:n toimesta, jonka jäsen myös Retina Finland
on.

Kansainväliset kongressit
Ranskasta on ilmoitettu, että ensi kesän RI-kongressi on siirretty Ranskan
Kansallispäivän päältä heinäkuulta
juhannuksen jälkeiselle viikonlopulle
27.−29.6.2014. Vuoden 2016 kongressi on Taipeissa, Taiwanissa.
Joka toinen vuosi järjestettävä pohjoismainen silmälääkärikongressi pidetään Tukholmassa 20.−23.8.2014.
Ruotsin yhdistys ei ollut ajoissa ottanut yhteyttä järjestäjiin, joten erillistä
retinitissessiota ei enää saada. Ohjelmaan yritetään kuitenkin mahduttaa
aihetta käsitteleviä luentoja. Seuraava pohjoismainen tapaaminen on
Tukholmassa silmälääkärikokouksen
yhteydessä.
Baltian maiden mukaan tulosta keskusteltiin myönteiseen sävyyn. Ongelma on toistaiseksi yhdistystoiminnan kehittymättömyys Baltiassa.
Iltapäivällä hyvästelimme osan tans-
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kalaisista sekä norjalaiset, jotka lensivät kotiin muualta Tanskasta. Tanskalainen emäntämme saattoi meidät
lentoyhtiön tiskille, josta pyysimme
itsellemme saattajan. Tämä kiidätti
meidät terminaaliin sähköautolla ja
jätti kahvilaan ateriointia varten. So-

vittuun kellonaikaan uusi saattaja tuli
autolla noutamaan meidät lentokoneelle. Erinomaista palvelua! Helsinki-Vantaalla meitä oli vastassa kaksi
saattajaa. jotka ohjasivat meidät takseille asti.

Juhlahumua Tampereella
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Outi Lehtinen, Tuula Mäkelä ja Arja Piisinen

R

etinitis-yhdistyksen 40-vuotisjuhlatapahtuma
järjestettiin
Tampereella Hotelli Ilveksessä
14.−16.6.2013. Viikonvaihteen aikana
oli tarjolla vaihtelevaa ohjelmaa koko
perheelle.
Hotellin pyöröovi pysäytettiin kulkemisen helpottamiseksi perjantaina iltapäivällä, kun osallistujia alkoi
saapua paikalle eri puolilta maata.
Pian aulan täytti iloinen puheensorina, kun ystävät tapasivat toisiaan
ja uusia tulokkaita toivoteltiin tervetulleiksi joukkoon. Juhlatapahtuman
ensimmäiseen päivään osallistui yhteensä noin 60 henkilöä. Vapaaehtoiset avustajat Terttu Pesonen-Säilä,
Tuula Mäkelä, Elli Tuominen ja Olivia
Klen oli helppo tunnistaa keltaisista
liiveistä.
Miksipä ei?
Illan ensimmäiset esiintyjät olivat

musiikkiterapeutti Russ Palmer ja
hänen puolisonsa KT Riitta Lahtinen.
Russ sairastaa Usherin syndroomaa,
joka on vienyt häneltä sekä näön että
kuulon. Huikea selviytymistarina alkoi pariskunnan ensitapaamisesta ja
eteni tähän päivään. Yhteisten kommunikaatiomenetelmien kehittelystä kehkeytyi Riitalle väitöskirjatyö ja
elämänura kommunikaatiotutkijana.
Russ ei lannistunut voittamattomilta
tuntuneista esteistä, ja Riitta tuki häntä uskollisesti. Kun muut sanoivat, ettei tuo onnistu, Russ ja Riitta kysyivät,
miksei muka, ja keksivät keinon tehdä se hiukan toisin. Kieliongelmista
huolimatta Russ opiskeli Riitan avustuksella Sibelius-Akatemiassa musiikkiterapeutiksi, sai sisäkorvaimplantin
ensin yhteen ja sitten toiseenkin korvaan, sävelsi omia lauluja ja kykenee
nyt esittämään niitä yhtyeen säestämänä taustalaulun kera. Saavutus on
kuurosokealle maailmanlaajuisestikin vailla vertaa.
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Russ Palmer ja Riitta
Lahtinen kertovat
uskomatonta tarinaansa
tulkkeina tumma-asuiset
Juha Sarkkola ja Stina
Ojala.

Koko esityksen ajan Riitta ja Russ
kommunikoivat huomaamattomin
kosketusmerkein keskenään. Riitalla
oli jalassaan pehmeät tossut, koska
hän käyttää kommunikointiin myös
varpaitaan. Pariskunnan ympärillä
touhusi kaksi tulkkia. Stina Ojala piirteli Russin selkään huomioita ympäristöstä ja yleisön reaktioista, Juha
Sarkkola toimi englanninkielen tulkkina. Esitys päättyi Russin ja Juhan
yhteiseen musisointiin, joka kaiken
edellä kuullun jälkeen teki yleisöön
lähtemättömän vaikutuksen. Yksi jos
toinenkin taisi miettiä uudessa valossa omien unelmiensa toteuttamista.

Roolipeliä ja kesäisiä
yhteislauluja
Tamperelainen näkövammaisteatteri Sokkelo esitti Erkki Auran johdolla

ensin Köyhäintalon ruokalistan musiikkinäytelmästä Valkoisen kepin
matkassa. Sen jälkeen kuulimme katkelmia ohjelmistosta nimeltä Roolit
pelissä − Roolipelissä. Näyttämölle
astuivat vuorollaan Hamlet (Arto Kurvinen), Johannes Puntila (Keijo Ojala), Annie Mestariampuja (Ritva Salonen), Don Juan (Santtu Salminen)
sekä Alokas Aaltonen (Ilkka Tarvainen) ja hänen morsiamensa Mimmi
(Tytti Kulhia-Tarvainen). Seppo Saarinen tulkitsi Tuomas Kyrön tekstin
Vaniljaeskimo ja Antti Sirén sanoittamansa laulun Kuusi pistettä Partisaanivalssin sävelellä. Monologien
välissä kuultiin Eveliina Ruhalahden
esittämiä rakkauslauluja.
Tuula Mäkelä, joka oli alkuillasta vetänyt lasten rinnakkaisohjelmaa, istahti nyt flyygelin ääreen, ja loppuilta
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Aamukävely Tammerkosken kulttuurimaisemassa.

vierähti kesäisten yhteislaulujen merkeissä.

joka on ”ainoo kurmettiruaka, jota
saa syärä pipa päässä”.

Tammerkosken sillalla

Juhlaseminaari täytti salin

Lauantaiaamu alkoi reippailun merkeissä. Osa pulahti hotellin uima-altaaseen, toiset lähtivät aamukävelylle Tammerkosken maisemiin. Aurinko
paistoi, ja koski kimmelsi. Esko Salomaa veti opastetun kierroksen Koskipuiston ja patosillan kautta kaupungin historialliseen keskustaan. Terttu
Pesonen-Säilä ja Antti Isokallio johdattivat oman joukkonsa Laukontorille maistelemaan mustaamakkaraa,

Ilveksen BallRoom täyttyi ääriään
myöten noin 120 kuulijasta, kun estradille astuivat yhdistyksen asiantuntijaryhmän jäsenet. Tarjolla oli sekä lääketieteellistä että kokemusperäistä
tietoa retinitissairauksista. Seminaarin puheenjohtajana toimi emeritaprofessori Leila Laatikainen. Professori Hannu Uusitalo luennoi aiheesta
”Paikkaakos ne jo verkkokalvoa?” ja
dosentti Riitta Salonen-Kajander esit-
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ti katsauksen kansainväliseen yhteistyöhön harvinaissairauksissa. LT Sirkka-Liisa Rudanko johdatti ajatukset
tulevaisuuteen aiheellaan ”Että oltaisiin valmiina geenihoitoihin”.
Seminaarin päätteeksi eteen marssi
joukko retiniitikkoja. Oli tullut aika
julkistaa uusi Retiniitikon opas. Äänikirjanlukija Arja Finne esitti katkelmia koskettavista teksteistä, ja Outi
Lehtinen haastatteli paikalla olleita
kirjoittajia. Yleisö tempautui mukaan
retiniitikoiden
elämänkohtaloihin
vuoroin nauruun puhjeten, vuoroin
vakavoituen. Riemukkain oli Arja Finnen oma kertomus siitä, miten hänestä tuli retiniitikon puoliso. Ovella

Varpu Kirra, 13, ja Lotta Toivainen, 9,
tervehtivät Koiramäen asukkaita Särkänniemessä.

Juhlaseminaari keräsi salintäyden yleisöä. Etupenkissä oikealta luennoitsijat Hannu
Uusitalo, Riitta Salonen-Kajander ja Sirkka-Liisa Rudanko.
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Sinne saapui retiniitikoiden ja heidän läheistensä lisäksi arvovaltainen
joukko kutsuvieraita. Osallistujia oli
kaiken kaikkiaan noin 110. Juhlan
käytännön järjestelyistä päävastuun
kantaneet Ritva Salonen ja Outi Lehtinen toivottivat kaikki tulijat yhdistyksen puolesta kädestä pitäen tervetulleiksi. Iloisen puheensorinan
taustalla soi sellisti Juhani Kaasisen
sisääntulomusiikki. Kun kaikki olivat
asettuneet pöytiin, yhdistyksen puheenjohtaja Esko Pölkkynen avasi tilaisuuden. Illan juontajana toimi hänen viehättävä Arja-vaimonsa.

40-vuotisjuhlan juontaja Arja Pölkkynen
esittelee sellisti Juhani Kaasisen.

kaikki saivat mukaansa painotuoreen
Retiniitikon oppaan. Luennot ja julkistamistilaisuus ovat kuunneltavissa
Ossi Särkisen tekemänä äänitteenä
yhdistyksen verkkosivulla.
Aikuisten istuessa luentosalissa lapset pitivät hauskaa Särkänniemen
huvipuiston vasta avatussa Koiramäessä.

Arvokas iltajuhla
Lounaan jälkeen oli aikaa levähtää ja
valmistautua illan 40-vuotisjuhlaan.

Juhani Kaasinen esitti hiljentyneelle
juhlayleisölle J.S. Bachin Sarabanden
sarjasta 1 G-duuri. Juhani saapui juhlaan Oslosta, jossa hän toimii Norjan
kansallisoopperan orkesterin sellistinä. Tämä taitava ammattimuusikko
on retiniitikko ja yhdistyksemme jäsen.
Musiikkiesityksen jälkeen Esko Pölkkynen ja varapuheenjohtaja Anita
Niemi vastaanottivat viralliset tervehdykset. Niitä esittivät Näkövammaisten Keskusliiton ja sen alueyhdistysten, Sokeain ystävien, Suomen
Kuurosokeiden,
Näkövammaisten
Kulttuuripalvelun, Suomen Silmälääkäriliiton ja Teatteri Sokkelon edustajat.
Leila Laatikaiselle ja Sirkka-Liisa Rudangolle myönnettiin juhlallisesti
yhdistyksen historian ensimmäiset
kunniajäsenyydet arvokkaasta, pitkäjänteisestä toiminnasta retiniitikoi-
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Yhdistyksen T-paitoja ja lippalakkeja oli tarjolla aulassa. Myyntipöytää hoiti Kaisa
Penttilä.

Hotelli Ilves tarjosi 40-vuotisjuhlalle parhaat mahdolliset puitteet. Hyvä valaistus ja
kattauksen siniset kaitaliinat helpottivat näkemistä.
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den hyväksi. Laatikaiselle
ojennettiin lisäksi yhdistyksen pysti. Rudanko oli
saanut sen jo aiemmin.
Yhdistyksen
pitkäaikainen puheenjohtaja Maija
Lindroos sai kunniapuheenjohtajan arvon ja piti
juhlapuheen, jossa hän
muisteli omaa osuuttaan
yhdistyksen historiassa.
Osio päättyi Juhani Kaasisen esittämään Bachin sellosooloon. Juhlaillallisen
lomassa kuultiin Russ Palmerin ja Juha Sarkkolan
puolituntinen konsertti.
Juhlatanssit tahditti pispalalainen hanuristi-laulaja Tero Lahti. Parketilla riitti pyörähtelijöitä myöhään
yöhön.
Kaisa Penttilän äänite iltajuhlasta on kuunneltavissa
kotisivullamme.

Laivalla Viikinsaareen
Sunnuntaiaamuna Laukontorin rannassa odotti Suomen Hopealinjan
Tammerkoski-laiva. Siihen nousi 38
reipashenkistä retkeilijää, joita pieni
sateenuhka ei säikäyttänyt. Varttitunnin laivamatkan päässä siinsi vehreä
Viikinsaari. Joukko jakaantui kahtia,
ja toiset kiersivät pikkusaaren myötäpäivään, toiset vastapäivään. Puolivälissä tuli tuttuja kasvoja ja opaskoiria vastaan.

Kävelyretkellä Viikinsaaressa.

Lounas nautittiin kesäravintolana
toimivassa, vuonna 1900 valmistuneessa pitsihuvilassa. Samassa yhteydessä kuultiin myös Viikinsaaren
historiasta ja nykypäivästä. Vettä alkoi hiljalleen tihuuttaa taivaalta, kun
vatsat kylläisinä ja mieli tyytyväisenä
palasimme laivaan. Rannassa oli aika
sanoa jäähyväiset ja lähteä kotimatkalle. Yksimielinen arvio oli, että juhlatapahtuma oli ollut kaikilta osiltaan
onnistunut ja mieliinpainuva.
Tapahtumasta koottua 48-sivuista
Ifolor-kuvakirjaa voi tilata p. 040 700
7930 tai outi.lehtinen@elisanet.fi.
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Ennen Tamperetta – ja sen jälkeen
Teksti: Anders Nyberg

Ennen juhlatapahtumaa
Saatuani diagnoosin vajaat kaksi
vuotta sitten ajattelin heti, että haluan auttaa muita samassa tilanteessa
olevia ja kiertää esim. kouluissa kertomassa näkövammaisuudesta. Luin
jonkin verran ja huomasin melko nopeasti, että erityisesti lääketieteellistä tietoa on tarjolla valtavasti. Sain
myös kuulla kokemuskouluttajan
tehtävistä ja vaatimuksista:
”Kokemuskouluttaja on vapaaehtoinen henkilö, jonka omasta sairastumisesta tai vammautumisesta on kulunut vähintään kolme vuotta ja joka
on sinut sairautensa kanssa.” Ihmettelin vaatimusta, että pitäisi kulua kolme vuotta diagnoosin jälkeen, ennen
kuin voi ryhtyä kouluttajaksi.
Rannikolla syntyneenä ja kasvaneena
pidän vesistöjen ympäröimästä Tampereesta, ja onhan minulla erittäin
hyviä muistoja Ratina-stadionilla tehdyistä urheilusaavutuksistanikin.
Retinitis-yhdistyksen juhlatapahtuma kesäkuussa alkoi minun kohdallani − tietenkin − Kävelevät hatut -tyyliin. Tulin jo torstaina kaupunkiin ja
majoituin Ilvekseen. Hotellin pyöröovi oli niin hauska vempain, että kä-

velin useamman kierroksen ympäri,
ennen kuin maltoin astua hotellin aulaan. Perjantaina aamupäivällä kävin
kaupungilla nauttimassa ja mietiskelemässä. Oli ihana saada olla vaan.

Ratkaisevia oivalluksia
Tampereella
Puolenpäivän jälkeen alkoi muita retiniitikoita saapua. Tulokahvilla tapasin yhdistyksen jäseniä ensimmäistä
kertaa, sillä en ollut aiemmin osallistunut sen tapahtumiin. Yllätyin todella positiivisesti, kun minua tultiin
moikkaamaan ”perheenjäsenenä”.
Illan ohjelma oli hauska ja vaikuttava. Teatteriesitys ja erityisesti ”omalla kielellä” kommunikointi herättivät
mielessäni positiivisia ajatuksia. Olen
ollut elämässäni monessa mukana,
mutta en ole koskaan aiemmin kuullut vastaavassa tilanteessa puheenvuoroja, joissa lauseet loppuvat duuriin eivätkä molliin. Se oli positiivinen
yllätys. Tällaista tyyliä voisi viedä myös
muille yhteiskunnan osa-alueille.
Lauantain opastettu aamukävely
Tammerkosken maisemissa oli sopivaa kuntoilua ja samalla historian
opetusta, vaikka sää olikin liian kirkas
häikäisyherkille silmille.
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Seminaarista muodostui minulle
käännekohta. Huomasin, miksen voi
vielä olla kokemuskouluttaja, sillä eihän minulla ole kokemusta ja tietoa
juuri lainkaan. Erittäin korkealaatuiset puheenvuorot menivät osittain
ymmärrykseni yli.

Tampereen jälkeen
Kesän mittaan ajatukset kulkivat paljon eri käsitteiden ymmärtämisessä,
ei pelkästään näkövammaisena vaan
yleisellä tasolla. Asioita voidaan määritellä ja lausua monella tavalla. Kommunikointi on tärkeä pala siinä, että
ihminen voi olla sujut itsensä kanssa,
ja tämä on taas edellytys sille, että voi
antaa muille jotain. Kommunikoinnin
avulla alamme ymmärtää itseämme
ja viestitämme muille.

lankkuna on positiivisuus. Juuri sitä
positiivisuutta huomasin Tampereella kesäkuussa.
Miten kuoritaan 100 kg perunoita?
– Peruna kerrallaan. (K. Tahkokallio)
		
***
Nauru syntyy odotuksesta, joka
yhtäkkiä raukeaa tyhjiin.
(Immanuel Kant)
		
***
Sekä filosofiassa että huumorissa
me vaihdamme mielen vaihdetta
ja näemme asiat uusilla tavoilla.
Ja tämä astuminen ulos totutuista ajatuspoluista tuo meille tietyn
ajattelun vapauden, jota on kauan pidetty arvokkaimpana asiana
sekä filosofiassa että huumorissa.
(J. Morreal)

Olen lukenut muutaman kirjan kesän
ja alkusyksyn aikana. Ruotsinkieliset
”Att leva med RP” ja Täppas Fogelbergin ”Blindstyre” ovat molemmat
kertomuksia Kävelevät hatut -tyyliin. Mielenkiintoni kasvoi, kun löysin
Antti S. Mattilan kirjan ”Näkökulman
vaihtamisen taito”. Sitaatit kirjoituksen lopussa ovat tästä kirjasta. Mattila
pohtii ja argumentoi monipuolisesti,
millä keinoilla ihminen voi muuttuvassa ympäristössä auttaa itseään ja
muita eteenpäin. Kirjan ponnistus-

		
***
Jo antiikin Kreikan filosofit pyrkivät näkökulman vaihtamisen avulla kehittämään kykyään säilyttää
alati mielentyyneytensä. Elämässä
eteen tulevien tilanteiden tarkastelu yllättävistäkin näkökulmista
helpottaa kaikkea sosiaalista kanssakäymistä. Omista pinttyneistä
mielipiteistä luopuminen on merkki henkisestä sopeutumiskyvystä.
Niin ikään ongelmien luova ratkaisu työ- ja yksityiselämässä edellyttää tahtoa kyseenalaistaa omat toimintatavat.” (Antti S. Mattila)

www.finnvues.fi

		
***
Ihmisiä eivät järkytä asiat vaan heidän uskomuksensa niistä.
(Epiktetos n. 55-135 jKr.)
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Elämyksiä Kouvolassa
Teksti: Outi Lehtinen ja Ritva Salonen
Kuvat: Pekka Makkonen

Y

hdistyksen syyskokous pidettiin lauantaina 19.10.2013 Kouvolassa Hotelli Cumuluksessa.
Tällä kertaa yhdessäolo jatkui vielä
sunnuntaina Verlan-retken merkeissä. Viikonlopun tapahtumiin osallistui lähes 50 henkilöä.
Paikallinen lehdistö huomioi kokouksemme hienosti. Kouvolan Sanomat teki koroideremiaa sairastavasta
Paavo Sinkkosesta lähes koko sivun
haastattelun värikuvien kera ja mainosti sitä etusivunsa näkyvimmällä
paikalla. PK-lehti ja Vartti julkaisivat
lyhennelmät mediatiedotteestamme.

sesti. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu
on ensi vuonna 25 euroa ja liittymismaksu 10 euroa. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi tuli 30 euroa.
Vuoden 2014 toimintasuunnitelma
hyväksyttiin pienin korjauksin. Hallituksen taloustyöryhmän jäsen Esko
Salomaa esitteli ja sihteeri luki vuoden 2014 talousarvion. Se hyväksyttiin parin sanan tarkennuksella.
Retina ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin yksimielisesti Esko
Pölkkynen Turusta.

Syyskokouksen päätöksiä

Ehdokkaita hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi vuosille 2014−2015 ilmaantui kuusi: Kristiina Helin-Kesäläinen,
Heikki Ketola, Eero Kiuru, Timo Nyström, Jari Palonen ja Kaisa Penttilä.
Valituiksi tulivat Kaisa Penttilä, Espoo, Heikki Ketola, Oulu, sekä Jari Palonen, Helsinki. Palonen ja Nyström
saivat saman äänimäärän, ja arpa ratkaisi asian Palosen hyväksi. Valittujen lisäksi hallituksessa jatkavat 2014
Outi Lehtinen, Tampere, Anita Niemi,
Haapavesi, ja Esko Salomaa, Tampere.

Jäsenmaksujen korottaminen hyväksyttiin hallituksen esityksen mukai-

Hallituksen varajäseniksi vuodelle
2014 oli tarjolla viisi ehdokasta: Kaija

Syyskokouksen puheenjohtajaksi oli
kutsuttu Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry:n puheenjohtaja Minna
Kejonen, joka on Näkövammaisten
Airut -lehden lukijoille tuttu erilaisten apuvälineiden testaajana. Kokouksen sihteerinä toimi Ritva Salonen.
Yhdistysväki täytti kokoustilan ääriä
myöten, mutta tunnelma oli leppoisa
− ja onneksi ilmanvaihtokin toimi!
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Matkailuaiheisen illan päätteeksi Siiri
Isokallio, 10, soitti ukulelea.

Kaisa Penttilä esittelee Heikki Ketolalle
puhuvaa kohokarttaa Pietarista.

Andberg, Jaana Elomaa, Kristiina Helin-Kesäläinen, Timo Nyström ja Ritva
Tolonen. Valituiksi tulivat Jaana Elomaa, Helsinki, Timo Nyström, Mikkeli,
ja Kaija Andberg, Helsinki, tässä äänimäärien mukaisessa kutsumisjärjestyksessä.

BlindSquare ja kohokartat
tutuiksi

päätettiin lähteä elokuussa 2014 Allegro-junalla pidennetyksi viikonlopuksi Pietariin. Matkanjärjestäjiksi
pyydetään Markku Virtanen ja Tarja
Räisänen, jotka viime keväänä luotsasivat ansiokkaasti retiniitikoita Istanbulissa. Jos intoa riittää, voidaan
tulevina vuosina matkailla muissakin
kohteissa, kuten Budapestissa, Prahassa tai Krakovassa.

Päivällisen jälkeen palattiin kokoushuoneeseen suunnittelemaan yhteistä ulkomaanmatkaa. Vilkkaan
ajatustenvaihdon
lopputulemana

Pietariin saattoi jo alustavasti tutustua Kaisa Penttilän valmistaman puhuvan kohokartan ja rakennusten
pienoismallien avulla. Näkövammai-
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nenhan ei pysty tavallista karttaa
lukemaan, mistä syystä vieraan kaupungin hahmottaminen jää vaillinaiseksi. Kartan ja pienoismallien avulla
keskeisten nähtävyyksien arkkitehtuuri ja keskinäiset sijainnit selvisivät
helposti.
Kaisa esitteli havainnollisesti myös
iPhonessa ja iPadissa toimivaa
BlindSquare-paikannusohjelmaa.
Hän käyttää sitä itse päivittäin niin
työmatkoilla kuin vapaa-ajallakin.
BlindSquaren avulla tietää esim. jäädä pois bussista oikealla pysäkillä ja
selvittää sijaintinsa taksin tai ambulanssin tilaamista varten. Näkövammainen käyttäjä pystyy liikkumaan
itsenäisesti ja löytää helposti vaikka-

pa lähimmän apteekin tai ravintolan
missä päin maailmaa tahansa. Sovellus hyödyntää gps-paikannusta ja
hakee tietoja ympäristöstä Foursquare ja Open Street Map -palveluista.
Olennainen tieto on helppo suodattaa esiin, ja puhesyntetisaattori kertoo sen suomeksi. Sovelluksen avulla
voi myös simuloida paikkoja kotisohvalta. Kaisa vei meidät hetkessä Lontooseen ja Iirikseen.
Monet olivat tuoneet mukanaan matkamuistoja ja pienoismalleja, joita sai
katsoa ja kosketella. Arja ja Esko Pölkkynen esittelivät musiikkiliikkeestä
löytämänsä nuottitelinevalaisimen,
joka ratkaisee näppärästi matkailevan retiniitikon ikuisen ongelman:

Museomestari Jussi Lemminkäiselle (vas.) Verlan tehdasmiljöö on jo lapsuudesta tuttu.
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LED-valon avulla näkee pimeässäkin
ravintolasalissa, mitä lautasella on.

Aikamatka menneeseen
Sunnuntaiaamuna nostimme matkatavarat bussiin ja teimme kierroksen
Kouvolan keskustassa sujuvasanaisen paikallisoppaan Kalevi Sirenin
johdolla. Matka jatkui Kuusankosken
keskustan kautta Verlaan. Siellä ihastelimme ensin vedestä pystysuoraan
nousevaa kallioseinämää, josta on
löydetty tuhansia vuosia vanhoja kalliomaalauksia. Tällä näönjäänteellä
niitä ei oikein erottanut, mutta auringonpaisteessa kylpevä maisema oli
lumoavan kaunis.
Verlan tehdaskierroksella meitä opasti museomestari Jussi Lemminkäinen.
Hän oli tuntenut monet viimeisistä työntekijöistä henkilökohtaisesti. Pääsimme huikealle aikamatkalle
menneeseen. Verlan pieni puuhiomo
ja pahvitehdas perustettiin 1800-luvun lopulla. Se tuotti vuosittain noin
2000 tonnia korkealaatuista pahvia
perinteisin menetelmin, kunnes tehdas suljettiin 1964. Onneksi työvaiheet tallennettiin viimeisenä kesänä
filmille. Siitä näkyi havainnollisesti, miten ankaraa työnteko on ollut.
Tehdashallit olivat talvisin hyytävän
kylmiä. Hiki tuli vain kuivaamossa,
jossa naiset ripustivat kartonkilevyjä kuivumaan 75 asteen lämmössä.
Työpäivän pituus oli 12 tuntia, mutta sunnuntaisin tehdas hiljeni. Kaikki
vanhat, käsikäyttöiset koneet, joissa

Antti Sirén ja Keijo Ojala tutkivat tehtaan
pihalla olevia raiteita.

ei ole minkäänlaisia turvalaitteita,
seisovat edelleen paikallaan. Kierroksen jälkeen olimme yhtä mieltä siitä, että Verla ansaitsee hyvällä syyllä
paikkansa Unescon maailmanperintökohteiden joukossa.
Paluumatkalla joimme pullakahvit
Vanhan Kelon kahvilassa. Ennen kuin
bussi kaarsi rautatieasemalle, meille
esiteltiin vielä perusteellisesti Kouvolan laaja kasarmialue.

33

retina 2/2013

Heikki alentaa hallituksen keski-ikää
Teksti ja kuva: Heikki Ketola

T

ulin Kouvolan syyskokouksessa valituksi Retina ry:n hallitukseen kaksivuotiskaudeksi
2014−2015. Kiitän luottamuksesta ja
kerron hieman itsestäni. Olen 33-vuotias ja kotoisin Oulusta. Kasvoin perheessä, johon kuului isä, äiti ja isoveli.
Nuoruudessani harrastin jääkiekkoa
ja lumilautailua SM-tasolla.
Havaitsin ensimmäisen kerran näössäni jotain mystistä, kun olin armeijassa. Siellä minulta jäi joskus
huomaamatta ampumaharjoitusten
maalitauluja, jotka nousivat maasta eri puolilla ampuma-aluetta. Varsinaiset ongelmat alkoivat 28-vuotiaana, kun matkustin Meksikoon.
Aurinko oli niin kirkas, etteivät aurinkolasitkaan auttaneet häikäisyssä. Juuri häikäisy onkin sairaudessani kaikista ikävin ja voimakkain oire.

Aina matkalla jonnekin.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa
minulle diagnosoitiin retinitis pigmentosa. Tänä vuonna tehtiin geenitutkimus, jossa selvisi, että virhe on
rp26-geenissä. Suvussamme ei ole
muita retiniitikkoja tai silmäsairauksia.

vuoden vaihto-opiskelun Tukholman
yliopistolla. Tällä hetkellä työskentelen pankkialalla. Työ on pääosin näyttöpäätetyötä. Näkemisen ongelmat
luonnollisesti kuormittavat jaksamista työssä.

Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Opiskelut olen suorittanut Oulun yliopistolla sekä yhden

Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi koiraa. Koirat ovat rodultaan Jack
Russelin terrierejä, ja niiden nimet
ovat Toka ja Kasi. Harrastuksiini koi-
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rien lisäksi kuuluvat lenkkeily, kuntosali, monipuolinen liikunta ja kesäisin
golf. Olen myös aloittanut maalipallon harrastamisen ja jäänyt siihen
rajusti koukkuun. Pelaan nyt toista
kautta maalipallosarjaa.
Hallitukseen lähden avoimin mielin.

Haluan tuoda mukaan Pohjois-Suomen ääntä ja näkökulmaa. Olen jo
ollut jonkin verran mukana kansainvälisessä näkövammaisten nuorten
toiminnassa ja olen kiinnostunut siitä. Toivon myös, että minulla on jotain
annettavaa yhdistyksen talouteen ja
rahoitukseen liittyvissä asioissa.

Putkinäköinen putki-insinööri
Teksti ja kuva: Jari Palonen

O

len 53-vuotias akateemisesti koulutettu helsinkiläismies
ja tiettävästi sukuni ainoa retiniitikko. Jäin työkyvyttömyyseläkkeelle vuoden 2013 alusta. Retina
ry:n hallituspaikan vastaanottamista
vuosiksi 2014−15 voisi verrata kotiinpaluuseen enimmäkseen vanhojen
tuttujen joukkoon.
Olin yhdistyksen hallituksessa ensimmäisenä varajäsenenä 2007−08.
Alusta lähtien olin kiinnostunut tutkimuksesta ja kansainvälisistä asioista. Osallistuin RI-kongresseihin Hollannissa 2006 ja Hampurissa 2012.
Helsingin RI-kongressia 2008 valmisteltaessa olin järjestelytyöryhmän
jäsen. Sittemmin olen jatkanut kansainvälisten asioiden työryhmässä.
Kun tuli tarve saada sieltä yksi jäsen
mukaan hallitukseen, tartuin tilaisuuteen ja tulin valituksi.

Jari Palonen viihtyy vesillä ja saaristossa.

Näössä vikaa jo varhain
Sain ensimmäiset silmälasit 1974. Niitä piti vahvistaa säännöllisesti. Vuonna 1978 silmälääkäri katseli aika pitkään silmänpohjiani, muttei puhunut
mitään − onneksi. En olisi halunnut
diagnoosia rasitteeksi samanaikai-
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sesti ylioppilaskirjoitusten ja pääsykokeiden kanssa.
Näkö heikkeni edelleen opiskeluaikana. Menin syksyllä 1987 Vekarajärvelle tykistörykmenttiin. Sieltä ohjauduin Keskussotilassairaalaan Antti
Vannaksen vastaanotolle. Tuloksena
oli diagnoosi RP ilman ennustetta.
Näkökenttä oli 20 astetta, tosin sivuilla oli toimivia osia. Näöntarkkuus oli
lasein korjattuna 0,5. Asepalveluni
keskeytyi, ja siirryin siviiliin palveluskelpoisuusluokitus C:n kera.
Sain silmälääkäriltä Retinitis-yhdistyksen esitteen. Kirjastosta löysin
Retiniitikon oppaan. Yhdistykseen
liityin 1989. Myöhemmin kävin silloisessa toimistossa Keiteleentiellä,
josta otin pinon vanhoja RP-uutisia.
Yhdistyksen toiminnassa olin mukana ensi kerran tulokaspäivillä 1992,
jolloin vetäjänä oli Seppo Jurvanen.

Sisäilman laatu elämänurana
Asuin Lahdessa elämäni ensimmäiset 19 vuotta. Aloitin opinnot Otaniemessä Koneinsinööriosastolla 1979.
Seuraavana vuonna opintosuunta
tarkentui energiatekniikaksi ja edelleen lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikaksi. Samoihin aikoihin
huomio Suomessa kiinnittyi myös sisäilmaan, jonka rooli ihmisen terveyden kannalta on ulkoilmaa tärkeämpi. Osa-aikaisena tutkimusapulaisena
hoidin tutkimusryhmän informaatikon paikkaa eli seurasin kansainvälistä tutkimustoimintaa.

Varusmiespalveluksen
keskeydyttyä palasin takaisin Teknilliseen korkeakouluun projektitutkijan töihin.
Kerroin sairauden luonteesta puolitotuuden, koska mitään ennustetta
ei siinä vaiheessa ollut eikä sairaus
tuottanut käytännön haittaa työssä.
Pyrin hankkimaan projekteja, joissa
ei tarvitse ajaa autoa. Muuten työni
on ollut tyypillistä projektitutkijan
työtä, jossa jaan aikani enimmillään
kuuden eri projektin kesken.
Tein lisensiaatintyöni rakennusten
lämpöviihtyisyysongelmista. Väitöskirjaprojekti sisäilmastokoetaloista
kaatui 1990-luvun alussa lamakauteen. Samaan aikaan lääketieteellinen tutkimus kiihtyi, ja lääkärit lähtivät ulkomaille ja muihin tehtäviin.
Keskityin muutamaksi vuodeksi ilmanvaihtoteollisuuden tuotekehitysprojekteihin.
1990-luvun puolivälin jälkeen olin
mukana kehittämässä rakennus- ja sisustusmateriaalien emissioluokitusta
ja kriteereitä ilmanvaihtojärjestelmien puhtausvaatimuksille. Olin osakirjoittajana laadittaessa sisäilmaston
kuntotutkimusoppaita asuinrakennuksille, kouluille ja päiväkodeille.
Mielenkiintoiset työtehtävät johtivat
myös Kaliforniaan ja Tanskaan vuosituhannen vaihteessa.
Analysoin ja raportoin Suomen rehtoreille suunnatun sisäilmastokyselyn 1996. Sen mukaan suurin osa
Suomen koulurakennuksista kaipaa
perusparannusta. Siitä hyvästä pää-
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sin aina televisioon asti. Yli 15 vuotta
myöhemmin asia on edelleen ajankohtainen. Koulurakennukset jäivät myös viimeiseksi projektikseni
2007−10. Osallistun tutkimusten julkaisemiseen eläkkeellä ollessani.

sen historiakirjassa. Lisäksi tekeillä on
pari vuosina 2014 ja 2017 ajankohtaisiksi tulevaa historiallista katsausartikkelia. Toivottavasti voin aikanaan
työstää myös Retina ry:n 50-vuotisjulkaisua 2023, jos kuntoa riittää.

Näköongelmien vuoksi eläkkeelle

Ostettuani uuden kerrostaloasunnon Helsingin Pikkuhuopalahdesta
1993 minut valittiin toiseksi asukkaiden edustajaksi työmaakokoukseen
seuraamaan talon rakentamista. Sen
seurauksena minulla on menossa jo
18. kausi taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Edelliseen liittyvänä
kytkentänä olen myös alueellisen pysäköintiyhtiön hallituksen jäsen.

Osa tutkimistani kouluista sijaitsi
maaseudulla huonojen liikenneyhteyksien päässä, joten työtoverien
apu oli välttämätön. Loppuvaiheessa
2009−10 olisi pitänyt tehdä pölymittauksia rakennustyömailla, mikä oli
jo turvallisuusriski. Aiemmin Lastenklinikalla osasto K:lla vuonna 2008
minua hirvitti liikkua ahtauden vuoksi. Jouduin pyytämään henkilökuntaa asettamaan mittarit paikoilleen
ahtaisiin potilashuoneisiin, jotten
riko tai sammuta tehohoitopotilaiden monitoreita ja annostelijoita.
Ylipäänsä toiminta vieraissa rakennuksissa muuttui kömpelöksi huonosti valaistuissa teknillisissä tiloissa
ja toisaalta ulkoa tulevan häikäisyn
johdosta. Työni loppui syksyllä 2011.
Sen jälkeen olin sairauspäivärahalla
ja kuntoutustuella vuoden 2012 loppuun. Keväällä 2012 kävin kaihileikkauksessa. Jäädessäni eläkkeelle keskeinen näkökenttä oli noin 10 astetta
ja näöntarkkuus noin 0,6.

Kirjallisia töitä ja
luottamustoimia
Eläkepäivinä olen ollut mukana entisen opinahjoni 100-vuotisen opetuk-

Vapaa-aikana vesille
Kiinnostuin 1990-luvun alussa saaristosta. Vene on luonnollisin tapa
tutustua siihen. Osallistuin vuosittain erilaisille saaristoleireille ja kaljaasipurjehduksille. Saaristomeri ja
Ahvenanmaa tulivat tutuiksi. Tulipa
käytyä myös Hiidenmaan ja Saarenmaan saaristossa Virossa. Vuosina
1999−2005 vietin joka kesä viikon
Houtskarin saaristossa osallistuen talonpoikaisveneilyyn.
Näkövammaisten purjehdustoiminnasta luin RP-uutisista 1997. Sen puitteissa purjehdimme Helsingin saaristossa ja kävimme myös Tallinnassa.
Toiminnan keskityttyä kilpapurjehdukseen vetäydyin sivuun. Vuonna
2002 hankin veljeni kanssa moottoriveneen, jolla olemme veneilleet Porkkalan ja Porvoon välissä.
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Suvulla on kesämökki Lahden kyljessä, Nastolassa. Siellä vietän osan
kesästä. Myös pitkäaikainen seurus-

telusuhde samanikäisen yksinhuoltajaäidin kanssa tuo väriä ja sisältöä
elämään.

Seikkailu Islannissa
Teksti ja kuvat: Antti Isokallio

I

slantilaiset retiniitikot järjestivät
heinäkuussa 2013 kesäisen seikkailuretken, joka kesti 11 päivää.
He kutsuivat mukaan myös muiden
maiden retiniitikoita. Päätin osallistumisestani heti luettuani matkaa koskevan tiedotteen.
Reykjavikin lentokentältä ei lähdetty
suoraan matkaan ja telttamajoituk-

seen. Ensimmäisen ja kaksi viimeistä
yötä nukuin islantilaisperheen sängyssä. Tutustuin vieraanvaraiseen
perheeseen: Marjakaisaan (Kaisa),
Haralduriin (Halli), Orriin, Eliakseen
ja kissa Emiliin. Kaisa on 20 vuotta
sitten tullut Suomesta Islantiin, jossa
hän tutustui Halliin. Lapset Orri ja Elias alkavat lähestyä jo aikuisikää. Keskustelimme Islannista, kulttuurista,

Tóti, Kristinn, Nicole, Haraldur, Hallfredur, Rósa, Halla Dís, Hjalti, Kristín,
Halldór Sævar, Óli, Ólína, Gunnar, María, Auður, Ísak, Eyþór, Keli ja Loftur
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arkkitehtuurista, historiasta ja tietysti
tästä Islannin-matkasta. Sain Kaisalta pipon ja käsineet. Hänen mukaansa ne olisivat vuorilla tarpeen. Halli
antoi minulle sisarensa kirjoittaman
kirjan, joka käsittelee islantilaista
ruokaa. Matkan lopussa Kaisa opasti
tuliaisten ostossa. En olisi keksinytkään erikoisia islantilaisia makeisia
omin päin.
Tavarat oli pakattu turistibussin
ruumaan. Kaikki oli valmista, joten
matkaan! Retkikuntamme lähti kiertämään Islantia vastapäivään, Reykjavikista laavakenttien halki vulkaanista höyryä nostavan Eyjafjallajökullin
ohi kohti itää. Laaksossa oli telttoja
ja autoja. Tulivuorituristit odottelivat siellä encorea tai kokonaan uutta
näytöstä.
Joukkomme kaksi rohkeinta ovat täysin sokeita, heillä on koko matkan
henkilökohtainen opas. Muut ovat
eritasoisesti heikkonäköisiä. Oppailla ja muilla kumppaneilla on tietysti
normaali näkö. En ollut ainoa ulkomaalainen. Mukana oli kaksi brittiä:
Dave on poliisi ja Nicole verovirkailija. Meille ulkomaalaisille annettiin
yhteinen teltta, jossa oli kolme huonetta ja aula. Omaa telttaa ei tarvittu,
ei myöskään sadevaatteita, sillä säät
olivat suotuisat.
Tyypillinen leirintäalue oli tasaista
nurmikenttää. Tämä oli yllättävää
muuhun ympäröivään maastoon verrattuna. Heti ensimmäisen matkapäivän iltana valmistauduimme tuleva-

na aamuna lähtemään koko päivän
patikoinnille vuoren huipulle ja takaisin. Reppuihin otettiin hyvät eväät,
lisävaatteet ja juotavaa. Vuoripurojen
vesi oli juomakelpoista, ja sitä juotiin.
Mukaan tuli paikallinen opas, jolle
reitti oli ennestään tuttu.
Alhaalla polku on helppokulkuista,
ylempänä kivistä. Kävelysauvat ovat
oivana apuna. Horisontti on alhaalla.
Polku vie kohti pilvirajaa, jonka pian
ohitamme. Ilma on viilennyt, on tuuletonta. Muutaman tunnin kuluttua
saavutamme huipun. Siellä tuulee, ja
kaikki mukana olevat vaatteet tarvitaan, myös pipo ja käsineet. Huipulla
kohotamme maljat suuren tavoitteen
saavuttamisen juhlistamiseksi. Tällä
vuorella on kolme lumetonta samankorkuista huippua.
Saavuttuamme takaisin leiriin ruokailimme illansuussa. Varustuksiimme
kuului ruokailuteltta. Ruuat valmistimme kaasulevyillä. Kukin osallistui
taitojensa mukaan. Iltapalalla maistelimme islantilaisia juustoja. Matkassa
oli mukana juustotehtaan omistaja
Tóti, joka oli tuonut juustot. Hänellä
on myös hevosia ja kasvihuoneita.
Patikointipäivien välillä siirryimme
uusiin kohteisiin bussilla. Ajomatkojen tauot pidettiin kahviloissa pienempien kohteiden luona. Eräällä
tauolla pysähdyimme jäätikköjärven
luona. Otin satojen vuosien ikäistä
jäätä termospulloon. Juoma pysyi
pitkään kylmänä. Tätä jäätä otettiin
myös ruokatarpeiden jäähdytykseen.
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Opas Óli ja Halldór Sævar nousevat rinnettä ylös Tóti perässään. Opas Arni
seuraa tilannetta ylempänä. Opas on välttämätön turvallisen nousun varmistamiseksi, kun ei voi nähdä esteitä eikä polun suuntaa.

Seikkailua tuki moni sponsori, joiden logot näkyvät banderollissa.
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Tauko laaksossa vesiputouksen luona
jäi mieleeni. Vesi syöksyi kymmeniä
metrejä jäätiköltä laaksoon. Islanninhevoset tulivat katselemaan matkailijoita, ja maisema vihreydessään oli
mahtava.
Laajat kivikentät ylitettyämme jeeppitietä maastoajoneuvoilla saavumme ylämaalle autiomaan sisälle ja leiriydymme Grágæsadalin laaksossa.
Siellä on Vatnajökullin sulamisvedestä muodostunut järvi. Laaksossa seisoo kolme pientä rakennusta: mökki,
wc ja varasto. Kaikissa on harjakatto,
joka ulottuu maahan asti. Tämä ei ole
leirintäalue. Suurimmassa mökissä
majoittuu Völyndur. Hän hoitaa pihapiiriä, joka on järven rantaniityllä.
Yhtäkään puuta ei ole näköpiirissä.
Suurimmat pensaat ovat 20 senttiä
korkeita.
Tie kulkee pitkät matkat vuonon pohjukoita kierrellen. Saavumme kaupunkiin, jossa on enemmän telttoja
kuin taloja. Meneillään ovat Borgarfjörður Eystri musiikkifestivaalit. Ne
ovat merkittävät. Moni islantilainen
muusikko ja laulaja on tullut tunnetuksi juuri tämän vuosittain järjestettävän tapahtuman kautta.
Koko 150 asukkaan kaupunki oli festivaali- ja leirintäaluetta. Kuulin jonkun sanovan: ”Let’s go to downtown”,
joten suunnistimme leirintäalueelta
musiikkia kohti kaupungin keskustaan 200 metrin päähän. Päätapahtuma oli kalatehtaan hallissa. Konsertti
radioitiin suorana lähetyksenä.

Ravintolan yhteydessä oli myymälä.
Ostin Gunnarin vinkistä haita. Se on
islantilainen erikoisuus. Hain sanotaan olevan parhaimmillaan, kun se
on 12 vuotta kypsynyttä. Maistoimme tätä eksoottista herkkua seuraavana päivänä leirissä. Vaikka maku oli
todella voimakas, ei käynyt kuinkaan.
Samassa kaupassa keskustelimme
islantilaisesta villapaidasta, lopapeysasta. Teki mieleni ostaa, mutta
hinnat olivat 200 eurosta ylöspäin.
Rósa kertoi, että hän kutoo villapaitoja, ja jäin silloin miettimään asiaa.
Lintuvuorella kohtasimme lunnit ja
pikkukajavat. Lunnin tunnistaa värikkäästä nokasta ja papukaijamaisesta
ulkoasusta. Pikkukajava on lokin näköinen. Islannin karussa luonnossa
on huomattavan paljon värikkäitä
kukkivia kasveja. Monien nimiä en
saanut selville, ja valokuvistakin niitä
on jälkikäteen vaikea määrittää.
Uimalat ovat viihtyisiä. Altaissa on
aina lämmintä vettä. Reykjavikissa
altaiden lämpötilat ovat 28−44 astetta. Maauimalan vesi on väriltään
turkoosia. Viileää uimavettä oli meressä Islannin koilliskulman hiekkarannalla. Ranta avautui kohtisuoraan
pohjoiseen. Riittävän kauan uimalla
päätyisi pohjoisnavalle. Kaartamalla
hiukan länteen saapuisi Grönlantiin.
Jokunen meikäläisistä kävi kastautumassa ja muutaman vedon uimassa. Samalla kohdalla tuntureilta laski
kimaltelevan kirkas sorapohjainen
puro solisten mereen. Vesikasvillisuutta purossa ei ollut.
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Vaativin nousumme oli Snæfell’in
1833 metrin lumihuippuiselle vuorelle. Tällä reitillä meillä oli neljä paikallista opasta. Lähtöpaikalle saavuimme jeeppitietä bussilla ylitettyämme
muutaman sorapohjaisen joen. Saavutettuamme huipun kohotimme
taas maljat. Nyt ei ollut pilviä, ja aurinko paistoi, joten lisävaatteita ei
tarvittu ja nähtävää avautui jokaiseen ilmansuuntaan horisonttiin asti.
Oppaat olivat ensiaputaitoisia. Kun
kivi pyörähti kengän alla ja Maria liukastui, hänen käteensä tehtiin kantoside, ja matka jatkui.
Valaiden katselu tapahtui purjealukselta, jossa oli myös moottori. Kysyin,
ovatko purjeet oikeita vai koristeena. Oikeita olivat. Ne nostettiin paluumatkalla mastoihin, kun tuuli oli
suotuisa. Alus ja valas olivat saman
kokoisia, noin 17 metriä pitkiä. Laivayhtiö tarjosi korvapuustin ja aidolla
laivarommilla terästetyn lämpimän
kaakaon. Tämä oli todella tarpeen,
sillä valasta etsittiin tunteja. Vaikka

Lunni

oli melkein tyyntä, laivan ajoviima
tuntui viileältä. Kylmän torjumiseksi
oli lisäksi kaikille puettu erikoisvarusteiset kellunta- ja lämpöhaalarit.
Viimeisenä matkapäivänä matkanjohtajat Kristinn ja Kristín esittelivät
meille ulkomaalaisille tärkeimmät
turistikohteet, jotka jokaisen islanninkävijän on nähtävä. Tuliperäisessä maassa on kuumia suihkulähteitä.
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Näkemämme pikku geysiri nimeltä Strokkur suihkutti säännöllisesti
neljän minuutin välein, minkä jälkeen se kokosi vetensä ja purkautui
taas uudelleen.
Seuraavana oli vuorossa vesiputous
Gullfoss. Kuljimme kosken partaalle ja katselimme jäätikköjoen vesimassojen syöksymistä kymmeniä
metrejä syvänteeseen. Ohut vesisumu nousee rotkosta ylös muodostaen sateenkaaren. Putous ja koski on
suojeltu kansallisomaisuutena. Kolmantena tutustuimme historialliseen yleiskäräjien käräjätasankoon
mannerlaattojen liitoksen repeämässä.
Tämä henkilöautolla tehty kierros
päättyi vuonon rantaan Rósan ja
Gunnarin kesämökille. Illallisella oli
monia islantilaisia herkkuja. Rósalta sain matkamuistoksi arvokkaan
islantilaisen villapaidan, lopapeuysan. Se on tehty valkoisen, mustan, ruskean ja tummanruskean
lampaan villasta. Kauluksesta lähtee säteittäinen kuvio muodostaen
puseron ympäri koristeellisen kuvion hartioiden korkeudelle. Kaulaaukossa on koristeena viisi nappia.
Islannissa luotetaan villapaidan
lämpöön myös kesällä, mutta vain
vapaa-ajalla, ei töissä.
Matkasta jäivät päällimmäiseksi
mieleeni islantilaisten sympaattisuus ja ystävällisyys. Heidän kanssaan asiat sujuivat oikein mainiosti.

ReadEasy Move

- kevyt kompakti tyylikäs ja helppokäyttöinen
- sinun ihanteellinen lukulaitteesi!

Optiikka Juurinen

Palveleva optisen alan tukkuliike
www.optiikkajuurinen.fi
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Lapin lumoa
Teksti: Maija Lindroos
Kuvat: Raimo Lehtinen

R

etinitis-yhdistyksen syyretkelle
Äkäslompoloon 29.8.−1.9.2013
saapui 24 aikuista, kolme lasta ja kolme koiraa. Ikäjakauma oli
melkoinen: 5–77 vuotta. Ohjelma oli
suunniteltu siten, että jokaiselle löytyisi sopivaa liikuntaa ja tekemistä
oman mielenkiinnon ja kunnon mukaan. Ilmojen haltijat todella suosivat
meitä. Saimme nauttia lämpimästä
auringonpaisteesta joka päivä.
Tulopäivänä torstaina vierailimme
Metsähallituksen Luontokeskus Kellokkaassa, jossa tutustuimme Ylläksen tunturikylien ja Väylän varren
elämästä ja luonnosta kertovaan
näyttelyyn. Saimme ilman ennakkovarausta oppaan, joka paikallisella
murteella eloisasti esitteli meille näyttelyä. Puolet porukasta palasi bussilla
lomakeskukseen, toinen puoli halusi
taittaa noin 5,5 kilometrin matkan
jalkaisin.
Illalla turkulaiset Esko ja Arja sekä
vaasalainen Tiina oppaansa Annen
kanssa palasivat Kellokkaaseen katsomaan Kino Ylläksen taivasalla auringonlaskun jälkeen esittämää Kekkonen tulee -elokuvaa. Näytännön

jälkeen he olivat väentungoksessa etsineet kauan toisiaan, kunnes lopulta
osuivat samaan taksiin.
Perjantaina oli mahdollisuus patikointiin. Kiersimme Kesänkijärven ja
söimme puolivälissä eväitä avolaavulla. Eräoppaanamme toiminut Elvi
tunnistutti meillä kasveja ja luonnonilmiöitä sekä luki ääneen polkujen
varsilla olevia tauluja, joissa kuvailtiin Lapin luontoa ja ihmisiä. Kaikki
eivät lähteneet tälle noin 9 kilometrin
kävelylle, vaan tutustuivat omatoimisesti Äkäslompolon kylään ja lomakeskuksen lähiympäristön luontopolkuihin.
Lauantaina porukka osallistui sataprosenttisesti Ylläksen valloitukseen.
Matka taittui bussilla, ja loppumatkan
nousimme gondolihissillä. Maijalle
oli tärkeää päästä Ylläksen huipulle,
jonne hän 47 vuotta aikaisemmin oli
kivunnut hiihtäen. Näissä maisemissa
oli alkanut myös avioliittoon johtanut romanssi.
Alkumatkasta tutustuimme Pyhän
Laurin kappeliin, jonka omaperäistä
arkkitehtuuria Antin opas Tytti kuvaili
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Ylläksen huipun navakka tuuli sai retkeläiset vetämään huput päähänsä.

meille yksityiskohtaisesti vielä uudelleen illalla. Kappelin alttaritauluna on
korkeasta ikkunasta avautuva upea
tunturinäkymä.
Bussi vei meidät myös Pakasaivolle
eli Lapin helvettiin. Se on kilometrin
pituinen rotkojärvi, jonka syvyys on
noin 60 metriä. Pohjoisranta on äkkijyrkkä, mutta eteläranta loiva. Opas
kertoi, että saamelaisen uskomuksen
mukaan saivojärvessä on välipohja,
jonka alla on vainajala eli kuolleiden
asuinpaikka. Siellä saivokansa elää
onnellisena meihin nähden päät alaspäin.
Jari, Outi, Esko, Arja ja Nooa Pakasaivon
maastossa.
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Sunnuntaina aamupäivällä jotkut kävivät katsomassa Luontokeskus Kellokkaassa dokumenttifilmin Metsän
tarina. Ville Suhosen ja Kim Saarniluodon dokumentti esittelee suomalaista metsäluontoa eläimineen. Nekin meistä, jotka eivät kovin paljoa
nähneet, pystyivät seuraamaan filmiä. Olimme kaikki haltioissamme, ja
moni sanoi hankkivansa filmin DVDmuodossa lapsenlapsilleen joululahjaksi.
Tällä välin toiset halusivat vielä kerran
patikoiden nautiskella Äkäslompolon
luonnon äänistä ja tuoksuista sekä
päivä päivältä syvenevistä ruskan
väreistä. Iltapäivällä kokoonnuimme

lomakeskuksen pihanuotiolle tarinoimaan ja nauttimaan Elvin keittämistä
nokipannukahveista.
Palautekeskustelussa
totesimme,
että kaikille oli löytynyt mieluista tekemistä. Serkukset Siiri, 10, ja Pinja, 8,
osallistuivat patikointiin ja liikkuivat
kuin pienet metsäkauriit. He nauttivat suuresti lomakeskuksen uimaaltaasta. Hauskaa oli myös leikkiä
opaskoirien kanssa. Nooa, 5, tapasi lomakeskuksessa neljännen serkkunsa,
jonka kanssa hän riehakkaasti hyppeli trampoliinilla. Äiti Katja kertoi olevansa lomakodin nykyisen omistajan
pikkuserkku. Isä Pasi nautti nokipannukahveista ja nuotiotulesta.

Elvi keittää nokipannukahvia nuotiolla. Maija, Katja, Tiina ja Anne odottelevat sen
valmistumista.
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Mikkeliläinen nelikko Pirkko, Erkki,
Taavi ja Perri taisivat kävellä eniten
koko porukasta. Taavi toimi mainiona opaskoirana, ja pikkuinen Perri
komensi terhakkaasti niin koiria kuin
meitä ihmisiäkin. Pirkon mielestä
parasta oli saada viettää aikaa muiden retiniitikoiden seurassa. Samaan
mökkiin majoittunut sääksmäkeläinen Raija oli saanut miehensä Tapion
houkutelluksi mukaan. Hyvin tuntui
Tapiokin viihtyvän.
Nokialainen Antti nautti Suomen Lapista, olihan Äkäslompolon luonto
niin erilaista kuin hänen kesällä Islannissa kokemansa maasto. Patikointi
viehätti suuresti myös Riittaa. Hän
oli erityisen onnellinen, kun sai kerrankin kävellä pitkiä matkoja esteettömiä polkuja pitkin tutun tulkkinsa
Ullan kuvaillessa ympäristöä.
Entisenä yrittäjänä tamperelaista Anttia kiinnosti Äkäslompolon vilkas ja
monipuolinen yritystoiminta. Loman
aikana selvisi, että kylään on muuttanut paljon nuoria yrittäjiä. Koulussakin oppilaita on reilut 60, kun Äkäslompolossa on vakituisia asukkaita
vain noin 500. Myös Jari nautti kuljeskelusta kylän keskustassa tutustuen

liikkeisiin ja rakennuksiin.
Mikkeliläiset Jukka ja Mirja olivat tulleet omalla autollaan ja kävivät kokeilemassa kalaonneaan läheisellä
järvellä. Pariskunta osallistui ensi kertaa yhdistyksen järjestämään tapahtumaan, ja Jukka kertoi kokemuksen
miellyttäneen ja hyödyttäneen heitä
molempia.
Oululainen Pekka tulkkinsa Jaken
kanssa oli käynyt lomakeskuksessa aikaisemminkin. Pekan ansiosta
saimme toimivan induktiosilmukan,
joka oli ahkerassa käytössä yhteisissä
palavereissamme. Jakke yöpyi yksinään hieman erillään muista pikkuruisessa Neidon kammarissa. Hän oli
matkaan muuten erittäin tyytyväinen, vaan haikaili sitä, ettei neitoja
ollut näkynyt.
Tamperelaiset Outi ja Raimo valokuvasivat ahkerasti retkeläisiä ja Lapin
luontoa. Matkasta syntyi kuvakirja,
jota halukkaat saivat tilata muistoksi.
Kaikki toivoivat uusia yhteisiä retkiä
ja elämyksiä. Tiina ja Anne lupasivat
järjestää ensi kesän kesäpäivät Vaasassa, joten tavataan siellä!
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Vuoden Näköteko 2013
Jukka Jokiniemelle

V

uoden Näköteko 2013 -palkinto on myönnetty tekniikan tohtori Jukka Jokiniemelle, joka on
Suomen johtavia valaistuksen asiantuntijoita. Jokiniemi edistää työssään
hyvää näkemistä ja valaistusta julkisten ja yksityisten tilojen suunnittelussa ja toimivuudessa. 3000 euron
arvoisen palkinnon lahjoitti Suomen
Messusäätiö, ja se luovutettiin Jokiniemelle 11.−13.10. Messukeskuksessa järjestetyssä I love me -tapahtumakokonaisuudessa.
– Toimintaperiaatteenamme on aina
ollut hyvän ja häikäisemättömän valaistuksen suunnittelu, joka tukee erityyppisiä näkemisen tarpeita. Hyvä
valaistus helpottaa elämää ja on turvallisuuskysymys. Valaistus auttaa
näkemisen lisäksi hahmottamaan tilaa, jossa liikumme, sanoo Jukka Jokiniemi.
– Ikääntyessä häikäisyherkkyys kasvaa ja valontarve lisääntyy yli kolminkertaiseksi parikymppisiin verrattuna. Monet eläkeikäiset haluavat
kuitenkin säästää sähköä ja tinkivät
valaistuksesta.
Energiatehokkaita
ja häikäisemättömiä Innolux-valaisimiamme voi käyttää säästäväisempikin kotitalous, Jokiniemi pohtii.
Kilpapurjehdusta harrastava Jokinie-

mi on palkintoraadin mielestä erinomainen esimerkki henkilöstä, joka
on pystynyt kääntämään oman näkövammansa menestykseksi. Jokiniemen yritys Innojok Oy täytti lokakuussa 20 vuotta.
– Näkövamma vaikuttaa tietysti elämääni valtavasti, mutta eniten se on
asennekysymys. Olen tehnyt siitä
asiantuntijuustekijän. Julkisissa tiloissa liikkuu paljon ihmisiä, joilla on
erityistarpeita ympäristön havainnoimiseen. Tänä vuonna olen konsultoinut mm. Helsingin metroasemien
uudistusta ja Jyväskylässä toimivaa
Onerva Mäen erityiskoulun suunnittelua, Jokiniemi sanoo.
Palkintoraatiin kuuluvat Suomen
Optinen Toimiala ry:n Vaali- ja ansiomerkkivaliokunta sekä Messukeskuksen edustajat. 3000 euron arvoisen
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palkinnon lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Vuoden näköteko -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran 2012.
Silloin sen sai käytettyjä silmälaseja
kehitysmaihin keräävä ja toimittava
Vision For All Finland -yhdistys.
Suomen Messusäätiö jakaa joka vuosi noin 400 000 eurolla palkintoja
suomalaisen elinkeinoelämän edistämiseen. Näitä ovat mm. Tasavallan
Presidentin kansainvälistymispalkin-

to ja Kaj Franck -muotoilupalkinto
sekä yllämainittu Vuoden Näköteko
-palkinto. Suomen Optinen Toimiala
ry vastaa optisen alan kaupallisesta
ja ammatillisesta edunvalvonnasta,
hoitaa alan viestintää ja yhteiskuntavaikuttamista sekä tuottaa tutkimustietoa, koulutusta ja tapahtumia. Järjestön jäsenyritykset muodostavat 90
% toimialan liikevaihdosta.
Lähde: http://www.optometria.fi

Opaskoiran kanssa harrastaen
Teksti: Pirkko Luusalo

N

iin tärkeä kuin opaskoira onkin apuvälineenä, voi koiran
kanssa myös harrastaa. Koirakon taidot voi päivittää osallistumalla
opastuskilpailuihin.
Latvian Riikassa järjestettiin 5.10.2013
opaskoiramaaottelu Viro-LatviaSuomi. Jokaisesta maasta lähetettiin
kilpailuun kaksi koirakkoa, jotka oli
valittu möllikilpailuiden perusteella.
Suomen 1. ja 2. koirakot olivat estyneitä, joten kisaan osallistuivat 3. ja
4. koirakko, kumpikin retiniitikoita.
Tukijoukkoja lähti reissuun pikkubussillinen, ja yhdessä vietettiin mukava
viikonloppu mukavan asian tiimoilla.
Latvialaisen Servisa Sunu Biedriba
-palvelukoirayhdistyksen
järjestämässä maaottelussa toimivat tuoma-

reina Zaiga Klavina, Timo Leppäkorpi
ja Maria Soonberg. Ratamestari oli
Juha Herttuainen.
Palkintojuhlaan tultaessa huomattiin, että palkintopöydällä oli Suomen
lippu keskellä ja korkeimmalla. Onko
tämä totta? Sitähän se: voitto tuotiin
Suomeen!
1. Esko Karmala/lbn Etta, Suomi
2. Kerli Kankur/lbu Mathias, Viro
3. Erkki Juntikka/lbu Taavi, Suomi
4. Beâte Bringule/lbn Zane, Latvia
5. A. Volkovs/lbu Teodors, Latvia
6. Kai Kuusk/lbn Janet, Viro
Suomi: 181 pistettä
Viro:
168 pistettä
Latvia: 165 pistettä

lbn = labradorinnoutaja narttu
lbu = labradorinnoutaja uros

93 p.
91 p.
88 p.
85 p.
80 p.
77 p.
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Epäilyttävä naishenkilö
Teksti: Kristiina Helin-Kesäläinen

Huojuva tuki
Näin vielä jokunen vuosi sitten käyttää työmatkoihin julkista liikennettä.
Työskentelen pääkaupunkiseudulla
lentokentän kupeessa. Kotiin mennessä bussit ovat yleensä melko täynnä ja niin tälläkin kertaa. Oli syksy ja
seisoin muiden joukossa keskikäytävällä linja-auton tangosta kiinni pitäen. Ihmettelin hieman mielessäni
tangon outoa huojuntaa, mutta se oli
sen verran lievää, etten kiinnittänyt
siihen sen kummempaa huomiota.
Hakaniementorin pysäkillä vieressä
istuva nainen sanoi minulle arasti:
”Anteeksi, jäisin pois.” Silloin vasta
huomasin, että nainen oli käynyt ostamassa haravan, joka oli hänellä kassissa varsi pystyssä. Minä heikkonäköisenä olin tarttunut tähän haravaan
luullen sitä bussin kiinnipitotangoksi.
No, sujuihan se työmatka näinkin ikimuistoisesti haravan varressa!

Ottakaa varas kiinni!
Olin jokunen vuosi sitten Kuopion
Sokoksen alusvaateosastolla. Sillä
kertaa en löytänyt mitään ostettavaa.
Oli talvi, ja minulla oli jalassa siihen
aikaan kovasti muodissa olleet pitkät
reisisaappaat, joissa oli vielä kääntö-

varsi kuten Robin Hoodin saappaissa.
Poistuessani osastolta alkoi varashälytin huutaa juuri ennen alaspäin
meneviä rullaportaita. En heti hoksannut, että hälytys koski minua. Lopulta ilmeni, että saappaan varteen
oli tarttunut vielä henkareissa roikkuvat pitsiset pikkuhousut. Näin sitä
näkövammainenkin voi tietämättään
joutua myymälävarkaaksi!

Tarjouskorin tuotteita
Olen innokas koskettelemaan kaikenlaisten tarjous- ja alekorien sisältöä, koska näen huonosti ja aina voi
löytää jotain mukavaa ostettavaa.
Eräänä lauantaina kirjakaupan eteen
oli taas ilmestynyt tällainen kori. Siinä oli jotain iloisen kirjavaa, ja minä
kävin tietenkin sitä heti hiplaamaan.
Voi kauhistus! Yhtäkkiä huomasin tarjouskorissa jotain tummaa ja karvaista. Se oli pienen lapsen tumma pää,
ja kirjava alekori olikin lastenrattaat.
Ryppyyn taitetun katoksen päälle oli
jätetty pipo, pillimehu ja tuttipullo.
Voi miten häpesin ja pelkäsin, että
jossain valvontakamerassa luultiin
minun yrittävän lapsen kaappaamista. Syöksyin siitä paikasta suoraan kotiin. Sen jälkeen olen aina käyttänyt
valkoista keppiä.
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Minä ja suuri suuni
Olin risteilyllä ja ostoksilla laivan
taxfree-myymälässä, kun havaitsin
olkalaukun, jossa oli kirjavaa lehmännahkaa. Hiplasin sitä ja kailotin
suureen ääneen, että en kyllä tykkää yhtään noin kirjavasta. Yhtäkkiä
laukku lähti liikkeelle. Se ei ollutkaan
myynnissä vaan erään naisen olalla.

Kuka pelkää retiniitikkoa?
Tapasin pitkästä aikaa tamperelaisen ystäväni. Edellisestä kerrasta oli vierähtänyt yli kolme vuotta.
Näköni oli tällä välin huonontunut
niin, että käytän nykyään aina valkoista keppiä ulkona liikkuessani.
Minua vähän jännitti, miten ystäväni reagoisi keppiin, kun aikomus
oli lähteä iltaelämää viettämään ja
hän joutuisi toimimaan oppaanani.
Pelkoni oli täysin turha. Heti kun astuimme sisään suureen olutravintolaan, hän huusi kovaan ääneen jo
ovella: ”Varokaa, täällä on NÄKÖVAMMAINEN!” Hymyilyttää vielä näin
jälkikäteenkin, ettei ystäväni todellakaan hävennyt toisenlaista frendiään, vaan oli jopa ylpeä minusta.

Ei aihetta kuolla
Olin elokuussa Iiriksessä kuntoutuksessa kaksi viikkoa. Minun piti eräänä
iltana käydä kaupungilla. Kun tulin
taksilla takaisin, autonkuljettajana
oli turkkilainen mies. Hän halusi heti
tietää, kuinka näen. Kerroin tarkkaan,

jonka jälkeen hän tokaisi, ettei siis
vielä tarvitse tehdä itsemurhaa.
Vähän siinä häkellyin, vaikka ymmärrän toki, että näkövamma ja sokeus
voivat olla monelle pelottava asia,
jopa meille näkövammaisille. Hiljenin miettimään, kunnes keksin kysyä,
pääsevätkö hänen synnyinmaassaan
näkövammaiset tytöt opiskelemaan
tai ylipäätään kotoaan mihinkään.
Hän myönteli, että EU muuttaa tilannetta. Minä saatoin ylpeänä kertoa,
miten meillä näkövammaisilla on
melko hyvin asiat täällä Suomessa.

Käsikädessä
Olin toissa kesänä Mikkelin tanssilavalla mieheni kanssa. Kun tuli
tauko, lähdimme isolla porukalla vilvoittelemaan ulos. Koska näin
huonosti, vaikka olikin valoisa kesäilta, tartuin miestäni kädestä. Yllätys oli melkoinen, kun se olikin vieras mies. Muita nauratti, minua ei.

Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja päivystysaika
Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja
torstaisin klo 10-13 numerossa (09)
3960 5800. Muina aikoina voit jättää
viestin vastaajaan.
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Vuosikokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään
lauantaina 5.4.2014 Jyväskylässä ja
syyskokous 18.10.2014 Helsingissä.
Syyskokouksen oheisohjelmana on
Riitta Lahtisen ja Russ Palmerin vetämät työpajat, joissa retiniitikot ja heidän läheisensä voivat harjoitella tilan
hahmottamista selkään piirtämällä
sekä ilmeiden ja muiden arjessa tarvittavien hiljaisten viestien välittämistä.

Kesäpäivät
Yhdistyksen perinteiset kesäpäivät
järjestetään 6.−8.6.2014 Vaasassa.

Retina Internationalin kongressi
Pariisissa
Retina Internationalin 18. maailmankongressi järjestetään Pariisissa
27.−29.6.2014. Se tarjoaa retiniitikoille, silmälääkäreille ja tutkijoille
ainutlaatuisen tilaisuuden kuulla uusimmat tulokset perinnöllisten verkkokalvorappeumien
perustutkimuksesta ja meneillään olevista
hoitotutkimuksista. Kongressipaikkana on Pullman Montparnasse Hotel
Pariisin historiallisessa keskustassa
lähellä Eiffel-tornia. Lisätiedot: www.
retina2014.com

Matka Pietariin
Retiniitikoille ja heidän läheisilleen
on suunnitteilla yhteinen Pietarin-

matka 21.−25.8.2014. Matkanjohtajina toimivat Tarja Räisänen ja Markku
Virtanen, joka on kokenut näkövammaisten opas, perehtynyt Pietariin
ja puhuu sujuvasti venäjää. Matka
taitetaan Allegro-junalla. Tarkempi
ohjelma, hintatiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan maaliskuun jäsentiedotteessa.

Retina Day
Kansainvälistä retiniitikon päivää
vietetään Näkövammaisten palvelukeskus Iiriksessä Helsingin Itäkeskuksessa lauantaina 20.9.2014. Retina
Day sisältää asiantuntijaluentoja, yhteisen lounaan ja iltapäiväohjelmaa.
Luentoja voi kuunnella myös omalta tietokoneelta Iiriksen nettiradion
kautta. Sunnuntaina on uusille jäsenille ja retiniitikkolasten perheille
suunnattua ohjelmaa.

Tampereen seudun retinakerho
Tampereen seudun retinakerho kokoontuu joka kuukauden toinen
maanantai klo 15.30−17.00 Tampereen seudun Näkövammaisten kerhohuoneella, Kuninkaankatu 8 A, 2.
krs. Kahviraha 2 euroa. Kevätkauden
2014 kerhopäivät ovat 13.1., 10.2.,
10.3. ja 14.4. Kerhon 20-vuotisjuhlia
vietetään 12.5. klo 17 alkaen Loma- ja
kurssikeskus Koivupuiston takkatuvalla ja rantasaunalla, Petäjäntie 137,
Ylöjärvi. Yhteyshenkilöt: Raija Leppänen, gsm 0400 797 139, ja Outi Lehtinen. gsm 040 700 7930.
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Retina ry:n hallitus 2014
Puheenjohtaja:
Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com
Heikki Ketola, Oulu
044 564 6670
hjketola@gmail.com

Esko Salomaa, Tampere
040 8630 748
esko.salomaa@gmail.com
Sihteeri/toimistonhoitaja:
Arja Piisinen, Helsinki
työ: (09) 3960 5800, 045 1357611
info@retina.fi

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

Varajäsenet:

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

Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404
timo.nystrom@pp.nkl.fi

Jari Palonen, Helsinki
041 527 1632
JariPPalonen@gmail.com

Jaana Heino (ent. Elomaa), Helsinki
040 844 1480
jaanaheino@live.fi

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

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

Retina ry:n 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 25 euroa/vuosi +
liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina -lehden vuosikerran)
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi, sisältää Retina
-lehden vuosikerran)
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)
Tilaan veloituksetta yhdistyksen käyntikortteja ____ kpl
Tilaan veloituksetta Retiniitikon opasta ____ kpl
Tilaan veloituksetta ’Kävelevät hatut ja muita retiniitikon
kommelluksia’ ____ kpl
Tilaan veloituksetta äänitettä yhdistyksen 40-vuotisjuhlan luennoista
ja iltajuhlasta 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 1,70 / lippis 1,20
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.

Perinnöllisiä silmänpohjan
rappeumasairauksia
retina 2/2013
potevien asialla
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Retina ry
maksaa
postimaksun

Päiväys
Nimi
Lähiosoite

Retina 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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MagniLink Voice
– Henkilökohtainen lukuapusi!
Se on nopea ja aina käytettävissäsi. Se
on väsymätön ja osaa useita kieliä.
Aseta teksti laitteen eteen, paina nappia ja kuulet
kaiken puheena. Kaksi perinteistä säätönuppia,
joissa selkeä puheopastus. Mahdollisuus kuunnella
tekstidokumentteja USB -muistilta.
- Paino 2,9 kg.
- Akku lisävarusteena
Hinta 3.100 eur

Low Vision Inno Oy
Sirrikuja 3L
00940 Helsinki

Puh. 040 777 1320
Fax 09 6898 8342


Pebble 4.3” HD on kannettava elektroninen lukulaite ja se kulkee helposti
mukanasi. HD-tekniikan ansiosta kuva on todella terävä ja kirkas. Voit
suurentaa kuvaa ja vaihtaa väritiloja. Isot ja selkeät painikkeet. Pebble
lukee sinulle ääneen kellonajan ja päiväyksen. Voit tallentaa kuvia muistiin
ja siirtää niitä tietokoneelle. Mukana laukku ja rannelenkki sekä laturi.

Tarjous! 525 € (norm. 595 €)

Rauhankatu 26, 65100 Vaasa
mikael@visualfocus.fi / www.visualfocus.fi

Puhelin: 040-539 1071

www.lowvision.fi
info@lowvision.fi
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Valkoisessa pitsissä
Tahdon naimisiin
sinä, et tahdo
mommasi tahtoisi,
että menisimme
ja me
hääkuvassa
poseeraamme varjossa
pihan pihlajan alla
roskalaatikoiden edessä
ruiskukat
vauvan silmissä
kuihtumaton
hääkimppu
sylissäni
valkoisessa pitsissä
viaton
- Tiina Kulmala

