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Lähdetään liikkeelle!
Teksti: Timo Nyström,
Retina ry:n puheenjohtaja

Y

hdistyksemme teema kuluneelle vuodelle on ollut Matkustaminen. Tätä lehteä kun
lukee, tulee väkisinkin siihen lopputulokseen, että olette ottaneet asian
todesta. Alun perinhän tarkoitus oli
johdattaa asiaa enemmän matkustamisen haasteisiin ja kehitystarpeisiin.
On kuitenkin suhteellisen vaikeaa järjestää tilaisuutta, jossa noita voisimme käsitellä. Lahden syyskokouksen
ohjelmaan ne saatiin mahtumaan, ja
hyvä niin. Tästäkin lehdestä saamme
lukea oppimiskokemuksia vertaisilta.
Elämme vuoden pimeintä aikaa.
Jalkapatikassa matkustaminen on
meille tyypillistä ja luontevaakin. Kilometrit taittuvat tutuilla teillä, kunhan on oppi saatu hankittua kepin
tai opaskoiran, ”karvanavigaattorin”
käytöstä. Ruokakin maittaa hyvin liikunnan jälkeen. Nykyiset säänkestävät materiaalit ovat jo niin edullisia,
että vaatteiden vuoksi ulkoliikunta ei
voi jäädä toteutumatta.
On kuitenkin syytä muistuttaa jälleen
kerran heijastimista. Niitä ei ole koskaan vaatteissa liikaa. Sain vaimolta
muutama vuosi sitten lahjaksi heijastinpannan, joka on n. 30 cm pitkä,

mutta pyörähtää luontevasti myös
ympyrämuotoon esim. nilkan ympärille. Lahja oli pyöräytetty sydämen
muotoon. Olikohan hankittu Sydäntautiliitosta vai viestikö sitä, että olisi
kiva, jos pysyisit hengissä...
Radion suurkuluttajana kuulin ohjelman, jossa kysyttiin: ”Pelkäätkö pimeää?” Minulla piti pikkupoikana olla
aina leipäveitsi mukana, kun kävin talon kellarista mehupulloa hakemassa. Siihen aikaan olin ihan varma, että
mörköjähän siellä on. Aina ne olivat
kuitenkin ennättäneet juosta tiehensä. Enää en pelkää pimeää. Mörköjen
määrä maailmassa on vähentynyt, ja
olen oppinut liikkumisen taidon.
En tiedä, olisinko kuullut mehupullon kellarin hyllyllä kuten nykyään
bussikatoksen työpaikan nurkalla
tai postilaatikkorivin kadun laidassa.
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Kaikki materiaalit eivät kuitenkaan
kaiuta ääntä takaisin. Tänään työpaikkaruokalassa törmäsin jonossa
erääseen henkilöön. Sanoin: ”Anteeksi, olit niin hiljaa, etten sinua nähnyt!”
Jospa hän ensi kerralla minut havaitessaan liikauttaisi vaikka kenkäänsä
lattiaa vasten aiheuttaen edes jonkinlaisen äänen. Erään savolaismiehen
tokaisua lainaten ”Opissahan tiällä
ollaa”, niin minä kuin hänkin.
Vielä muutama sana tärkeästä asiasta. Yhdistyksen varainkeräyskampanja Tutkimusrahaston hyväksi jatkuu.
Kansalaisten pussille pyrkii monenlaisia tahoja rahantarpeineen, mutta toivon Sinun kannattavan ainakin
meidän kampanjaamme. Kaikenkokoiset lahjoitukset ovat tervetulleita!
Voit myös ryhtyä kuukausilahjoittajaksi vaikka pienelläkin summalla. Pienistä puroista suuretkin virrat
muodostuvat!

Turvallista ja valoisaa syystalvea!

APUA ARKEEN
Näkemisen apuvälineitä
monipuolisesti
Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme
ja tilaa vaivattomasti osoitteessa
www.aviris.fi

Marjaniementie 74 Helsinki (Iiris-keskus)
puh. 09 3960 4700 info@aviris.fi www.aviris.fi
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Päätoimittaja: Outi Lehtinen
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Toimituskunta:
Jaana Argillander, Kristiina Helin-Kesäläinen,
Anders Nyberg, Timo Nyström, Jari Palonen.
Taitto: Arja Piisinen
Ilmoitusmyynti: Kaisa Penttilä
Kesäkuussa 2017 ilmestyvään lehteen tarkoittu
aineisto jätettävä 30.4.2017 mennessä.
Yhdistys varaa oikeuden käyttää lehden juttuja
verkkosivuillaan.
Painopaikka: Forssa Print, Forssa
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Silmäsairauksien hoito kehittyy
nopeasti
Teksti: Pirjo Achté, Tampereen yliopisto
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

S

ilmäsairauksien hoito on kehittynyt nopeasti. Kaihi on voitettu
Suomen kaltaisissa hyvinvointivaltioissa leikkaustekniikan kehityttyä, kostean ikärappeuman hoito
on paitsi mullistanut hoitotulokset,
myös täyttänyt silmäpoliklinikat.
Geeniterapia ja kantasoluhoidot ovat
kehittymässä. Yksilöllistetty hoito eli
henkilökohtainen lääketiede alkaakin olla seuraava etappi. Sillä pyritään
vastaamaan kysymykseen, kenelle eri
hoitomuodot parhaiten sopivat ja tehoavat, kertoo silmätautiopin professori Hannu Uusitalo Tampereen yliopistosta.
Ikään liittyvät silmäsairaudet, kuten
silmänpohjan ikärappeuma ja glaukooma yleistyvät, kun yhä suurempi osa ihmisistä elää aiempaa vanhemmiksi ja kun varttuneen väestön
suhteellinen osuus kasvaa nopeasti.
Yhä useampien työikäisten sairastuminen diabetekseen taas merkitsee
sitä, että he sairastavat pitempään ja
että taudin yleisin komplikaatio, diabeettinen retinopatia, yleistyy. Toisen
merkittävän näkövammaisuutta aiheuttavan silmäsairauksien ryhmän
muodostavat perinnölliset verkkokalvosairaudet.

– Kaihi on maailman yleisin näkövammaisuutta aiheuttava sairaus.
Hyvinvointivaltiossa se on opittu
tehokkaasti hoitamaan ja voidaan
kaihileikkauksella korjata, mutta
maailmanlaajuisesti isolla osalla ihmisistä ei ole leikkaukseen mahdollisuutta, Uusitalo sanoo.

Monet uudetkin hoidot tehoavat parhaiten taudin alkuvaiheessa, joten on tärkeää, että silmäsairaudet todetaan ajoissa,
sanoo professori Hannu Uusitalo.
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Laserhoidon uutta sovellusta
kehitetään Tampereella
– Silmänpohjan ikärappeumaan on 10
viime vuoden aikana tullut tehokkaita hoitomuotoja, pistoshoitoja, joilla
silmän sisään ruiskutetaan verisuonikasvutekijän estäjiä, Uusitalo kertoo.
– Suomalaisissa silmäyksiköissä se on
nykyisin yleisin toimenpide.
Uusitalo ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Antti Härkönen saivat
juuri yhden kolmesta Tampere3-innovaatiopalkinnosta kehittääkseen
laseriin perustuvaa menetelmää silmän ikärappeuman kuivan muodon
hoitamiseen.
– Laserhoidollahan on ollut paljon
käyttöä silmätaudeissa. Sitä käytetään muun muassa diabeettisen retinopatian ja glaukooman hoidossa ja
taittokykyä korjaavassa kirurgiassa.
– Laserhoitoa voidaan helposti kohdentaa ja annostella, koska silmän rakenteet ovat kirkkaat. Usein voidaan
jopa nähdä, kuinka laser annostelun
yhteydessä vaikuttaa hoidettavana
olevaan kudokseen.
Geeniterapiasta taas toivotaan apua
yksittäisten geenivirheiden aiheuttamiin silmäsairauksiin. Tällä hetkellä
tutkitaan geeniterapian mahdollisuuksia lähinnä perinnöllisten verkkokalvosairauksien hoidossa.
– Kantasolujen käyttö silmäsairauksi-

en hoidossa toinen kuuma aihe. Siitä
meillä on Tampereellakin käynnissä
tutkimusprojekti
apulaisprofessori Heli Skottmanin tutkimusryhmän
kanssa, Uusitalo kertoo.
Ihmisen kantasoluista voidaan kasvattaa korvaavia soluja esimerkiksi
vaurioituneen verkkokalvon tai sarveiskalvon korjaamiseen. Kantasoluja voidaan käyttää myös yksilöllisinä sairausmalleina haettaessa uusia
hoitomuotoja näkövammaisuutta aiheuttaviin silmäsairauksiin.

Geenit ja valkuaisaineet
auttavat yksilöllisen hoidon
kehittämisessä
Uusitalo on viime vuosien aikana tutkinut varsinkin yksilöllistetyn lääketieteen mahdollisuuksia silmätautien
hoidossa. Yksilöllistetystä lääketieteestä on tullut keskeinen suuntaus
lääketieteessä yleensäkin. Ideana on
selvittää, mikä hoito olisi kullekin yksilölle paras.
– Tietty lääkehoito tai toimenpide ei
sovi jokaiselle potilaalle – vaikka hoito olisi kuinka hyvä, aina löytyy potilaita, jotka reagoivat siihen jotenkin
poikkeavasti. Oikean potilaan löytäminen oikeaan toimenpiteeseen on
hyvin tärkeää, se auttaa potilasta ja
lääkäriä. Se auttaa myös terveydenhuollon kustannusten hallinnassa.
Tieto potilaalle parhaiten soveltuvasta ja tehoavasta hoidosta pitäisikin
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saada selville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Yksilöllistetyn lääketieteen keskeisiä
välineitä ovat genomiikka ja proteomiikka, jossa tutkitaan yksilön geenien säätelemien valkuaisaineiden tuotantoa ja toimintaa.
– Olemme olleet mukana kehittämässä uusia lääkehoitoja esimerkiksi glaukoomaan ja tutkimassa, mikä
lääkehoitovaihtoehto sopisi potilaalle parhaiten, Uusitalo kertoo.
– Siinä olemme käyttäneet apuna
proteomiikkaa. Silmän pinnasta kyynelnesteestä voidaan ottaa näyte,
joka kertoo potilaan yksilöllisen valkuaisaineprofiilin. Näytteestä tutkitaan niin sanottuja biomarkkereita,
merkkiaineita, jotka kertovat esimerkiksi, millaiset lääkkeiden apuaineet
potilaalle sopivat.

Yksilöllistetty hoito yleistyy
Uusitalo arvioi, että yksilöllistetyn
lääketieteen menetelmät yleistyvät
nopeasti.
– Potilaiden jaottelu biomarkkereiden avulla on käytössä jo esimerkiksi
syöpätautien hoidossa. Se tulee yleistymään nopeasti myös silmäsairauksien hoidossa. Ja sitä tarvitaankin,
koska uusia hoitovaihtoehtoja kehitetään kovaa vauhtia.

– Silmän geeniterapiaa ja kantasolusiirtoja tehdään jo ihmisille maailmalla. Tässä vaiheessa tutkimuksen
pääpaino on menetelmien turvallisuudessa. Jos kaikki menee hyvin, voi
olla, että menetelmät tulevat kliiniseen käyttöön suhteellisen nopeastikin – tosin aluksi hyvin valikoidulle ja
rajalliselle potilasjoukolle.
– Monen näkövammaisuutta aiheuttavan silmäsairauden tärkein hoitoon
vaikuttava tekijä on kuitenkin se, että
taudit saadaan kiinni riittävän ajoissa. Monet uudetkin hoidot tehoavat
parhaiten taudin alkuvaiheessa.
– Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää
ylläpitää tietoisuutta silmäsairauksista, niiden hoitomahdollisuuksista
sekä näkökyvyn merkityksestä ihmisten elämänlaadulle, työkyvylle ja
omatoimisuudelle, Uusitalo toteaa.
Professori Hannu Uusitalo sai
16.11.2016 Tampereen seudun
Näkövammaisten tukisäätiön jakaman ensimmäisen Junnola-palkinnon. Kaisu ja Kalevi Junnolan
muistorahastosta jaettavaksi perustetulla palkinnolla säätiö haluaa korostaa tärkeää työtä, jolla
näkövamman haittoja voidaan
torjua ja jopa poistaa ja jolla näkövammaisuuteen liittyvää yleistä tietoisuutta voidaan lisätä. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.
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Ilmoittaudu Retinitisrekisteriin!
Teksti: Outi Lehtinen

R

etina ry perusti keväällä 2016
Suomeen valtakunnallisen Retinitisrekisterin. Kansainvälinen kattojärjestömme Retina International kannustaa jäsenyhdistyksiään
tällaisten rekisterien perustamiseen.
Erillinen Retinitisrekisteri on tarpeeen, vaikka Näkövammarekisteri on
jo vuosikymmenien ajan kerännyt
tietoja silmälääkärien lakisääteisellä
ilmoitusvelvoitteella, HUSissa toimii
perinnöllisten silmätautien tutkimusrekisteri ja yliopistosairaaloihin on
perustettu harvinaissairauksiin erikoistuneita keskuksia (HAKE).
Näkövammarekisterin käyttö tutkimustarkoituksiin on rajallista. Sinne
ei kerätä tietoa geenivirheistä. Yksittäisen retiniitikon tietoihin ei tietosuojasyiden vuoksi pääse käsiksi eikä
heihin saa tätä kautta yhteyttä.
Vielä pilottivaiheessa oleviin HAKErekistereihin on tarkoitus koota kattavasti kaikki Suomessa esiintyvät
harvinaissairaat
geenivirheineen
osana sairaalan sähköistä potilaskertomusta. Hoitavien lääkärien ohella
HAKE-rekisterit tulevat palvelemaan
myös tutkimusta. Klinikoiden ulko-

puolisten tutkijoiden tilanne on kuitenkin hankala, eikä hankkeessa ole
toistaiseksi mukana silmäklinikoita.
Valtakunnallinen Retinitisrekisteri on
muita rekisterityyppejä joustavampi
ja tutkijoiden kannalta käyttökelpoisempi. Koska aineisto koostuu henkilöiden vapaaehtoisesti itsestään
antamiin tietoihin, tutkijat voivat tarvittaessa saada yhteyden retiniitikoihin, jotka potilastietojen perusteella
saattavat soveltua tutkimuspotilaiksi.
Retinitisrekisterin tavoitteena onkin
ennen muuta helpottaa tutkimustyötä. Sinne kerätään yksityiskohtaista
tietoa Suomessa esiintyvistä perinnöllisistä verkkokalvorappeumista
ja niiden taustalla olevista geenivirheistä. Uskomme rekisterin jopa houkuttelevan tutkijoita suuntautumaan
retinitistutkimukseen, esiintyyhän
Suomessa useita kotoperäisiä retinitissairauksia.
Tarkat tiedot Retinitisrekisterin toimintaperiaatteista ja -käytännöistä
löytyvät yhdistyksen verkkosivulta
www.retina.fi/Retinitisrekisteri.php.
Sieltä ovat ladattavissa erillisinä tiedostoina Rekisteriseloste, Potilasin-
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formaatio ja suostumus sekä varsinainen Rekisteröitymislomake.

pitäjä kysyy asianomaiselta, saako
yhteystiedot luovuttaa tutkijalle.

Suostumus- ja rekisteröitymislomakkeet täytetään, tulostetaan ja lähetetään postitse lomakkeissa ilmoitettuun osoitteeseen. Samaan kuoreen
voi liittää kopiot lääkärinlausunnoista, geenitutkimuksen tuloksista, näkökenttä- ja silmänpohjakuvista ja
muista mahdolllisista dokumenteista. Suosittelemme, että lomakkeet
täytetään tietokoneella ja tulostetaan vasta sen jälkeen. Näin tietojen
syöttäjä välttyy käsialan tulkinnasta
aiheutuvista virheistä.

Kannustamme kaikkia retiniitikoita
tutustumaan Retinitisrekisteriin ja
rekisteröitymään. Retiniitikkolasten
tiedot voi toimittaa heidän vanhempansa. Mitä kattavampi rekisteristä
saadaan, sitä enemmän siitä on hyötyä!

Retinitisrekisterin ylläpidosta ja päivityksestä vastaa professori Hannu
Uusitalo. Kaikki alkuperäiset paperit
taltioidaan Taysin Silmäkeskuksen
turvallisiin, lukittuihin tiloihin. Paperilomakkeilla olevat tiedot siirretään
suojattuun sijaintiin Excel-tietokantaan.

Tamperelainen näkövammaisteatteri
Sokkelo on valittu osaksi valtiovarainneuvoston kanslian virallista Suomi
100 -ohjelmaa, jonka hakuaika loppui lokakuussa. Ohjelmaan mukaan
päässeillä tahoilla on oikeus käyttää
virallista Suomi 100 -tunnusta.

Kullekin rekisteröityneelle luodaan
koodinumero, jolla hänen antamansa tiedot viedään kahteen erilliseen
Excel-taulukkoon. Toinen taulukko
sisältää ainoastaan koodinumeron ja
henkilötiedot (nimi, henkilötunnus
ja yhteystiedot). Toiseen taulukkoon
tulevat pelkällä koodinumerolla varustetut potilastiedot ilman henkilötietoja. Näitä anonyymejä tietoja pääsevät katsomaan vain luvan saaneet
tutkijat. Mikäli ilmenee tarve saada
yhteys tutkimushankkeen kannalta
kiinnostavaan potilaaseen, rekisterin

Teatteri Sokkelo
Suomi 100 -ohjelmassa

Teatteri Sokkelon musiikkinäytelmä
Valkoisen kepin matkassa pääsi satojen hakijoiden joukosta myös Pirkanmaan viralliseen Suomi 100 - ohjelmaan. Pirkanmaan Liiton valitsemia
toimijoita on yhteensä 30.
Teatteri Sokkelon vuonna 2017 suurelle yleisölle tarjoamassa elämyksessä näkövammaisten elämä yhdistyy
satavuotisen Suomen historiaan.
Lisätiedot:
http://vnk.fi/suomi100
http://sokkelo.fi
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Tue suomalaista silmätutkimusta!

J

oka vuosi kymmenet nuoret suomalaiset saavat kuulla sairastavansa perinnöllistä verkkokalvorappeumaa, joka
tuhoaa valoaistinsolut ja johtaa vähitellen
sokeuteen. Tieto etenevästä näkövammasta vaikuttaa koko elämään, ja taakkaa lisää
taudin mahdollinen periytyminen omille
lapsille. Vaikka näkövammaisen arkea voidaan helpottaa erilaisten apuvälineiden,
palveluiden, valaistuksen ja vertaistuen
avulla, jokainen retiniitikko toivoisi parantavan hoitokeinon löytyvän pian.
Vuosikymmeniä jatkunut uuttera tutkimustyö alkaa vihdoin tuottaa konkreettisia tuloksia. Monet suomalaiseen tautiperintöön kuuluvat geenivirheet tunnetaan
jo hyvin, ja ensimmäinen geenihoitoon
tähtäävä hoitotutkimuskin on aloitettu.

Tutkimus etenee juuri nyt voimakkaasti
monella muullakin rintamalla. Retina ry:n
perustama Retinitisrekisteri saattaa yhteen tutkijat ja rekisteriin vapaaehtoisesti
tietonsa antaneet retiniitikot. Tutkijoiden
on myös tärkeä osallistua kansainvälisiin
kongresseihin, joissa esitellään uusimmat
tulokset ja vaihdetaan tietoja.
Retina ry:n Tutkimusrahastosta myönnetään tutkimus- ja matka-apurahoja perinnöllisten verkkokalvorappeumien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta edistäviin
hankkeisiin. Apurahoja voi hakea ympäri
vuoden. Niiden myöntämisestä päättää
yhdistyksen hallitus asiantuntijaryhmää
konsultoiden. Tutkimustuloksista kerrotaan Retina-lehdessä.
Retina ry:n Tutkimusrahasto on perustettu
testamenttilahjoituksen turvin, ja sitä on
kartutettu vuosien mittaan. Ilman uusia
lahjoituksia emme kuitenkaan pysty vastaamaan nykyiseen, alati kasvavaan rahoitustarpeeseen.
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Tue tutkimusta sinulle sopivalla tavalla!
•
•
•
•

Jos et voi lahjoittaa paljon, lahjoita vaikka kuinka vähän.
Ryhdy kuukausilahjoittajaksi ja valitse verkkopankissa maksu kerran kuukau
dessa. Kymppi kuussa tekee vuodessa jo
toista sataa.



Pyydä merkkipäiväsi yhteydessä ystäviä ja läheisiä kartuttamaan Tutkimusrahastoa kukkien ja lahjojen asemesta.
Testamenttilahjoitus mahdollistaa tutkimuksen
rahoittamisen
tulevaisuu




dessakin.



Kiitos avustasi!











Timo Nyström



puheenjohtaja
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Retina Day jakoi monipuolista tietoa
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Arja Piisinen ja Tuula Mäkelä

J

okasyksyinen Retina Day keräsi Iirikseen ja nettiradion ääreen
kymmenittäin kuulijoita lauantaina 17.9.2016. Yhdistyksen tarjoaman aamukahvin ja maukkaan sämpylän jälkeen siirryttiin Braille-saliin.
Luento-osuuden juonsi tällä kertaa
yhdistyksen tiedottaja Outi Lehtinen.
Aikuisten keskittyessä luentoihin lapset saivat telmiä Iiriksen leikkihuoneessa Tuula Mäkelän valvovan silmän alla.

Varoja ja potilasmateriaalia
retinitistutkimukseen
Avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja Timo Nyström
tarjosi pikkutakkiaan huutokaupattavaksi Tutkimusrahaston kartuttamiseksi. Yleisö innostui nostamaan
Timon ohjeen mukaan panosta euro
kerrallaan, kunnes Kalle Haikarainen
korotti summaa reippaasti. Takki oli
hänen, mutta voittaja lahjoittikin sen
takaisin alkuperäiselle omistajalleen.
Tämä puki sen hymyssä suin päälleen.
Kaikki huudot piti lunastaa, ja ne kerryttivät Tutkimusrahastoa 141 euron
verran. Päivän mittaan keräyslippaaseen kertyi yhteensä 447,45 euroa,
mistä kiitos kaikille lahjoittajille!

Timo Nyström sai pukea Tutkimusrahastoa kerryttäneen pikkutakkinsa takaisin
päälleen, kun Kalle Haikarainen lahjoitti
sen hänelle takaisin.

Seuraavaksi olikin sopiva katsoa yhdistyksen uunituore kolmen minuutin
videoklippi, joka on tehty tukemaan
Tutkimusrahaston keräyskampanjaa.
Videolla professori Hannu Uusitalo
kertoo verkkokalvotutkimuksesta,
Retinitisrekisteristä ja tutkimustyön
vaatimista taloudellisista resursseista. Videon on kuvannut ja editoinut
Petteri Evilampi. Se on nähtävänä ja
jaettavana yhdistyksen verkkosivulla
http://www.retina.fi/materiaalit/Retina_video.mp4.
Omassa puheenvuorossaan Hannu Uusitalo laajensi videon esille
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Retina Dayn yleisöä Braille-salissa.

tuomia asioita nostaen erityiseen
tarkasteluun kaksi. Hän esitteli yhdistyksen verkkosivulta löytyvät Retinitisrekisterin materiaalit ja kannusti
retiniitikoita rekisteröitymään, jotta
rekisteristä saataisiin mahdollisimman kattava ja hyödyllinen työkalu
tutkijoille.

tutustua tarkemmin ja täyttää rekisteröitymis- ja suostumuslomakkeet
osoitteessa http://www.retina.fi/Retinitisrekisteri.php.

Yksilöityjä hoitoja kantasoluja
hyödyntämällä

Uusitalo korosti myös rekisterin tietosuojajärjestelyjä. Henkilöä ja sairautta koskevat tiedot pidetään täysin
erillään. Niitä yhdistää vain rekisterinpitäjän tiedossa oleva koodi. Luvan saaneet tutkijat pääsevät tarkastelemaan ainoastaan sairaustietoja.
Mikäli tutkija haluaa yhteyden johonkin potilaaseen, rekisterinpitäjä kysyy
asianomaiselta luvan yhteystietojen
luovuttamiseen.

Lopuksi Uusitalo vangitsi kuulijoiden
mielenkiinnon kertomalla, että vielä
tämän vuoden puolella on tarkoitus
aloittaa kaikissa yliopistosairaaloissa
uusi tutkimusprojekti. Tästä on lyhyt
maininta myös videolla. Perinnöllisten verkkokalvorappeumien taustalla on suuri joukko erilaisia geenivirheitä. Geeninsiirtoja kehitetään yhä
useampiin tautimuotoihin, mutta yksilöity lääkehoito voi olla niille hyvä
vaihtoehto.

Retina Dayn yhteydessä oli mahdollisuus saada apua rekisterilomakkeiden täytössä, ja muutama käyttikin
tilaisuutta hyväkseen. Rekisteriin voi

Ideana on tuottaa retiniitikoiden ihotai verisoluista indusoituja kantasoluja ja edelleen verkkokalvon soluja.
Näin saadaan sairausmalli, jonka avul-
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la voidaan tutkia, miten tietty geenivirhe sotkee solun aineenvaihduntaa.
Tämä tieto voi auttaa löytämään lääkkeen, jolla solun toiminta palautuu
raiteilleen. Eettinen toimikunta on jo
käsitellyt lupahakemuksen, ja lopullinen lupa hankkeen käynnistämiseen
saadaan, kun toimikunnan vaatimat
vähäiset muutokset on tehty.
Tutkimushanke kirvoitti runsaasti yleisökysymyksiä ja halukkuutta
päästä tutkimuspotilaaksi. Mukaan
otetaan vasta diagnoosin saaneita nuoria, mutta myös vanhempia
retiniitikoita, joiden sairaus on jo
edennyt pitkälle. Nuorilla on luonnollisesti paras mahdollisuus hyötyä
tutkimuksesta itsekin, vanhemmilta
taas saadaan arvokasta tietoa sairauden etenemisestä. Mikäli henkilön
geenivirhe ei vielä ole tiedossa, se
voidaan selvittää osana tutkimusta.

Matkakertomus, työllisyysasiaa ja
älypuhelinsovelluksia
Timo Nyström toi värikkäät terveiset Retina Internationalin maailmankongressista Taiwanista. Matkalle
osallistui yhdistyksen edustajana hänen lisäkseen Heikki Ketola, jonka raportti on julkaistu toisaalla tässä lehdessä.
Työllisyysneuvoja Varpu Punnonen
esitteli puheenvuorossaan Näkövammaisten liiton työllisyyspalveluita
ja Jaana Argillander yrittäjyyspalveluita. Heillä oli aulatilan näyttelyssä
oma pöytä, jonka äärellä saattoi myöhemmin käydä kyselemässä aiheesta lisää. Työllisyysasioita on käsitelty
laajasti myös Retina-lehdessä 1/2016.
Viimeisenä vaan ei suinkaan vähäisimpänä Johanna Herranen heittäytyi
koko persoonallaan kertomaan mobiililaitteiden mukauttamisesta heikkonäköisten tarpeisiin. Tutuiksi tulivat myös BlindSquare, Siri-avustaja
ja BeMyEyes. Monitaitoinen Johanna
laulaa luikautti heti alkuun hauskan
laulunpätkän, jonka hän oli laatinut
jännityksen laukaisemiseksi ihan vain
tätä tilaisuutta varten:
Tahtoisinpa iPhonen,
siihen laittaa BlindSquaren.
Siri auttaa arjessa,
se puhuu suomea!

Johanna Herranen aloitti oman esityksensä pirteällä laulunpätkällä.

Hyödyllistä asiaa tuli niin paljon ja nopealla tempolla, että itse kunkin kan-
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nattaa kerrata sitä toisaalla
tässä lehdessä julkaistusta
Johannan artikkelista Viritetään omena, s. 16.
Kaikki Retina Dayn luennot
ovat tuttuun tapaan kuunneltavissa erillisinä äänitiedostoina yhdistyksen verkkosivulla http://www.retina.
fi/Retina Day 2016.php.
Luento-osuuden
jälkeen
ennakkoon varanneille oli
tarjolla lounas Iiriksen ravintolassa. Aulatilassa oli
mahdollisuus tutustua erilaisiin retiniitikon arkea helpottaviin palveluihin ja apuvälineisiin sekä tehdä ostoksia
myös retiniitikoiden omilla
myyntipöydillä, Annansilmät
Aitassa ja Aviriksessa.

Aulatilan näyttelyssä riitti vilskettä ja vilinää.

Leikkihuoneessa
Annika ja Johanna Penttisen sekä
Enni ja Elias Huhdan aika kului
kuin siivillä.
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Viritetään omena
Teksti: Johanna Herranen

A

pplen iPhone-puhelimissa ja
Mac-tietokoneissa on sisään
rakennettuna monia ominaisuuksia, jotka helpottavat näiden
laitteiden käyttöä näkövammaisena.
Nyt on aika ottaa omppu kauniiseen
käteen ja viritellä se näkövammaisen
näppeihin sopivaksi.

Puhuva puhelin –
kolmoispaina kotia
Kun ostaa uuden iPhonen, voi huolestuttaa, miten laitteen saa käyttökuntoon, jos ei näe riittävästi käyttääkseen kosketusnäyttöä. Kun uuden
iPhonen kytkee päälle ensimmäistä
kertaa, saa ruudunlukija VoiceOverin
käyttöön painamalla nopeassa tahdissa kolme kertaa puhelimen näytön
alapuolelta löytyvää pyöreää kotipainiketta. Myöhemmin VoiceOver-ruudunlukijan saa päälle puhelimen asetuksista kohdasta Yleiset > Käyttöapu
> VoiceOver.
Huomaa, että puhelimen ohjauseleet
ovat erilaiset VoiceOveria käytettäessä. Voit koskettaa sormella puhelimen
näyttöä, ja se kertoo, mitä sormen
alla on. Voit myös pyyhkiä näyttöä
yhdellä sormella vasemmalle tai oike-

alle siirtyäksesi näytön kohteesta toiseen. Puhelimen asetuksista kohdasta Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver >
VoiceOver-harjoittelu löytyy harjoituskenttä, jossa voit kokeilla erilaisia
sormieleitä ja VoiceOver kertoo, mitä
mikin ele tekee.

Siri auttaa arjessa
iPhonen älykäs avustaja Siri osaa kytkeä ruudunlukija voiceOverin päälle
ja pois. Paina puhelimen kotipainiketta pitkään aktivoidaksesi Sirin.
Kun kuulet piippauksen, sano: “Laita
VoiceOver päälle” tai “laita VoiceOver
pois päältä”.
Siri osaa myös soittaa haluamallesi
henkilölle, lähettää tekstiviestin tai
sähköpostin – osaapa se jopa hakea
tietoa Internetistä. Kokeile vaikkapa:
“Kerro minulle kissasta!” Saat Sirin
toimimaan myös vaikkapa munakellona. Sanot vain: “Aseta ajastin 10 minuuttia!”

Kontrasteja ja kommervenkkejä
Puhelimen näyttöä voi toki myös suurentaa; VoiceOver ei ole ainoa vaihtoehto. Suurennus löytyy puhelimen
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asetuksista kohdasta Yleiset > Käyttöapu > Suurennus. Kun suurennuksen on kytkenyt päälle, suurennetun
ja suurentamattoman näytön välillä voi vaihtaa kolmen sormen kaksoisnapautuksella. Suurennuskokoa
voi muuttaa kaksoisnapauttamalla
näyttöä kolmella sormella ja sitten
vetämällä sormia näytöllä ylös (lisää
suurennusta) tai alas (vähennä suurennusta).
Jos tumma teksti vaalealla pohjalla
häikäisee, puhelimen värit voi kääntää. Tämä tehdään asetuksista kohdasta Yleiset > Käyttöapu > Näytön
mukautus. Täältä löytyy myös erilaisia kontrastiin ja värisuodattimiin liittyviä asetuksia.

Puhelin, kannettava
suurennuslaite
Eikä tässäkään vielä kaikki. iOS 10 -ohjelmistopäivityksen myötä iPhonea
on mahdollista käyttää kannettavana
suurennuslaitteena. Tämä tarkoittaa,

että voit käyttää puhelimen kameraa kohteiden suurentamiseen vähän
niin kuin lukutelevisiota. Tämä löytyy
puhelimen asetuksista kohdasta Yleiset > Käyttöapu > Suurennuslasi. Kun
suurennuslasi on päällä, kameran saa
suurennuslasikäyttöön kolmoispainamalla kotipainiketta. Mikäli käytössä on myös voiceOver-ruudunlukija,
puhelin kysyy, kumman haluat kytkeä
päälle tai pois. Suurennuslasin käyttö
lopetetaan painamalla kotipainiketta
kerran.

Hyödyllisiä sovelluksia
Applen AppStoresta löytyy koko
joukko sekä ilmaisia että maksullisia
sovelluksia, jotka on suunniteltu erityisesti näkövammaisille. Tässä niistä
muutama:
BlindSquare on erityisesti näkövammaisille suunniteltu navigointisovellus. Se ei perinteisessä mielessä
opasta pisteestä A pisteeseen B, vaan
enemmänkin kertoo mitä ympärillä
milloinkin on, katujen nimet, risteykset jne. Itselläni BlindSquare kuuluu
niihin sovelluksiin, jotka avaan puhelimessa päivittäin.
BeMyEyes on ilmainen sovellus, jolla
voi nopeasti pyytää näköapua vapaaehtoisilta näkeviltä. Sovellus muodostaa videoyhteyden sinun ja vapaaehtoisen välille. Oiva tapa esim.
nopeasti tarkistaa, menikö maitopurkki jo vanhaksi tai minkä väriset
nämä kengät taas olivatkaan.
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TapTapSee on myös eräänlainen
apusilmä. Sillä voi ottaa kuvan jostakin kohteesta, ja se kertoo, mitä kuvassa on.
Celian äänikirjoja voi lukea Pratsam
Reader -sovelluksella.

Applen käyttöapuominaisuuksista löytyy tietoa suomeksi täältä:
https://support.apple.com/fi-fi/
accessibility

BlindSquare auttaa liikkumisessa
Teksti: Rauni Laihonen
Kuva: Outi Lehtinen

I

lkka Pirttimaa oli Retina ry:n syyskokouksessa yllätysvisiitillä Lahdessa lauantaina 29.10.2016. Hän
kertoi lyhyesti BlindSquaresta, iPhoneissa toimivasta älypuhelinsovelluksesta.

24 muuta kieltä. Se käyttää internetistä sellaisia palveluita, joista saadaan haettua kadut, paikat, joukkoliikennetiedotteet ym. Se toimii myös
ulkomailla. Käyttäjiä onkin jo yli 160
maassa.

Ilkka Pirttimaa on tehnyt tietokonesovelluksia yli 30 vuotta. Hän sai
idean BlindSquareen viisi vuotta sitten kaverinsa Facebook-kommentista. Siinä ehdotettiin, että Ilkka
parantaisi tekemäänsä joukkoliikennesovellusta niin, että myös näkövammaiset voisivat saada selville,
mikä bussi on tulossa pysäkille.

BlindSquare kertoo oman sijaintisi,
edessä olevan ilmansuunnan sekä lähellä olevat kadut ja paikat.

Ilkka ei tuntenut yhtään näkövammaista, mutta se ei estänyt liikkeellelähtöä, ja ensimmäinen versio valmistuikin muutamassa kuukaudessa.
BlindSquare osaa puhua suomea ja

BlindSquare käytännössä
Ilkka laittaa BlindSquaren päälle kokoushuoneessa, ja laite kertoo, että
halpatavaratalo Tokmanni on noin 35
metrin päässä, posti 140 m etäisyydellä kello kahdessatoista ja Eurokangas 300 m kello viiden suunnassa.
Vaikka BlindSquare on navigointisovellus, niin todellisuudessa se on
myös paljon muuta.
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– Aloittaessani BlindSquaren kehityksen reilut neljä vuotta sitten totesin,
että perinteiset navigointisovellukset, kuten Tom Tom, perustuvat siihen, että päästään paikasta A paikkaan B. Huomasin näkövammaisille
olevan tärkeää ulkona kulkiessaan,
että heille kuvaillaan ympäristöä, sanoo Ilkka.

50 m. Se kertoo koko ajan puheella,
mitä näkevä näkee.

Sen takia BlindSquare kertoo, että
olet nyt tällä kadulla, kävelet pohjoiseen, seuraava risteys on 20 m päässä ja risteävän kadun nimi on se ja se.
Sen jälkeen se alkaa kuvailla ympäristöstä tärkeitä paikkoja, esim. posti
kello kahden suunnassa 30 m, Eurokangas kello yhdentoista suunnassa

Eräs tapa päästä kartalle on käynnistää BlindSquaren Katso ympärillesi
-toiminto. Laite kertoo ympäriltä tietyt paikat ja kadut. Kun käännytään
toiseen suuntaan, BlindSquare kertoo sieltä suunnalta löytyvät paikat.

Kellon suunta tarkoittaa sitä, että
kello kaksitoista on suoraan edessä.
Silloin kun liikutaan, oma etenemissuunta saadaan GPS:n muutoksista,
mutta jos pysähdytään, luotetaan
älypuhelimen kompassiin.

Kaupungissa liikuttaessa tietoa ympäristöstä on aivan valtavasti, jolloin
BlindSquare kannattaa asettaa kertomaan enintään 50 m etäisyydellä olevia teitä ja paikkoja. Harvaan asutulla
alueella ilmoitussäde voidaan asettaa
maksimissaan kahteen kilometriin.

Tavoitteena saavutettavuus
BlindSquare on nyt neljä vuotta toiminut ulkotiloissa GPS:llä. Reilun vuoden ajan on tehty myös sisätiloihin
bluetooth-majakoita, iBeaconeita. Se
tarkoittaa sitä, että kauppakeskuksiin, metroasemille, matkakeskuksiin
ja muihin vastaaviin paikkoihin asennetaan pieniä lähettimiä, iBeaconeita, joiden avulla sokea saa tietoa lähellään olevista kohteista.
Ilkka Pirttimaa piti yllätysluennon
Lahden syyskokousväelle.

Esim. Lahden rautatieasemalla voisi olla jokaisella laiturilla yksi pieni
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kämmeneen mahtuva, 20 euron hintainen paristokäyttöinen majakka,
joka huutelee omaa identiteettiään.
Majakka voidaan ohjelmoida kertomaan sijaintinsa ja kuvailuja ympäristöstä.
Kun puhelimen kanssa kävelee lähelle tällaista majakkaa, puhelin kertoo sen avulla missä ollaan. Lisäksi
BlindSquare osaa kytkeytyä samaan
tietolähteeseen, mistä näyttötauluille
haetaan aikataulut ja poikkeustiedot.
Näin myös näyttötaulujen tärkeimmät tiedot puhutaan automaattisesti.
Jos junan lähtöaika on juuri sillä hetkellä, BlindSquare saattaa sanoa, että
juna Helsinkiin lähtee ihan justiinsa,
ja seuraava menee puolen tunnin kuluttua.
Toisaalta IBeacon on tyhmä laite. Se
tietää vain oman numeronsa. Jotta
BlindSquare voisi olla älykäs, jonkun
pitää kertoa sille, mitä mikäkin numero tarkoittaa.

Majakka liikkuvissa kohteissa
Helsingissä kaikissa busseissa numero
550 on iBeacon-majakka. Kun seisoo
pysäkillä ja bussi tulee, BlindSquare
kertoo bussin 550 saapumisesta.
Tikkurilan matkakeskuksessa on
iBeacon kohokartan luona asemasillalla ja bussilaiturilla jokaisen bussin
kohdalla. Kun kävellään bussilaituria
pitkin, niin esim. laiturin numero viisi
kohdalla BlindSquare sanoo: ”Laituri

viisi, bussi 480 Helsinkiin lähtee viiden minuutin kuluttua.” Näin se kertoo tiedot kaikkien viidentoista bussin kohdalla.
iBeaconien asennuksesta keskustellaan paikan omistajan kanssa. Helsingin Itäkeskuksessa metroasemaa
isännöi Helsingin kaupungin liikennelaitos, bussilaitureita Helsingin
seudun liikenne ja Tikkurilan rautatieasemaa Liikennevirasto. Näiden
tahojen pitää tehdä yhteistyötä, jotta
koko matkaketju saadaan esteettömäksi.

Majakka omaan käyttöön?
– Kun matkustan jonnekin, laitan
matkalaukkuun iBeaconin, sanoo Ilkka. – Matkatavarahihnalla on sitten
mukava odottaa omaa laukkuaan.
BlindSquare kertoo, kun se on lähellä.
Kaisa Penttilä pohtii, että se olisi todella hyvä apu meille näkövammaisille.
– Kun olisin vaikkapa hotellissa, jättäisin iBeaconin huoneeseen lähtiessäni ulos. Palatessani takaisin ja
kävellessäni pitkää käytävää pitkin
BlindSquare ilmoittaisi, kun olen lähellä oikeaa ovea, riemuitsee Kaisa.
Yleisöstä kysytään, voisiko majakoita
saada myös omaan käyttöön, esim.
toteuttamaan Kaisan kuvaamaa hotellihuoneen merkitsemistä. Ilkka
vastaa, että vaikka yksi iBeacon mak-
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saa vain noin 20 euroa, postituskulut
ovat korkeat, koska niitä valmistetaan
maailmassa vain tietyissä paikoissa. Kolmen iBeaconin kuljettaminen
postitse maksaa enemmän kuin yksi
iBeacon. Tämä on yksi syy, miksi majakoita ei toistaiseksi voi tilata omaan
käyttöön, vaan ne asennetaan esim.
kauppakeskuksiin.

Ilkka on kuitenkin aloittanut yhteistyön suomalaisen BiiSafe Oy:n kanssa, joka rakentaa pieneen avaimenperään mahtuvia majakoita. Tavoitteena
on luoda ratkaisu, jossa BlindSquare
voi havaita tällaisen avaimenperämajakan. Sen voisi sitten sijoittaa vaikkapa matkalaukkuun tai hotellihuoneeseen.

Haluaisin kysyä...
Askarruttaako mieltäsi jokin retinitikseen tai yhdistystoimintaan liittyvä
kysymys? Lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen info@retina.fi
tai postitse Retina ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki, niin hankimme
vastauksen parhailta asiantuntijoilta.

Keinonäkö
Kysymys:
Olen ymmärtänyt, että vaurioituneelle verkkokalvolle voidaan jo istuttaa näkösiruja, joiden kameroilla voidaan auttaa näkemistä. Missä
näitä elektronisia apulaitteita istutetaan? Kuinka hoitoon voi päästä? Mitkä ovat kustannukset – kenties
yksityisesti, jos sairaanhoitopiiri ei
kustanna? Olen 65-vuotias, pääasiassa harmaata eri tummuusasteilla näkevä ja valon tajuava retiniitikko. Tuntuu, että kaikki mahdollisuudet tulisi
jo käyttää, jos niitä on olemassa.
Nimimerkki Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa

Vastaus:
Keinonäköä ja näköimplantteja tutkii
maailmalla parikymmentä eri keskusta. Kehitettävät implantit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: verkkokalvon
päälle asetettavat eli epiretinaaliset,
verkkokalvon alle asetettavat eli subretinaaliset ja suonikalvoon asetettavat eli suprakoroidaaliset implantit.
Toistaiseksi verkkokalvoproteesi soveltuu vain täysin sokeutuneelle tai
korkeintaan hieman valoa aistivalle
myöhäisvaiheen RP-tautia sairastavalle, jonka näköhermot ja aivojen
näkökeskus ovat terveet. Implantilla
saavutettava näkö voi jossain määrin helpottaa liikkumista ja esineiden
paikantamista.

22

retina 2/2016

Tällä hetkellä kaupallisesti saatavana
on kahta eri implanttia, epiretinaalinen ARGUS II (USA) ja subretinaalinen
Alpha AMS (Saksa). Joissain maissa
sairausvakuutusjärjestelmä korvaa
jo implanttien asennusta, mutta ei
Suomessa. Hinta on saavutettavaan
hyötyyn nähden varsin korkea. ARGUS II maksaa noin 150 000 euroa.
Alpha AMS:n kokonaishinnaksi tulee 125 000 euroa, josta sirun osuus
on 105 000 euroa ja leikkauksen 20
000 euroa. Saksassa sairausvakuutusjärjestelmä German National Health
maksaa saksalaisten retiniitikkojen
implanttihoidon, mutta implantti on
mahdollista hankkia myös yksityisesti omalla kustannuksella.
ARGUS II (Second Sight Medical
Products, USA) on epiretinaalinen
implantti, jonka 60 elektrodia mahdollistavat 25 asteen näkökentän. Se
on myynnissä sekä Euroopassa että
USAssa. Elektronisiin silmälasinsankoihin kiinnitetty videokamera ottaa
kuvaa, joka lähetetään taskutietokoneeseen ja syötetään silmälasinsangoissa sijaitsevan välitysjärjestelmän
kautta implanttiin. ARGUS II -implantin on saanut noin 200 retiniitikkoa Euroopassa, USAssa ja muualla
maailmassa. Parhaimmillaan sillä on
saavutettu alle 0,02 näöntarkkuus
(20/1200). Seuranta-aika on yli 5
vuotta.
Alpha AMS (Retina Implant, Saksa)
on subretinaalinen implantti, jonka
1500 elektrodia mahdollistavat 15

asteen näkökentän. Kliinisiä hoitotutkimuksia on tehty 53 retiniitikolle
seitsemässä keskuksessa Euroopassa
ja Aasiassa. Alkuperäisversion Alpha
IMSn käyttöikä oli rajallinen. Uuden
sukupolven Alpha AMS sai äskettäin
myyntiluvan Euroopassa. Leikkauksia tehdään nyt kuudessa keskuksessa Saksassa. Hoito on laajenemassa
myös Ranskaan, Englantiin ja Espanjaan. Alpha AMS asennetaan verkkokalvon alle tuhoutuneiden aistinsolujen tilalle. Ulkoista kameraa ei tarvita.
Tämän implantin avulla on saavutettu parhaimmillaa 0,05 näöntarkkuus
(20/540). Seuranta-aika on 2,5 vuotta
(Alpha AMS).
Kliinisiä hoitotutkimuksia on meneillään seuraavilla implanteilla:
Pixium Vision, Pariisi:
IRIS II on epiretinaalinen implantti,
jossa on 150 elektrodia ja ulkoinen
kamera. Ensimmäinen potilas leikattiin helmikuussa 2016.
Bionic Vision, Australia:
Suprakoroidaalinen implantti, jonka
on saanut kolme potilasta.
STS implant, Japani:
Tässä suprakoroidaalisessa implantissa on 49 elektrodia. Se on asennettu
kolmelle potilaalle. Seuranta-aika on
yli 1 vuosi.
Outi Lehtinen
tiedottaja
Retina ry
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Kirkasvalolamput
Kysymys:
Onko kirkasvalolampun käyttö turvallista retiniitikoille?
Nimimerkki Pimeys masentaa
Vastaus:
Kirkasvalo sopii retiniitikoille, ja sen
käyttö on turvallista. Jotkut valaisinmallit, joissa ei ole himmennystä, voivat tuntua häikäiseviltä, ja siksi niiden
käyttö ei tunnu mukavalta. Himmennys mahdollistaa sopivan valotehon.
Valo vaikuttaa silmien kautta, mutta
kulkee käpyrauhaseen aivan omaa
hermorataa pitkin. Siten sokeakin saa
hyödyn valohoidosta, vaikkei näköä
olisikaan jäljellä.

Valohoitolaite antaa 25000 luksia valoa. Auringossa on 50000 luksia eli
parikymmenkertainen määrä. Kirkasvalo ei myöskään sisällä silmälle
haitallisia UV-säteitä, joten aika turvallisilla vesillä ollaan luonnovaloon
verrattuna.
Silmäsairauksiin, joihin liittyy valoherkkiä hoitomuotoja tai silmätulehdus, ei valoaltistusta kannata ottaa.
Myös mielenterveysongelmat, erityisesti kaksisuuntainen mielialahäiriö
vaatii lääkärin konsultointia hoidon
aloituksessa. Vaaraa ei ole, mutta oikean rytmin haku voi vaatia asiantuntemusta.
Jukka Jokiniemi
toimitusjohtaja
Innojok Oy

Edistysaskel Usher 2a:n geenihoidossa
Käännös: Riitta Pirinen

U

sherin syndrooma on kuurosokeutta aiheuttava perinnöllinen retinitissairaus. Kuulon
menetystä voidaan kompensoida
kuulolaitteiden tai sisäkorvaimplantin avulla, mutta näön heikkenemistä
ei toistaiseksi kyetä pysäyttämään.
Noin kymmenessä eri geenissä sijaitsevat virheet voivat johtaa Usherin

syndroomaan. Maailmanlaajuisesti
yli puolella sairastuneista mutaatio
on Usherin syndrooma 2a -tyypin
geenissä (USH2A). Suomessa esiintyvä tautimuoto on tyyppi 3 (USH3).
Hollantilainen tutkijaryhmä on onnistunut kehittämään uuden geeniterapiatekniikan Usherin syndrooma 2a
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-tyypin aiheuttamaan näön menetykseen. Muutamia muita retinitssairauksia, kuten korioideremiaa ja Leberin kongenitaalista amauroosia on jo
onnistuttu hoitamaan. Hoidoissa käytetään inaktivoituja viruksia, joiden
avulla korjattu geeni kuljetetaan soluihin viallisen tilalle. Tämä tekniikka
ei kuitenkaan sovellu Uusher 2a:n hoitoon, koska geeni on yksinkertaisesti
liian suuri viruksen kannettavaksi.
Hollantilainen tutkijatiimi aloitti selvittämällä ongelman, joka on USH2Ageenissä. Ihmisen kaikissa soluissa on
sama DNA, joten tutkijat ottivat ihosoluja henkilöiltä, jotka sairastavat
Usher 2a -tyyppiä. Kun nämä ihosolut
tutkittiin, havaittiin, että ongelmana
on virhe USH2A-geenin ns. intronosassa.
DNA sisältää koodin, jolla välttämättömiä proteiineja rakennetaan. Nämä
proteiinit mm. huolehtivat silmän
solujen ylläpidosta ja toiminnoista.
Tämä koodi sijaitsee DNA:ssa lyhyinä
pätkinä, joiden keskellä on intronosa. Soluissamme oleva lukija lukee
aina pätkän koodia, hyppää intronin
yli ja jatkaa lukemista. Usher 2a:ssa
tässä intron-osassa oleva virhe johtaa
siihen, että lukija pysähtyy intronin
kohdalle eikä luekaan koodia loppuun asti. Näin proteiini jää rakentamatta. Tämä johtaa solujen kuolemaan.

Selvitettyään ongelman tutkijat kehittivät geneettisen paikan. Se sijoitetaan viallisen intronin päälle,
jolloin virhekohdasta tulee lukijalle
näkymätön. Näin lukija lukee koodin
loppuun asti, kuten pitääkin. Kun proteiinin valmistus taas onnistuu, näön
heikentymisen pitäisi estyä.
Yksilön jokaisessa solussa on sama
geneettinen materiaali ja siis sama
geenivirhe. Siksi tutkimukset voitiin
aloittaa helposti saatavilla ihosoluilla.
Niillä on nyt osoitettu, että viallisen
intronin peittäminen toimii. Seuraavaksi tutkijat kokeilevat samaa viljellyillä silmän soluilla sekä seeprakaloilla, joilla on sama geneettinen virhe.
Uutta tekniikkaa kuvataan läpimurroksi ja merkittäväksi askeleeksi hoidon löytymiseksi Usherin syndrooma
2a -tyypin aiheuttamaan näön menetykseen.
Lähde: http://www.ushersyndroom.
nl/en/genetische-therapie-voor-ushersyndroom-stap-dichterbij/

www.finnvues.fi
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Geenitestit ja rekisterit esillä
Taiwanissa
Teksti: Heikki Ketola
Kuvat: Amalia Turunen

R

etina Internationalin maailmankongressi pidettiin Taipeissa Taiwanissa 6.–10.7.2016.
Matka Oulusta Taipeihin tapahtui
osaltani Finnairin sinivalkoisin siivin.
Lentoni oli yölento Oulu – Helsinki Hong Kong – Taipei. Lento sujui suunnitelmien mukaan, ja tulipa koneessa
hetki nukuttuakin. Taipeissa kello oli
viisi tuntia edellä, joten ensimmäinen päivä jäi väsymyksen ja aikaeron
vuoksi kovin lyhyeksi.
Pimeys Taipeissa laskeutui jo noin
klo 18. Minä olen ehkä vähän valtavirrasta poikkeava retiniitikko, koska
pidän enemmän pimeästä ja hämärästä. Toimintakykyni näön puolesta
on huomattavasti parempi auringon
laskun jälkeen, koska kärsin niin pahasti häikäisystä. Kotona Oulussa
keskikesällä valoa riittää muutenkin
niin reilusti, että matkan jälkeen uni
meinasi tulla jo alkuillasta säkkipimeässä Taipeissa.

Taiwanilainen keittiö ja ihmisvilinä
Olin odottanut kovasti Taiwanin herkullista ruokaa, ja sitä piti käydä tes-

taamassa väsymyksestä huolimatta
heti ensimmäisenä iltana iltamarkkinoilla. Taiwanin ruoka oli sekoitus aasian eri keittiötä: japanilaista, korealaista, kiinalaista yms.
Ensimmäisenä aamuna avustajani
maistatti minulla jotain friteerattua
pötkylää. Kysyin häneltä, mitä tämä
mahtaa olla, mutta hän lupasi kertoa vasta, kun olen maistanut. Laitoin
pötkylän kiltisti suuhun ja totesin sen
olevan oikein hyvää. Heti sen jälkeen
avustajani kertoi sen olleen friteerattu kalan vatsalaukku – nami nami!
Etukäteen mielikuvani Taipeista oli,
että joka paikassa on aivan valtavasti
ihmisiä ja liikenne kaoottista skoottereiden ja mopojen sekamelskaa.
Ihmisiä 2,7 miljoonan asukkaan Taipeissa oli toki paljon, mutta ei niin
paljon kuin olin mielikuvissani ajatellut. Myöskään liikenne ei ollut ollenkaan niin kaoottista, kuin olin kuvitellut. Liikennevaloja oli joka puolella, ja
niissä oli jopa äänimerkit. Liikennettä
oli ohjaamassa myös pilliin puhaltavia liikenteen ohjaajia lähes jokaisessa isommassa risteyksessä.
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Itse konferenssi alkoi keskiviikkoiltana 6.7. tervetuliaistilaisuudella. Paikalta löytyi tuttuja edellisistä
konferensseista, ja samalla pääsin tutustumaan myös uusiin kasvoihin.
Heti avauspuheessaan Retina Internationalin presidentti Cristina Fasser
joutui kertomaan Taipeita lähestyvästä hirmumyrskystä nimeltä Nepartak. Nepartakin kerrottiin olevan viisiasteikkoisella taulukolla kovimman
luokan supertaifuuni, jonka keskuksessa tuulet puhaltavat yli 200 km/h.

Taipein suurkaupunkia

Huolenpitoa ja hirmumyrsky
Hotellimme sijaitsi viiden minuutin
kävelymatkan päässä kokouspaikalta. Konferenssi järjestettiin Taipei
Conventional Centerissä, jossa pidetään viikottain isoja konferensseja.
Tilat olivat todella hienot ja hyvin esteettömätkin. Henkilökuntaa ja avustajia oli järjestäjien puolesta reilusti
paikalla. Välillä tuntui jokseenkin huvittavalta, kun taiwanilainen huolenpito oli vähän yliampuvaa. Eräälläkin
kerralla portaita kävellessäni henkilökunnan edustaja tuli viereen kävelemään ja sanoi jokaisen askelman kohdalla: porras, porras, porras, porras…

Tämä tiesi aikataulumuutoksia kahden ensimmäisen päivän ohjelmaan,
koska taifuunin aikana kaupungissa
oli ulkonaliikkumiskielto. Kaikki ohjelmat pystyttiin kuitenkin toteuttamaan. Onneksi taifuunin keskus ei
osunutkaan Taipeihin, vaan se meni
ohi eteläpuolelta. Taifuunisade kyllä
hämmästytti runsaudellaan – välillä
tuntui, ettei sateenvarjosta ollut mitään apua, vaan vettä tuli kuin suihkusta joka suunnasta.

Hienoja uutisia
tutkimusrintamalta
Perjantaina pidetyssä CEP-ohjelmassa (Continuous Education Program)
käytiin läpi laajakirjo yhdistyksiä
koskevia aiheita. Fighting Blindnes
USA:n tutkimussäätiön Patricia Zilliox
kävi kattavasti läpi meneillään olevia
ja tulevia kliinisessä vaiheessa olevia
tutkimuksia. Edelleen päälinjat ovat
geeniterapia, kantasoluhoito ja tek-
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niset apuvälineet, joiden avulla verkkokalvo korvataan.
Geeniterapiaa testataan kliinisesti jo
useisiin retinitissairauksiin kuten koroideremiaan ja Leberin kongenitaaliseen amauroosiin (LCA). Kantasoluhoidossa on edetty ensimmäiseen
ihmisellä suoritettavaan kokeeseen.
Kantasolututkimuksessa oli otettu
selvä loikka verrattuna edelliseen
maailmankongressiin Pariisissa kaksi
vuotta sitten. Teknisiä apuvälineitä
eli keinonäköä rakentaa tällä hetkellä
kuusi eri tutkimuslaboratoriota ympäri maailmaa.
Kun itse tulin toimintaan mukaan

Chian Kai-shek Memorial Hall

noin viisi vuotta sitten, oli kliinisiä tutkimuksia meneillään kaksi. Tällä hetkellä niitä on geeniterapian alueella
43. Kehitys viimeisen viiden vuoden
aikana on ollut huikeaa, ja vauhti tulee vain kiihtymään.

Geenitestien tärkeä merkitys
Claudette Medefindt, Retina EteläAfrikan edustaja, kävi läpi, kuinka
Etelä-Afrikassa tehdään järjestelmällistä työtä sen eteen, että jokaiselle
retiniitikolle tehtäisiin geenitesti geenivirheen löytämiseksi. Claudetten
mukaan viimeisen kahden vuoden
aikana geenipohjainen diagnoosi on
tehty yli 270 retiniitikolle. Yhteensä
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heidän rekisterissään geenipohjaisen
diagnoosin omaa yli 450 retiniitikkoa.
Potilasyhdistykset ja tutkimuslaboratoriot ympäri maailmaa ovat korostaneet geenitestauksen tärkeyttä.
Mitä enemmän samaa geenivirhettä
löytyy, sitä innostuneempia tutkimusryhmät ovat kehittämään juuri tälle ryhmälle hoitoa. Tästä syystä
Suomessakin olisi tärkeää panostaa
retinitikoiden geenitestaukseen. Minut on geenitestattu vuonna 2012,
jolloin minulla olevaa geenivirhettä
löytyi perinnöllisyyslääkärini mukaan
lisäkseni vain kaksi muuta: toinen
Suomesta ja toinen Japanista.

Rekisteröityminen kannattaa
Maailmalla useat kansalliset järjestöt
suosittelevat jäseniään käyttämään
amerikkalaisten kehittämää MyRetina-Tracker -palvelua www.myretinatracker.com. Sinne voi tallentaa tiedot
omasta verkkokalvosairaudestaan ja
geenivirheestään. Tätä kautta tutkijat
voivat ottaa yhteyttä eri potilasryhmiin.
Nyt kun meillä on Suomessa oma Retina ry:n ylläpitämä Retinitisrekisteri,
olisi erittäin tärkeää, että retiniitikot
vaatisivat perinnöllisyyslääkäreiltä
geenitestin suorittamista. Uudet hoitomuodot perustuvat geeniterapian
osalta siihen, että geenivirhe tunnetaan ja kuhunkin geenivirheeseen
voidaan kehittää spesifejä hoitomuotoja. Mitä enemmän tiettyä geenivir-

hettä rekisteröidään, sitä enemmän
tutkijat kiinnostuvat ja yritykset kanavoivat rahaa hoitojen kehittämiseen.
Myös Sparx Terapeuticsin edustaja
korosti geenitestien kasvanutta merkitystä. Yritys tarjoaa USA:ssa retiniitikoille geenitestejä ilmaiseksi omien
intressiensä takia. Sen toimitusjohtaja korosti mahdollisuutta hoitaa muitakin geenivirheitä.
Tämä vahvisti edelleen käsitystä siitä, että geenivirheiden testaaminen
ja rekisteröiminen on tässä vaiheessa
hoitomuotojen kehitysprosessia erityisen merkittävässä roolissa. Muistakaa siis vaatia geenitestejä ja rekisteröityä Retina ry;n Retinitisrekisteriin
sekä mahdollisuuksien mukaan myös
kansainväliseen rekisteriin www.myretinatracker.com.

Vaikuttavia tuloksia geenihoidolla
Sparx Therapeutics piti hyvin vaikuttavan esityksen kehittämästään
geeniterapiasta RP65-geenivirheen
hoitoon. Tämä virhe aiheuttaa Leberin tautia (LCA). Yrityksen kliininen
tutkimus on USA:n kolmiportaisella tutkimusasteikolla viimeisessä eli
kolmannessa vaiheessa ja saa todennäköisesti ensimmäisenä USA:n lääkehallintoviranomaisilta hoidolleen
markkinointiluvan. Hoidetut potilaat
ovat olleet 4-44-vuotiaita, eikä kenellekään ole aiheutunut hoidosta vakavia komplikaatioita.
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Yrityksen edustajat näyttivät videon,
jossa potilaat suorittivat hämärässä
valaistuksessa esteradan ennen ja
jälkeen geenihoidon. He suoriutuivat
esteradoista hoidon jälkeen niin sujuvasti, että heitä olisi voinut luulla eri
ihmisiksi.

Varoja tutkimukselle
Kongressi sai minut erittäin vakuuttuneeksi siitä, että työtä retinitissairauksien eteen tehdään koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Tutkimuksia on iso
joukko kliinisessä vaiheessa, ja tämä
on vasta alkua. Yksi tutkimus saattaa
syödä 10-20 miljoonaa USD, joten varainkeruu on olennainen osa potilasjärjestöjen työtä. Tähän tarvittaisiin
meillä Suomessakin vapaaehtoisia
mukaan.
Englannin edustajat (Fighting Blindnes UK) kertoivat omasta isosta varainkeruukampanjastaan ja sen
toteuttamisesta. Mieleenpainuvin yksittäinen onnistuminen oli mielestäni
Lontoon maratonin yhteydessä suoritettu keräys. Siinä yhden englantilaisen retiniitikkojuoksijan kaveri- ja lähipiiri olivat keränneet noin 190 000
puntaa retinitistutkimukseen.
Meillä Suomessa on meneillään Retina ry:n Tutkimusrahaston keräyskampanja, jonka toteuttamiseen hallitus
ottaa mielellään kaikki mahdolliset
ideat vastaan! Tutkimustyö on erit-

National Taiwan Museum

täin kallista, ja myös Suomessa on
erinomaista tutkimusta, johon tarvittaisiin lisää varoja.
Reissu Taiwaniin oli opettavainen. Se
avasi silmiä ja korvia sille, mitä maailmalla potilasjärjestöjen ja tutkimuksen osalta on meneillään. Vauhti kiihtyy, ollaan valmiina ja toiveikkaina
tulevaan!
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Retina Internationalin yleiskokous
Taipeissa
Teksti: Timo Nyström
Kuva: Jaana Nyström

R

etina International on retiniitikoiden kansallisten jäsenjärjestöjen kattojärjestö, joka
kokoontuu kahden vuoden välein.
Suomi on yksi järjestön perustajajäsenistä. Osallistuin Taipeissa 7.7.2016
järjestettyyn kokoukseen yhdistyksemme varapuheenjohtajan Heikki
Ketolan kanssa.

Kokouksessa oli edustettuna kaikkiaan 19 varsinaista jäsenmaata. Puhetta johti presidentti Christina Fasser
Sveitsistä. Hänet valittiin yksimielisellä päätöksellä jatkamaan tehtävässään.
Kokous valitsi hallitukseen kaksi uutta jäsentä: Michael Längsfeld Sak-

Yleiskokousväki yhteiskuvassa. Heikki Ketola ja Timo Nyström takarivissä vasemmalla.
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sasta ja Kristinn Haldor Einarsson
Islannista. Kristinn oli työskennellyt
jo jonkin aikaa vapaaehtoisesti hallituksen työrukkasena, mistä häntä
kiiteltiin.
Varsinaiset jäsenmaat eivät tällä kertaa lisääntyneet, mutta kandidaattijäsenet kylläkin. Niitä valittiin ennätykselliset kuusi: Marokko, Puerto
Rico, Espanja, Kypros, Tanska ja Israel.
Ainoa kokousasia, josta äänestettiin,
oli vuoden 2020 kongressimaan valinta. Hakemuksia oli kaksi, Irlannin
(Dublin) ja Islannin (Reykjavik). Molempien edustajat pitivät pitkät esittelypuheet ja kumpikin ylisti kohteliaasti toistensa hakemuksia. Monen
ennakkokäsitys oli se, että Irlanti vie

paperityönsä ansiosta voiton. Toisin
kuitenkin kävi. Kristinn oli kokouksessa Helgi Hjörvarin kanssa, joka toimii
tälläkin hetkellä kansanedustajana
Islannin parlamentissa. Helgin esittelemä hakemus selvitti edustajille niin
yksiselitteisesti kaikki mahdolliset
asiat, ettei jäänyt epäselväksi, pystyykö Islanti järjestämään kongressin.
Toiminnot majoituksineen ovat kävelymatkan päässä toisistaan. Tulevaksi
tapahtumapaikaksi valittu kongressikeskus on tänä vuonna niittänyt kansainvälistä mainetta tapahtumajärjestelyjen onnistumisessa.
Kokousväki jäi jännityksellä odottamaan neljän vuoden päässä olevaa
keskiyön auringon lumoamaa tapahtumaa!

Omatoimimatkailua Taiwanin ympäri
Teksti: Timo Nyström
Kuvat: Jaana Nyström

R

etina Internationalin maailmankongressin jälkeen minulla
ja vaimollani Jaanalla oli neljä
päivää vapaata katsella vähän uusia
maisemia.
Lentokoneessa tapaamani George oli
muutaman tunnin tutustumisen jälkeen osoittanut taiwanilaista ystäväl-

lisyyttä ja antanut puhelinnumeronsa
ja sähköpostiosoitteensa siltä varalta,
että minulla olisi jotain kysyttävää.
Hän sanoi toivovansa yhteydenottoa
pienissäkin asioissa ja kertoi asuvansa mukana matkustavan perheensä
kanssa Taitungissa, joka on muutaman tunnin junamatkan päässä länsirannikolla. Tuumasta toimeen!
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Elämyksiä Taitungissa
Ensimmäinen luotijunamatkamme
päättyi Taitungin asemalle. Jälleen
koimme ystävällismielisyyttä turisteina. Avun tarjoajia riitti. Pärjäsimme
kyllä mielestäni kovinkin hyvin ihan
omin avuin. Löysimme paikallisbussin, joka vei meidät ennalta varattuun
hotelliin. Hienosta hotellista jäi mieleen joka sanalla naurava vastaanoton nuori mies.
Samoin mieleen jäi elämäni ensimmäinen elektroninen vessa. Luulin jo
vanhan vitsin tulleen todeksi. Muistanette tarinan miehestä, joka meni
vessaan, mutta miesten puoli olikin remontissa. Henkilökunta sanoi:
”Voitte mennä naisten puolelle sillä
ehdolla, ettette koske nappuloihin.
WC on ihan uusi ja täysin automaattinen.” Mies lupasi. Hän ei kuitenkaan
malttanut pitää sormiaan erossa nappuloista. Vesi suihkusi alapäähän.
Huuuu, ihana tunne! Viereisestä nappulasta ilmestyi pyllyn alle suutin,
joka puhalsi alapäähän lempeää tuulta. WAU! Seuraavaksi kuului kauhea
huuto ulkopuolelle asti. Mies heräsi
sairaalassa ja sai tietää, että viimeinen nappula oli ollut automaattinen
tamponinpoistaja!
No, tässä ei ollut niin paljon nappuloita. Ette arvaakaan, kuinka yllättävältä
tuntuu, kun sähköohjatun WC-istuimen rinki polttelee pakaroita,vaikka
ilman lämpötila on 35 astetta. Tuo
lämpiävä rinki tuntui siinä tilanteessa

Teehuoneella Georgen perheen seurassa.

turhakkeelta. Nappuloita painellessani sain kyllä monet rehevät naurut!
Istuin nimittäin pesi ja kuivasi! Ei onneksi lingonnut… Hihi!
George oli ilahtunut jälleennäkemisestämme ja tarjosi meille lastensa
kanssa ajelua pimenevässä kaupungissa. Saimme käydä isossa tavaratalossa, josta ostin tuliaisiksi mm.
Taiwanin kohokartan, jota voitte
käydä tunnustelemassa yhdistyksen
toimistossa Iiriksessä. Koimme myös
teehuoneen herkut ja ilmapiirin. Jälkkärijäätelöt söimme puistossa, jossa
ihmiset lennättivät paperilyhtyjään.

Kaoshiungin vesiputous
Seuraavana päivänä saapuessamme
Kaoshiungin asemalle koimme sellaisen vesisateen, etten juuri muista
vastaavaa. Vettä tuli yhtenä köytenä!
Sää on kuulemma sellainen taifuunin
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mentyä. Voin vain kuvitella, mitä vesi
aiheuttaa muutenkin runnellussa
maastossa.
Illalla lammen rannan ravintolat olivat vielä ilman sähköä. Kävimme sähköjen palaamista odotellessamme
kävelyllä ja näimme Tiikeritemppelin,
johon astuttiin sisään eläinhahmon
suusta. Lammen rannalla kasvoi isoja
taatelipalmuja, enkä malttanut olla
kokeilematta, kuinka ne elokuvissa
niihin kiipeävätkään. Helppoa!

Hämähäkkejä ja ystävä Hualienissa
Etelästä matkasimme itärannikkoa
ylöspäin. Näimme junan ikkunasta,
kuinka taifuuni Nepartak oli kohdellut banaaniviljelmiä: katkenneita puita ja sekasotkua. Sääliksi kävi!
Saavuttuamme perille Hualienin kaupunkiin aloimme etsiä jalkaisin hotellia. Aurinko kärvensi meitä, mutta onneksi päähine suojasi ohutta
hiuspehkoani! Hotellin aulassa tapasimme sähköpyörätuolissa istuvan
Gracen. Hän oli lomalla Taipeista perheensä kanssa ja puhui aivan täydellistä englantia, mikä on sikäläiselle
harvinaista.
– Minne olette matkalla? Voinko auttaa?
Olimme menossa etsimään optikkoa,
ja se löytyikin helposti, kun oli taiwanilainen opas! Hiki kyllä vähän tuli,
kun Jaanan kanssa juostiin hänen
perässään ajorataa pitkin. Sähköpyörätuolilla pääsee yllättävän lujaa! Jalkakäytävät olivat katsos paremmassa
käytössä mopojen, moottoripyörien
ja autojen parkkipaikkana.

Timo on kiivennyt taatelipalmuun.

Grace kysyi, haluammeko lähteä hänen kanssaan viideltä aamulla katsomaan auringonnousua meren
rantaan. Siitä kutsusta oli paha kieltäytyä. Uimaan emme vielä olleetkaan päässeet, koska taifuunin takia
oli uimakielto. Nyt se ei koskenut lomailevia suomalaisia. Pikkuisen vain
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kastauduttiin. Vesi oli kirkasta kuin
lasissa.
Viimeisenä päivänä ajoimme vuorelle kansallispuistoon. Ilma oli todella
hikevä, ja aurinko helli tietysti. Meillähän ei ollut mitään maastokävelyvarusteita ja siksi pysyttelimmekin
valmiilla reiteillä.
Minua eivät isot hämähäkit pelottaneet, kun en niitä heikkonäköisenä
huomannut – onneksi. Kuvissa ne
näyttävät ihan sööteiltä.

15-senttinen jättiläishämähäkki vaanii
saalista verkossaan.

Pohjoismainen tapaaminen Tanskassa
Teksti ja kuva: Jari Palonen

K

eskiviikkona aamupäivällä 8.6.
2016 astelin Finnairin erityisryhmien palvelutiskille. Lähtöportti oli heti turvatarkastuksen
kohdalla. En halunnut avustajaa vaan
valitsin itse aikatauluni. Lentokone oli
täynnä Aasiasta tulevia jatkomatkustajia. Kööpenhaminassa minua vastassa oli Falckin edustaja, joka kuljetti
minut sähköautolla ulos terminaalista Tanskan rautateiden lippuluukulle. Siellä falckilaisten määrä lisääntyi
kolmeen. Minulle ryhdyttiin hankkimaan tarvittavia avustajia vaihto-

asemalle (Kööpenhamina) ja pääteasemalle (Fredericia). Avustajat olisi
pitänyt tilata vuorokautta ennen. Yhteiskuljetus lentokentältä oli säästösyistä jätetty pois.
Minut saatettiin Malmö–Helsingör
-junaan. Kööpenhaminassa nousin
junasta, ja saattaja vei minut varatulle
istumapaikalle Aalborgiin menevään
junaan. Kyseinen vaunu jäi Fredericiaan, joten minun ei tarvinnut huolehtia saapumiskuulutuksen ymmärtämisestä. Fredericiassa vastaanottaja
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etsi minut junasta ja vei taksiasemalle, josta ajelin kokouspaikkaamme
Tanskan Sokeainyhdistyksen kuntoutuskeskukseen Fuglsangcentretiin.

nationalin (RI) tilanteesta. Tuoreempi katsaus on Taipein kokousraportin
yhteydessä, joten asiasta ei tässä sen
enempää.

Illalliseen mennessä Tanskasta saapui
viisi isäntää sekä Islannista neljä ja
Norjasta kaksi henkilöä. Edustin tällä
kertaa Suomea yksin. Yhteensä meitä
retiniitikkoja oli yhdeksän ja oppaita kolme. Maittavan illallisen jälkeen
meillä oli aikaa tutustua kuntoutuslaitokseen.

Vuoden 2020 kongressin pitopaikasta oli odotettavissa tiukka kisa vihreän saaren ja satujen saaren välillä.

Fuglsangcenteret on 1990-luvun
alussa käyttööön otettu 60 huoneen
ja 5000 neliömetrin suuruinen kurssija koulutuskeskus. Koska kaikki tilat
ovat samassa tasossa, ensivaikutelma on sokkeloinen. Suuret lasiseinät
häiritsevät heikkonäköisen liikkumista rakennuksessa. Majoitushuoneet
ovat viihtyisät, ja jokaisesta on yhteys
puutarhamaiselle pihalle.
Kuntoutustoiminta keskuksessa on
samankaltaista kuin Suomessa, mutta lasten kuntoutus tapahtuu muualla ja savityöt on korvattu kalkkikiven
veistolla. Kurssikeskuksen sisääntuloaulasta pääsee myös baariin, jossa
nautimme Benten kanssa parina iltana punaista Tuborgia.
Kokouspäivän kuulumisia
Pohjoismainen kokous pidettiin torstaina 8.6. aamupäivällä. Caisa Ramshagen oli läsnä Skype-yhteyden
välityksellä. Hän kertoi Retina Inter-

Norjassa on jatkettu menestyksellisesti yhteistyötä päihdekuntoutujien
kanssa. Nämä toimivat vapaaehtoisina avustajina yhdistyksen tapahtumissa. Tanska tähtää ehdokasjäsenen
asemaan RI:ssä. Itse kerroin Suomen
kuulumiset.
Ruotsissa on ollut viime vuosina
vilkasta julkaisutoimintaa. Tiedotettavaa tuntuu edelleen riittävän.
Caisa kertoi ikävästä tapauksesta
Ruotsissa. Nuori mies oli löytänyt
netistä kantasoluhoitoa antavan klinikan Kaukoidässä. Hän oli mennyt
hoitoon, mutta lopputulos oli: rahat
meni, näkö meni, ja tilalle tuli pysyvä
silmäkipu.
Keskustelimme myös pohjoismaisten
tapaamisten tulevaisuudesta. Ensi
vuonna niitä on järjestetty jo 20 vuotta. Rahoitus Nordic Welfare -organisaatiolta on toiminut hyvin. Tapaamiset päätettiin järjestää jatkossakin
jokavuotisina, mutta todettiin, että
monipäiväiset kokoukset tuottavat
ongelmia työelämässä oleville retiniikoille. Seuraava tapaaminen järjestetään Suomessa pääkaupunkiseudulla
syyskuussa 2017.

36

retina 2/2016
NOK-kongressi Århusissa
Perjantaiaamuna 9.6. lähdimme bussilla kohti Jyllantia. Saavuimme Århusin musiikkitaloon, jossa oli edellisenä päivänä käynnistynyt joka toinen
vuosi järjestettävä pohjoismainen
silmälääkärikongressi NOK. Talossa
oli valkoiset marmoripinnat ja suuret ikkunaseinät joten häikäisyä riitti. Perjantaina paikalla oli noin 900
osallistujaa. Ohjelman mukaan kongressissa oli satoja esityksiä. Mielenkiintoisin olisi ollut lauantaina, jolloin
käsiteltiin
verkkokalvosairauksien
geenihoitoa.
Perjantai-iltapäivänä järjestettiin potilassessio, jossa pohjoismaiset retina- ja glaukoomajärjestöt kertoivat
toiminastaan. Lääkäriluentoja ei ollut. Illalla nautimme juhlaillallisen.

Frederician minikylän keskellä.

Lounaan jälkeen tutustuimme Fredericiaan. Se on 50.000 asukkaan teollisuuskaupunki. Syväsatama on houkutellut kaupunkiin öljynjalostusta ja
kemianteollisuuta. Alun perin se on
rakennettu linoituskaupungiksi. Vallien päältä on kohtuullinen näkymä
keskustaan ja ympäristöön. Niiden
sisäpuolella asuu noin 5000 ihmistä.
Nykyisin vallit on puhkottu liikenneväylien tieltä. Kävimme keskustan
ulkopuolella puistossa, jonne on rakennettu hisstoriallinen pienoismalli
Frederician kylän rakennuksista vuodelta 1849 mittakaavassa 1:10.

Lauantaiaamuna aamiaisen jälkeen
hyvästelimme osan tanskalaisista
isännistämme sekä norjalaiset, jotka
lensivät muualta Tanskasta kotiin. Me
loput kuljimme kimpassa rautatieasemalle ja edelleen junalla Kööpenhaminaan. Sieltä jatkoin lemtokentälle, josta pyysin sovitun avustajan
paikalle.
Avustaja kiidätti minut syömään italialaiseen ravintolaan. Sieltä hän
nouti minut vammaisten loungeen
ja myöhemmin täpötäyteen lentokoneeseen. Erinomaista palvelua! Helsinki-Vantaalla vastaanottaja, joka
ohjasi minut taksiiin.
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Terveiset Virosta!
Teksti: Outi lehtinen
Kuvat: Outi Lehtinen ja Tuula Mäkelä

R

etina ry:n kesäpäivät pidettiin
vaihteeksi ulkomailla, Virossa
10.–12.6.2016. Tämä sopikin
mainiosti yhdistyksen tälle vuodelle valitsemaan matkustusteemaan.
Noin puolet 45 osallistujasta oli retiniitikoita ja toinen puoli heidän perheenjäseniään tai muita avustaija.
Matkajärjestelyistä vastasi Sylvi Sarapuu apunaan tyttäret Kadi Sarapuu,
Anne-Mai Sarapuu-Räihä ja vävy Pekka Räihä.

Miellyttävä illallinen

Itse lähdin matkaan Tampereelta sisareni Tuulan kanssa. Junamatka Helsinkiin sujui rattoisasti Antti ja Siiri
Isokallion, Antti Sirénin ja Pertti Järvisen seurassa. Perillä nousimme tilataksiin ja huristimme Länsisatamaan,
jossa tapasimme muut matkalaiset ja
saimme laivaliput Anne-Mailta ja Pekalta.

Ateriointi sujui miellyttävissä merkeissä, kun vaihdoimme kuulumisia
muun pöytäseurueen kanssa. Tilassa
oli helppo suunnistaa, sillä pöytien
valkoiset liinat erottuivat hyvin punaisesta kokolattiamatosta, ja valaistuskin oli kohdallaan. Vieressäni istunut Kaisa Penttilä iloitsi siitä, että
ruoka- ja viinilistat sai myös pistekirjoituksella.

Parituntinen Tallink Star -laivalla vierähti nopeasti virvokkeita siemaillessa ja kauppoja kierrellessä. Perillä
Anne-Mai ja Pekka luotsasivat meidät
bussiin, ja tuota pikaa tungeksimmekin jo hotellin aulassa avaimia odottelemassa. Mariton Conference & SPA
Hotel Tallinnan huoneet olivat valoisat ja viihtyisät.

Pitkään emme ehtineet hengähtää,
kun piti jo kiiruhtaa yhteiselle illalliselle A.H. Tammsaare -saliin hotellin 7. kerrokseen. Siellä meitä odotti
herkkuja notkuva noutopöytä. Ikkunoista avautui upea näköala Tallinnan vanhaankaupunkiin. Hiljalleen
laskeva aurinko kultasi rakennukset
muuttaen näkymän hetki hetkeltä
kauniimmaksi.

Illallisen loppupuolella Sylvi Sarapuu
esitteli Leelo Bekkerin, jonka koskettavan elämäntarinan saimme kuulla.
Se on julkaistu toisaalla tässä lehdessä. Sylvi oli syksystä saakka etsinyt virolaisia retiniitikoita mm. sosiaalisen
median kautta, mutta Leelo oli ainoa,
jonka hän löysi. Virossa vain harvat
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Luonto-opas Peeter Hussar (vas.) selostamassa Sagadin kartanon historiaa.

retiniitikot ovat selvillä diagnoosistaan, eikä heillä ole omaa yhdistystä
tai kerhoja kuten meillä Suomessa.
Onneksi Näkövammaisten liittoa vastaava Eesti Pimedate Liit tarjoaa monipuolisia palveluja ja harrastusmahdollisuuksia kaikille näkövammaisille.

Retki Lahemaan kansallispuistoon
Lauantaina nousimme aamiaisen jälkeen retkibussiin, joka vei meidät
noin 45 km itään Viron rannikkoa seuraillen. Kohteenamme oli Viron suurin
ja tunnetuin kansallispuisto, vuon-

na 1971 perustettu Lahemaa. Sieltä
löytyy koskematonta luontoa, pieniä
kalastajakyliä ja kauniita kartanoita.
Aamu oli kolea ja tuulinen. Säätiedotus uhkasi sadekuuroilla, myöhemmin jatkuvammalla sateella.
Ensimmäinen kohteemme oli Sagadin kartano. Sen edustalla tapasimme Lahemaan parhaan ja kokeneimman luonto-oppaan Peeter Hussarin,
joka jo ensimetreiltä osoittautui maineensa veroiseksi. Hänen hyvä tuulensa, tarinointinsa ja hauska huumorinsa ei herpaantunut hetkeksikään,
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vaikka matkajärjestelyjä piti kaiken
aikaa muuttaa sääolojen mukaan. Jokainen sateeton hetki hyödynnettiin
ulkosalla. Niinpä myös Sagadin kartanoon tutustuminen alkoi pihamaalta
ja puistosta.
Sagadi on Viron parhaiten säilyneitä
kartanoita. Arkkitehtonisesti merkittävä kokonaisuus käsittää lukuisia
rakennuksia ja laajan puistoalueen
viehättävine lampineen. Kartanon
tunnettu historia ulottuu yli 500 vuoden taakse. Nykyään paikka on Viron metsähallituksen omistuksessa
ja toimii luonto-opetus-, kulttuuri- ja
matkailukeskuksena, jossa kävijöitä
palvelevat hotelli, hostelli ja ravintola. Peeter Hussar esitteli meille myös
ötökkähotellin. Tuon leikkimökin ko-

koisen majan suojista voivat eri hyönteislajit valita itselleen parhaiten sopivat vällyt. Keväisin sitä hyödyntävät
myös linnut, jotka käyvät nyhtämässä
lampaanvillaa pesäntekotarpeiksi.
Rehevän puiston siimeksessä kuulostelimme lintujen laulua, arvuuttelimme ikiaikaisten puiden korkeutta
ja saimme tietää lammen mataloituneen niin, että sorsan jalat yltävät paikoitellen pohjaan.
Metsämuseon ja luontokoulun kahteen kerrokseen oli koottu Lahemaan
luontoa monipuolisesti esittelevä
näyttely. Museon kaupassa oli tarjolla
luonnonmateriaaleista valmistettuja
käsitöitä. Ostin kotiin viemisiksi kaksi
katajaista pannunalustaa.

Altjan kalastajakylän rannassa on rivi vanhoja verkkovajoja.
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Sagadin kartanoa isännöi von Fock
-suku 1687–1919, minkä jälkeen Viro
itsenäistyi ja valtio pakkolunasti kartanot ja perusti niihin mm. kouluja.
Kartanomuseossa saimme kurkistaa
kartanonväen menneeseen elämäntapaan.

sukupolvia jatkuneesta kalastuselinkeinosta. Kievarin pihamaalla kokeilimme perinteistä kyläkeinua. Reippaan ulkoilun jälkeen maistuikin jo
lounas, tuhti porsaanpaisti ohraryyneillä höystetyn perunamuhennoksen kera saviastioista tarjoiltuna.

Kalastajakylästä luontokeskuksen
kautta Vihulan kartanoon

Lounaan jälkeen alkoi sade, jota kestikin sitten iltaan saakka. Onneksi
Oandun luontokeskus oli säästetty iltapäivään, joten pääsimme sen
suojiin tutustumaan vanhoja metsätyövälineitä esittelevään näyttelyyn.
Peeter Hussar viihdytti meitä huumorilla höystetyillä kuvauksilla. Saimme
kuulla, mitkä puulajit soveltuvat parhaiten mihinkin käyttötarkoitukseen
ja miten pontikkaa keitetään.

Siirryimme bussilla Altjaan ja kävelimme vanhaa kylätietä pitkin merenrantaan. Altja mainitaan asiakirjoissa
jo 1465. Kalastajakylä ei kuitenkaan
ole ulkomuseo, vaan täällä uusi ja
vanha muodostavat sopusointuisen
kokonaisuuden. Verkkovajojen harmaa rivistö kertoo omaa tarinaansa

Peeter Hussarin hauskat tarinat naurattivat kuulijoita Oandun luontokeskuksessa.
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Kun sade vain jatkui, oli pakko jättää
väliin jokilaakso ja majavan polku ja
suunnata bussi kohti Vihulan kartanoa. Kurkistimme ensin ekofarmin
navettaan, jossa kirjavat kanat tepastelivat omassa karsinassaan ja kanit
kököttivät omassaan. Sieltä siirryimme museoksi entisöityyn vanhaan vesimyllyyn. Myllynkivet alkoivat pyöriä jylisten, kun vesi virtasi rattaisiin.
Jyviä ei kuitenkaan jauhettu, joten
säästyimme jauhopölyltä. Peeter sai
aikaistettua illallistamme, mutta aika
pitkään saimme silti pidellä sadetta
myllyn ja sen kyljessä toimivan pikku
kahvilan suojissa ateriaa odotellessa.
Vihulan kartano esiintyy asiakirjoissa
jo 1501. Nykyiset, hiljattain entisöidyt
rakennukset ovat 1800-luvulta, ja
niissä toimii nyt moderni kylpylähotelli monipuolisine palveluineen.
Nautimme illallisen vanhaan jääkellariin sijoitetussa talonpoikaiskrouvissa.
Tallinnaan palasimme hieman etuajassa, ja nopeimmat ehtivät piipahtaa kylpylän puolella ennen sulkemista. Jotkut lähtivät vielä tutustumaan
kaupungin yöelämään, mutta itse
olin jo sisareni kanssa niin väsynyt,
että painuimme pehkuihin.

Aurinkoinen lähtöpäivä
Sunnuntaiaamu valkeni ihanan aurinkoisena. Kävimme aamiaisella,
pakkasimme tavaramme ja kokoonnuimme hotellin eteen odottamaan

bussia. Sepä ei sovittuun aikaan tullutkaan, vaan odottelua piti jatkaa
vielä tunnin verran. Suurin osa jäi
matkalaukkuineen niille sijoilleen,
mutta siskoni ja minä veimme omat
laukkumme hotellin vastaanottoon
ja lähdimme pikaiselle kierrokselle
vanhaankaupunkiin, jonka muuri kohosi aivan vieressä. Toompean mäki
oli jo aamutuimaan täynnä turisteja,
ja sujahdimme joukkoon kuvaamaan
nähtävyyksiä.
Kun palasimme hotellille, bussi saapui, ja seuraavaksi piti valita, jäädäkö
pois Viron suurimman kauppakeskuksen vai Kasvitieteellisen puutarhan
kohdalla. Molempiin ei ollut aikaa.
Siskoni ja minä valitsimme shoppailun. Suurin osa taisi mennä Kasvitieteelliseen, jossa on hiljattain avattu
esteetön Aistien puutarha. Siellä kasvit on istutettu sopivalle korkeudelle
ja niitä saa vapaasti kosketella, haistaa ja maistaa.

Makeat naurut KGB-kahvilassa
Vielä oli jäljellä matkan hauskin kohde, neuvostoaikaa parodioiva KGBkahvila. Miliisitär Larissa tuli meitä
kadulle vastaan huhuillen: ”Toverit
kapitalistit, tännepäin!” Meille oli varattu Leninin lempimenu, ja asetuimme heti pöytien ääreen. Astiat olivat
eri paria ja veitsi kiinnitetty kettingillä pöydänreunaan.
Aterioinnin lomassa saimme nauttia
Larissan ja kuvankauniin sairaanhoi-
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tajattaren Vassilissan hersyvästä nonstop stand-up -komiikasta, joka hyödynsi niin neuvostoajan ilmiöitä kuin
kieltemme erojakin. Välillä hurrattiin
ja taputettiin aitoon neukkutyyliin.
Harvoin saa nauraa yhtä makeasti
kuin tuossa esityksessä!

tilata osoitteella outi.lehtinen@elisanet.fi. Kirjan hinta on postituskuluineen noin 25-30 euroa. Mallikappale
löytyy yhdistyksen toimistolta.

Pariin ohjelmanumeroon värvättiin
ovelasti vapaaehtoisia. Tapio Klemola läpäisi perusteellisen terveystarkastuksen, ja hänet hyväksyttiin juhlallisesti KGB:n agentiksi. Antti Sirén
puolestaan joutui neuvostoliittolaiseen meikkikouluun kohtalokkain
seurauksin. Hän sai huolellisesti punatuilta huulilta pesunkestävät suudelmat molempiin poskiinsa.
Nautittuamme vielä samovaarissa
haudutettua teetä ja appelsiinilla
kuorrutetut jäätelöt olikin aika kiiruhtaa laivarantaan ja lähteä kotimatkalle monta kokemusta rikkaampana.
Hauskaa matkaseuraa ja uusia ystäviä
jäimme kaipaamaan, mutta onneksi
yhdistyksen piirissä riittää kesäpäiviä
ja muita tapahtumia jatkossakin!
PS. Viron kesäpäivistä on saatavana
36-sivuinen Ifolor-kuvakirja, jota voi

Hienosti läpäistyn terveystarkastuksen
jälkeen kuvankaunis sairaanhoitajatar
Vassilissa ja miliisitär Larissa hyväksyivät
Tapio Klemolan KGB-agentiksi.

43

retina 2/2016

Elämän vaiheita retiniitikon polulta
Teksti ja kuva: Leelo Bekker
Käännös: Sylvi Sarapuu

N

imeni on Leelo. Olen 51 vuotias Virossa asuva retiniitikko.
Kerron tässä tarinani, miten
minusta tuli retiniitikko.
Lapsuus oli minulla niin kuin kaikilla
terveillä lapsilla. Kävin koulua, harrastin musiikkia, teatteria ja urheilua.
Olin iloinen ja toimelias tyttö. Neljätoistavuotiaana alkoivat pienet ongelmat. En nähnyt hyvin pimeässä,
kompastuin usein hämärässä enkä
ymmärtänyt, mikä on vialla.
Samaan aikaan kävin ampumakerhossa. Päiväsaikaan oli kaikki kunnossa, ja näin hyvin merkkitaulun,
mutta illalla hämärässä en enää nähnyt sitä. Kaikki oli sekaisin, ja se hermostutti minua. Ajattelin, että olen
ovela ja otan aina reunimmaisen
merkkitaulun. Kun alkuun vielä ampumaharjoitukset menivät valoisana
aikana hyvin, olivat iltaharjoitukset
minulle ongelma. Vaikka pidin ampumaurheilusta, en mennyt enää iltaharjoituksiin. Ohjaja ajatteli ja kertoi
toisille, että olin laiska ja mieluummin seurustelin poikien kanssa kuin
tulin kerholle. Lähdin nyt ensimmäistä kertaa silmälääkäriin. En saanut

minkäänlaista diagnoosia. Sanottiin
vaan, että älä mene sitten ampumakerhoon.
Seitsemäntoistavuotiaana aloitin autokoulun ajaakseni ajokortin. Lääkärissä kerroin, että hämärässä ja
pimeässä näen huonosti enkä näe
käännöksissä. Suositus: ”Ajaa suoraan ja valoisalla!” Niin sain ajokortin. Tarvitsin sitä tulevaa ammattia
varten. Opiskelin ammattikoulussa
eläintenhoitajaksi, ja palvelin useita isoja navettoja. Kolme vuotta sain
sitä tointa hoitaa, kunnes lopetin näköongelmien vuoksi, koska navetoissa oli liian vähän valoa. Muutin takaisin kaupunkiin.
Olin vielä neljä vuotta teknisessä korkeakoulussa sihteerinä. Avioiduin,
ja ensimmäinen lapsi syntyi. Vuosi
vuodelta näkö huononi. Odotin toista lasta, kun kävin silmälääkärissä ja
pyysin, että minulle määrätään silmälasit, koska näen tosi huonosti. Sainkin lähetteen silmäklinikalle, jossa
minua tutkittiin monta tuntia. Sain
diagnoosin, että olen retiniitikko, minusta tulee sokea eikä sitä sairautta
voi hoitaa, koska se on geneettinen.
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Olin viidennellä kuulla raskaana, ja
lääkärit halusivat tehdä minulle abortin. Väitin vastaan ja sanoin, että minun ensimmäisellä lapsellani on kaikki kunnossa. Kieltäydyin abortista.
Sanottiin, että vain omalla vastuulla.
Annoin allekirjoituksen ja synnytin
sen sekä seuraavat kolme lasta omalla vastuulla allekirjoitusta vastaan.
Minun neljä lastani ovat nyt iältään
21-32-vuotiaita, ja he kaikki näkevät
hyvin eikä heillä ole kellään edes silmälaseja.
Viimeisen lapsen jälkeen oma näköni
huononi huomattavasti. Ilman opasta
en kulkenut enää ulkona enkä käynyt
kaupassa. Ongelmia oli tuotteiden
löytämisessä hyllyiltä. Värit hävisivät,
jäi vain tumma ja vaalea. Vanhemmat
lapset kasvoivat ja lähtivät omille teilleen pois kotoa. Perhe-elämä romahti. Aviomies ei tarvinnut sokeaa naista, jonka kanssa ei saanut enää tehdä
hänelle tärkeitä yhteisiä asioita. Ei
voinut enää yhdessä pyöräillä, juosta,
käydä ulkona, koska en nähnyt hyvin.
Tuli tosi huono olo, ja ajattelin, että
minua ei tarvitse enää kukaan, ei mieheni, eivät edes lapset. Jäin kymmeneksi vuodeksi neljän seinän sisälle.
En käynyt missään, ystävät kaikkosivat ympäriltäni, masennuin ja sairastuin depressioon. Ainoa mielihyvä
tuli ruuasta. Söin ja söin, kunnes lopulta painoin 130 kiloa.
Vuonna 2008 minulle tarjottiin koulutusta hierojakurssin muodossa. Pel-

käsin, mutta suostuin kurssille, koska
poikani, joka oli silloin ammattiurheilija, tarvitsi tukea ja rahaa. Olin vuosia ollut vain kotona. Minua hirvitti,
miten ehtisin ajoissa luennoille ja
harjoituksiin, ja sekin, että olin iältäni
kurssin vanhin...
Hierojakoulutus alkoi 2009. Koulutuksen kesto oli 800 tuntia. Työharjoittelun aikana päässäni naksahti,
että juuri tätä haluankin tehdä, hieroa ja auttaa ihmisiä. Asiakaskunta
kasvoi kasvamistaan.
Vuonna 2012 minut puhuttiin hierojayhdistyksessä jälleen ympäri, että
lähtisin vielä korkeakouluun hankkimaan opettajan pätevyyden. Silloinen hieronnanopettaja oli jo iäkäs
ja sairaalloinen. Läpäisin seulan, ja
minusta tuli taas kerran oppilas. Ainoana sokeana näkevien nuorten
joukossa oli opiskelu todella vaikeaa
ja haastavaa, mutta 2015 valmistuin
ammattiopettajaksi Tallinnan yliopistosta parhain arvosanoin.
Nykyään toimin hierojana ja opetan
hierojakoulussa klassista hierontaa
tuleville hierojille. Opiskelun ja sen
tarjoaman työn myötä sain itseni takaisin. Paino putosi taas normaaliksi.
Annan mielellään vertaistukea muillekin samasta tilanteesta tuleville ihmisille.
Kiitos hierojakoulutukselle, olen jälleen tasapainoinen, rohkea, haasteita
vastaan ottava, kehitystä pelkäämä-
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Leelo Bekker lastensa ympäröimänä valmistujaispäivänä 2015.

tön keski-ikäinen nainen. Minulla on
jälleen paljon upeita uusia ystäviä ja
tuttuja. Vaikka näköni on olematon,
työskentelen, opetan ja jaan vertaistukea omista kokemuksistani. Roh-

kaisen kurjia ja masentuneita tarttumaan oman elämänsä ohjiin. Olen
kiireinen, eikä minulle enää edes tule
mieleenkään, että olen sokea. Elän tavallista pulppuavaa elämää.
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Esteetöntä matkailua Virossa
Teksti ja kuva: Kaidi Moor

T

oimin matkanjohtajana Retina
ry:n kesäpäivillä Lahemaan retkellä 11.6.2016. Olin jo pitkään
harkinnut matkanjohtajan tehtäviä
ja tänä kesänä aloitin. Ensimmäisenä ryhmänäni painuitte sydämeeni
ja olette tärkein ryhmä minulle. Pidin
matkastamme ja tehtävästäni Lahemaalla. Sain siitä innostusta jatkaa
alalla. Kiitos teille!
Päivämatkan Lahemaalle järjesti
perheyritys Accessible Baltics (AB),
joka on nyt toiminut vähän yli kaksi
vuotta. Tarjoamme matkaelämyksiä
liikuntarajoitteisille, näkö- ja kuulovammaisille ja muille erikoistarpeisille tai -toiveisille henkilöille. Yrityksessä on nykyään seitsemän työntekijää.
Itse toimin vapaaehtoisena. Päivisin
olen lastentarhanopettajana Tallinnassa. Vastuullani on alle 3-vuotiaiden ryhmä. Nautin työstäni kovasti.
Olen myös 11-vuotiaiden kaksosten
äiti.
Yrityksemme henkilökuntaa yhdistää
holistinen eli kokonaisvaltainen elämänkatsomus. Teemme työtämme
sydämellä. Ehkä juuri sen ansiosta
saimme matkailun edistäjän tittelin
2015. Tämä on iso tunnustus meille.

Kaidi Moor työssään lastentarhanopettajana.

Accessible Baltics
toimintaperiaatteet
Esteetön matkailu kaikille – haluamme edistää matkailua Virossa. Täällä
esteettömyys ei ole yhtä kehittynyttä kuin Suomessa. Tavoitteenamme
on kartoittaa esteettömät kohteet ja
kehittää esteetöntä matkailua, jakaa
tietoa sekä toimia infopisteenä Virossa, myöhemmin koko Baltiassa. Siitä
myös nimi Accessible Baltics.
Asiakkaamme suunnittelussa mukana – emme toteuta toiveitamme,
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vaan sinun haaveitasi ja tarjoamme
parhaita mahdollisia ratkaisuja niiden toteutumiseksi matkalla Virossa.
Haluamme tarjota mukavutta, kiinnostavia paikkoja ja tarinoita, reilua
hintaa sekä turvallisuutta.
Palautelomakkeitanne lukiessamme
meillä heräsi uusia ideoita ja syntyi
kaksi matkapakettia näkövammaisryhmille. Toinen niistä on kolmen, toinen viiden päivän paketti.

Kulttuuri- ja veistosmatka 5 aistia
9.-11.6.2017
3 päivää Pohjois-Virossa,
ryhmän koko 14-22 tai 33-48 henkeä
Elämyksellinen rantaloma alkaa, kun
pysähdytään Laulasmaalla Tallinnasta länteen. Se on puolisaari, jolla
orjantappura kukkii ja tuoksuu vielä syksylläkin ja jonka keltainen rantahiekka ulottuu pitkälle mäntyjen
siimekseen. Siellä hotellin terassilla
tekee mieli kokea ihmeitä ja antaa itselleen aikaa.
Laitsen Graniittivillassa työskentelee
Tauno Jangro, yksi Viron tunnetuimmista kuvanveistäjistä. Hänen näkemyksensä Skandinavian mytologiasta, eläimistä, ihmisistä ja uskonnosta
ovat saaneet muotonsa pronssissa ja
matkanneet maailman ääriin. Kangro
on sanonut, että 50 työvuotta kuvanveistäjänä on juuri oikean mittainen
aika antaa opittua eteenpäin. Osallistumme Tauno Kangron työpajaan.

Etelä-Viron poluilla: Setumaa –
ainutlaatuinen kulttuuri kahden
ilmansuunnan välissä
Ryhmän koko: 4-7 tai 14-22 henkeä
Matkan voi tilata aikavälille 15.5.1.9.2017
Viiden päivän bussimatkan aikana tutustutaan setukaisten alkukantaiseen
mutta vireään kulttuuriin KaakkoisVirossa. Setumaa on jäänyt idässä ja
lännessä asuvien kansojen puskurialueeksi. Syrjäisen sijainnin ansiosta
Setumaalla ovat säilyneet vanhat ja
omaperäiset tavat ja perinteet. Varsinkin Viron uudelleenitsenäistymisen jälkeen setukaisten kulttuuri on
puhjennut uuteen kukoistukseen. On
alettu puhua jopa Setumaan renessanssista.
Vierailemme myös Tartossa, joka on
Viron henkisen elämän keskus. Sitä
kutsutaan lempinimillä Emajoen
Ateena ja ikuisesti nuori kaupunki.
Teemme kierroksen Viron kansallismuseossa, joka avattiin 2016. Paluumatkalla viivähdämme Otustveren
kartanoalueella, jossa otetaan käyttöön kaikki viisi aistia.

Lisätiedot:
Jaava Masing (työkieli suomi)
p. +372 51 58 403
jaava@accessiblebaltics.eu
www.accessiblebaltics.eu
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Elämysleirillä Tuurissa
Teksti: Marika Turunen
Kuva: Antti Isokallio

R

etina ry järjesti historiansa
ensimmäisen perheleirin Etelä-Pohjanmaan Tuurissa 1.–
3.7.2016. Leiri oli tarkoitettu perheille, joiden jollain perheenjäsenellä on
retinitissairaus. Kaikkiaan osallistujia
oli 22, joista 8 lapsia. Mukana oli myös
kaksi opaskoiraa. Jakauduimme kahdeksaan perhekuntaan.
Meidän perheemme päätyi lähtemään seikkailuun onnibussilla. Suorat
linjat oli ikäväksemme loppuunmyyty, mutta ruokatauko Jyväskylässä
sopi hyvin ,matkasuunnitelmaamme.
Toki tämä viivästytti saapumistamme
niin, että olimme viimeisinä perillä
Tuuri Resortsissa hieman iltakymmenen jälkeen.
Muu porukka oli ehtinyt tutustella
ja saunoa lomakylässä. Kesäyöt ovat
yllättävän valoisia. Paikka näytti sangen kauniilta tekolampineen ja monine rakennuksineen. Kylästä löytyi
myös mm. hevosia, lampaita ja kukkokin. Suosittelen kurkistamaan paikan sivuja jos Tuuriin päin on asiaa!
Lauantain noin 4 km vaellukselle osallistui seitsemän perhekuntaa. Keli

suosi vaellustamme. Oli puolipilvistä, ja lämpömittari näytti 22 astetta.
Olimme poikani kanssa ensimmäistä
kertaa vaeltamassa. Geokätköilyn tiimoilta on kyllä tullut metsässä pööpöily muuten tutuksi.
Reilu tunnin kävely leijonankodalle
sujui leppoisasti luontoa ihmetellen,
perhosia tutkien ja paarmoja hätistellen. Reitti oli ainakin omaan näkötilanteeseeni helppo kulkea. Eräs perheistä oli liikenteessä lastenrattaiden
kanssa. Muutamassa kohdassa piti
vaunuja kantaa.
Kodalle päästyä viriteltiin tulet nuotiolle ja laitettiin nokipannukahvit ja
eväät tulille. Tarjosin vaahtokarkkeja
grillattavaksi nimipäiväni kunniaksi.
Jutusteltiin mukavia ja tutustuttiin
Timo Nyströmin mukanaan tuomaan
moottoripyöräilijöiden kypäräpuhelimeen.
Paluuvaellus Tuuriin sujui leppoisasti, shoppailumahdollisuudet silmissä
kiiltäen. Tuulettomilla alueilla meinasivat ihan hikikarpalot nousta otsalle,
sen verran hyvin keli suosi vaeltajia.
Itse olin Tuurissa ensimmäistä kertaa.
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Ja kyllähän Keskisellä riitti ihmeteltävää!
Illansuussa grillailimme lomakylällä kukin hankkimiamme eväitä. Oli
myös mahdollisuus saunoa ja uiskennella lammessa. Tuuli oli yltynyt, itikat eivät kiusanneet. Nauru raikasi, ja
hauskaa oli.

En ole hetkeen ollut yhdistyksen tapaamisissa mukana. Reissun jälkeen
jäin miettimään, miksi ihmeessä en.
Mikään ei korvaa vertaistukea. Matka
oli kaikin puolin onnistunut osaltamme. Päällimmäisenä mieleen jäi raikuva nauru; hauskaa oli. Ehdottomasti
uusiksi, pian!

JOULULAHJAKSI!
KAIKKI LUKUTELEVISIOT -25%
www.visualfocus.fi
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Tarjan ja Markun matkassa
Budapestissa
Teksti: Esko Pölkkynen
Kuvat: Arja Pölkkynen

R

etiniitikoita
matkakumppaneineen kokoontui mukava
25 henkilön seurue HelsinkiVantaan lentoasemalle varhain sunnuntaiaamuna lokakuun 2016 alussa. Seurueessa oli tuttuja matkalaisia
vuosien varrelta, mutta uusiakin tuttavuuksia lähti matkaan suuntana sukulaiskansan Unkarin pääkaupunki
Budapest. Tarja Räisänen ja Markku
Virtanen ottivat meidät huomaansa
alusta pitäen. Näin päästiin matkaan
turvallisesti ja ongelmitta.
Budapestissa meitä odotti lämpimähkö sää, mikä tosin viileni jo toisena
matkapäivänä hyvinkin syksyiseksi,
mutta siihenhän me olemme tottuneet. Lentokentällä meitä vastassa oli
paikallinen opas, joka hauskasti suomea puhuen toivotti meidät tervetulleiksi ja varoitti paikallisista vaaroista,
kuten taskuvarkaista ja ryöstöhintaisista takseista. Matka lentoasemalta hotelliin sujui hänen jutusteluaan
kuunnellen joutuisasti.

Iltapäiväkävely Tonavan varrella
Heti ensimmäisenä päivänä ehdimme
pitkäksi venyneen lounaan jälkeen

tutustumaan Markun johdolla jalkaisin Tonavan rantoihin sekä Vapauden
ja Rakoczin siltoihin. Markku selvitti
meille tapansa mukaan niin nähtävyydet kuin liikenteen ja ympäristön
rakennusten piirteetkin. Iltapäiväkävely päätyi miltei Tonavan rannalla sijaitsevaan hotelliimme. Myös Rakoczin silta oli hotellimme läheisyydessä.
Hotellin sijainti oli mainio. Läheltä
löytyivät ravintolakatu, kauppahalli, ostoskävelykatu, metroasema ja
ratikkapysäkit. Hotelliaamiainen oli
tasokas. Ravintolakadun palvelut tulivat tutuiksi. Unkarilainen ruoka on
maukasta, edullista ja annokset reilun kokoisia.

Kaupunkikierros
Toisen matkapäivän ohjelmaan kuului neljän tunnin kaupunkikierros
bussilla paikallisoppaan Gabin johdolla. Tutustuimme Sankarienaukion
lukuisiin patsaisiin, keskuspuistoon,
Pestin puolen kauniisiin. yli sata vuotta vanhoihin rakennuksiin sekä lukuisiin kirkkoihin tarinoiden siivittäminä.
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Gellerti-kukkulalta ihailimme Pestin upeita rakennuksia

Budan puolella olevilla kukkuloilla
sijaitsevat kuninkaiden ja presidentin linnat, joiden historiaa kuulimme
oppaaltamme. Linnoituskukkulalta
näkyi kaupunki ja Tonava siltoineen
kaikessa komeudessaan. Kuuluisimmat sillat, Ketjusilta ja valkea Elisabetinsilta tulivat siten tutuiksi.
Oppaamme Gabi kertoi myös Unkarin monivaiheisesta historiasta. Ryhmämme pohtikin, että sukulaiskansojen historiaan kuuluu monenlaisia
vainoja, miehityksiä ja loputtomasti
sotia. Budapestia on kuitenkin voimallisesti rakennettu 1800-luvun
lopulla. Silloin siellä elettiin ItävaltaUnkarin ehkä vaurainta aikaa. Tuolta
ajalta on paljon rakennuksia ja esim.
Manner-Euroopan vanhin Metro, jota

kokeilimme kiertoajelun ja lounastamisen jälkeen. Metro- ja ratikka-ajelulla näimme myös vähän laitakaupunkia, jota ei oikein kauniiksi voi
luonnehtia. Avartavia kokemuksia
olivat molemmat kiertoajelut!
Ryhmämme kiinnitti huomiota Kaupungin siisteyteen. Ei ollut roskia eikä
roinaa juuri missään. Kerjäläisiä näkyi
kuitenkin varsinkin keskusta-alueella, mutta onhan niitä nykyisin lähes
joka maassa.
Toisen matkapäivän ilta-ateria nautittiin ravintolakadun buffet-ravintolassa, jossa valittavana oli herkkuja jokaiseen makuun, esim. hanhenmaksaa,
paikallista borschkeittoa ym. Hintataso ravintoloissa oli tosi edullinen. Mo-
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Szechenyi-kylpylä

nipuolinen buffet ruokajuomineen jäi
alle 10 euroon henkeä kohden.

Ostoksilta kylpylään
kelluttelemaan

sa mukaan kuumiin tai kylmiin altaisiin. Ulkoaltaat olivat olosuhteista
johtuen haastavia. Satoi, ja oli kylmäkin, mutta osa ryhmästämme piti
niitä parhaina. Kylpylä oli hieno kokemus!

Kolmannen matkapäivän ohjelmaan
kuului käynti kauppahallissa, shoppailua ostoskadulla sekä illemmalla
käynti keskuspuistossa sijaitsevassa
kylpylässä. Kylpylärakennus on vanhahtavan hieno, komeat korkeat kupolikatot auloissa koristeineen.

Saarikeitaan kautta kotimatkalle

Kun paikallisiin tapoihin opittiin,
päästiin kelluttelemaan kukin halun-

Viimeisenä matkapäivänä kävimme vielä Margitin saarella, joka on

Unkarin kylpyläkulttuurin selityksenä ovat lukuisat lämpimät lähteet
alueella. Niiden uskotaan myös edistävän terveyttä.
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budapestiläisten virkistys- ja retkeilykeidas. Nimensä saari on saanut
Margit-prinsessasta, joka vietti saarella suurimman osan elämästään
nunnana. Luostarista on enää rauniot
jäljellä. Saarella on erikoisia puita, aukioita, raunioita, suihkulähteitä sekä
kunnostettavana oleva kylpylä.
Kävelimme saaren halki Markun
opastamana kuunnellen ja katsellen,
mitä saarelta löytyy.

Hotellille paluu tehtiin taas julkisilla,
eli raitsikalla ja metrolla, jotka tulivat
todella tutuiksi matkapäivien aikana.
Vielä kotimatkalla hotellista lentokentälle saimme nauttia Markun ympäristökuvailusta. Selvitykset ja lento
kotimaahan menivät jo rutiinilla.
Helsinki-Vantaalla olikin sitten haikeiden jäähyväisten aika. Tyytyväiset
matkalaiset lähtivät kukin tahoilleen.
Ehkäpä tapaamme ensi vuonna syyskesällä Pietarin-matkan merkeissä!

Tarja, Markku ja matkaseuruetta Manner-Euroopan vanhimman metron pääteasemalla.
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Syyskokousmatkalla opaskoiran
kanssa
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Arja Piisinen

S

ain ensimmäisen opaskoirani
Cirun elokuussa 2016. Syyskokousmatka Lahteen 29.10.2016
oli ensimmäinen yhteinen junamatkamme. Piti oikein kysäistä VR:ltä,
miten ostan meille lipun verkkokaupasta. Ohjeistus oli normaali lippu
mieluiten lemmikkieläinosastosta,
mutta ilman maksullista lemmikkieläintä.
Kotoa lähtiessä aamu sarasti jo sen
verran, että katuvalaistus oli sammunut. Minun silmilleni tienoo oli vielä
säkkipimeä. Hienosti Ciru opasti metsän läpi viiden porrasryhmän kautta
rinnettä ylös, notkon ja toisen mäennyppylän yli kävelysillalle ja sieltä
Tammelan kaupunginosan kautta
Tampereen rautatieasemalle.
Junassa tapasimme matkakumppanimme Antti Sirénin. Tikkurilassa oli
tiedossa junanvaihto. Tarkistin saapumis- ja lähtölaiturit kätevästi iPhonella Junat.net-palvelusta.
Vastakkaisille paikoille istahti pian
kaksi naishenkilöä, arvatenkin sisa-

rukset. Pöydän alla uinailevan opaskoiran tiimoilta kehkeytyi heidän
kanssaan vilkas keskustelu. Tikkurilassa toinen naisista auttoi meidät ystävällisesti junasta asemalaiturille.
Ciru kulki edellä, minä perässä ja Antti
repustani kiinni pitäen letkan hännillä. Ihmisvirtaa seuraten Ciru johdatti
meidät urhoollisesti rullaportaita ylös
ja toisia alas vaihtolaiturille, vaikka
tehtävä jännitti sitä aivan hirmuisesti.
Selvisimme kommelluksitta seuraavaan junaan.
Perillä Lahdessa tapasimme tuota
pikaa muita retiniitikoita. Matkakeskuksen tunnelissa aikamme haahuiltuamme löysimme lopulta hissin ja
onnistuimme nousemaan sillä asemarakennukseen.
Ensimmäisenä
vastassa oli kahvila. Kokemus ei ollut erityisen esteetön. Miten ihmeessä löytäisimme katoksen, jonka alle
joukkomme oli määrä kokoontua?
Onneksi yhdistyksen toimistonhoitaja Arja Piisinen huomasi meidät ja
luotsasi koko porukan oikeaan paikkaan.
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Projektipäällikkö Riitta Niskanen (keskellä sadetakissa) esittelee Lahden matkakeskusta ryhmällemme.

Esteettömyysratkaisuja ja
jymy-yllätys
Ulkona tihuutti vettä, ja sää oli varsin
kolea, kun etsiydyimme matkakeskuksen katoksen alle. Siellä projektipäällikkö Riitta Niskanen Lahden
teknisestä ja ympäristötoimesta esitteli ryhmällemme matkakeskuksessa
toteutettuja esteettömyysratkaisuja.
Vammaisjärjestöjen edustajat olivat
olleet mukana niitä ideoimassa ja arvioimassa, ja paljon hyvää olikin saatu aikaan.
Rautatieaseman yhteyteen rakennettu matkakeskus toimii alueen lii-

kenteen keskuspaikkana yhdistäen
lähi- ja kaukoliikenteen sekä eri liikennemuodot. Tavoitteena on helppo ja
esteetön siirtyminen kulkumuodosta toiseen. Osa hisseistä on puhuvia.
Kaiteista ja hissien luota löytyy opasteita pistekirjoituksella. Jalankulkuväylille ja laiturikentälle opastetaan
maahan upotetuin ohjauskiskoin tai
huomioraidoin. Asemarakennuksen
edustalla on avustuspiste, jonka läheisyydestä löytyvät taksit ja saattopysäköinti.
Asia kiinnosti, mutta kuuluvuus oli
heikohko. Vieressä jyrisi bussi tyhjäkäynnillä, ja olihan yli 40 hengen
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ryhmämmekin
suurenpuoleinen.
Ciru ilahtui tavatessaan Erkki Juntikan opaskoirana Mikkelissä toimivan
Cennin. Siskokset hengailivat tyytyväisinä kuonot vastakkain.

not säilyvät ennallaan. Pienten yhdistysten hakuprosessi ja raportointi
itse asiassa helpottuvat jatkossa, kun
siirrytään käyttämään esitäytettyjä
lomakkeita.

Äkkiä tunnelma sähköistyi. Ilmeni,
että joukossamme seisoi BlindSquaren kehittäjä Ilkka Pirttimaa. Hän oli
saanut vihiä tapahtumasta ja tullut
kuulolle. Kaisa Penttilä kutsui siltä
seisomalta hänet mukaamme hotelli
Cumulukseen. Näin saimme yllättäen
kokouskahvin lomassa kuulla, millaisia uusia IBeacon-sovelluksia paikannusjärjestelmään on kehitteillä.

Toimintasuunnitelmaan lisättiin Tarja Pietiläisen ehdotuksesta tutkimus
retiniitikoiden hoitoprosessin ja geenitestien toteutumisesta eri puolilla
Suomea. Hallituksen esitys vuoden
2017 talousarvioksi vahvistettiin
muutoksitta. Jäsenmaksut päätettiin
säilyttää ennallaan.

Ennen virallista syyskokousta PäijätHämeen Näkövammaiset ry:n puheenjohtaja Tapio Äystö kertoi näkövammaistoiminnasta alueella.

Syyskokouksen päätöksiä
Syyskokouksen
puheenjohtajaksi
kutsuttiin Tapio Äystö ja sihteeriksi
Arja Piisinen. Nimenhuudossa selvisi,
että kokoukseen oli saapunut 26 yhdistyksen varsinaista jäsentä, kolme
kannatusjäsentä sekä 16 muuta henkilöä, joista osa oli lähtenyt kaupungille.
Timo Nyström esitteli vuoden 2017
toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Hän vakuutti, ettei rahoituksemme
joudu vaakalaudalle rahapeliuudistuksen myötä. Raha-automaattiyhdistyksestä on kerrottu, että vaikka
rakennus vaihtuu, ihmiset ja toimin-

Retina ry:n puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Timo
Nyström. Hallitukseen oli kolmen
erovuoroisen tilalle tarjolla neljä ehdokasta, jotka esittäytyivät lyhyesti,
yksi puhelimen välityksellä. Suljetulla
lippuäänestyksellä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallitukseen tulivat
valituiksi Jyrki Hänninen Oulusta (23
ääntä), Tarja Pietiläinen Hankasalmelta (19 ääntä), ja Antti Isokallio Nokialta (17 ääntä). Neljäs ehdokas Pekka
Rantanen Helsingistä päätyi varajäseneksi. Muiksi varajäseniksi valittiin
yksimielisesti Esko Pölkkynen Turusta ja Outi Lehtinen Tampereelta. Hallituksessa jatkavat Jaana Argillander,
Helsinki, Heikki Ketola, Oulu, ja Jari
Palonen, Helsinki.

Huutokauppa, jälkiruokayllätys ja
Tulivuori
Jaana Nyströmin ja Arja Pölkkysen
suorittamaa ääntenlaskua odotelles-
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sa Timo Nyström huutokauppasi pikkutakkiaan Tutkimusrahaston kartuttamiseksi. Tällä kertaa huudettavana
oli myös Mikkelin torilta ostettu unelmatorttu. Pikkutakki meni Pekka
Rantaselle, mutta tämä lahjoitti sen
takaisin Timolle. Unelmatorttu päätyi
Kaija Halmeelle, joka piti sen visusti itsellään. Keräyslippaaseen kertyi
176,25 euroa.
Kokouksen jälkeen lähdin koiran
kanssa lenkille. Hienosti pärjäsimme
vieraassa kaupungissa, ja Ciru opasti
minut varmoin ottein takaisin hotellille.
Illalliseksi nautittiin muhkea possun
kasslerpihvi. Jälkiruokana oli juustokakkua, mutta Raija Leppästä odotti
hauska yllätys. Hän oli Rovaniemellä
kevätkokouksen jälkeen kovin pettynyt, kun jälkiruuaksi luvattuja lättyjä ei ollutkaan tarjolla. Raijan ilme
oli näkemisen arvoinen, kun hänen
eteensä kannettiin nyt herkullinen
lättyannos.
Iltaohjelmana oli Repe-ryhmän livekuunnelma Tulivuori. Harmikseni
jouduin kiiruhtamaan junalle enkä
voinut jäädä sitä seuraamaan. Mukana olleet kehuivat esitystä kovasti jälkikäteen:
– Mukaansatempaavaa, kaunista. Kaikilla esiintyjillä oli todella hyvä lauluääni, ja valojen sammuttaminen lisäsi tunnelmaa. Ajoitus juuri raskaan
illallisen nauttimisen jälkeen teki

Lättyannos yllätti Raija Leppäsen täydellisesti!

olosta välillä liiankin rentoutuneen.
Suositeltava esitys!
– Esitys toi mieleen 50-luvun radiohupailut, aitoa Repe Helismaata! Esitys oli hyvä ja laulut, tuon ajan iskelmät, laulettiin hyvin. Pianosäestys oli
myös hyvä. Nostalginen esitys sai hienot suosionosoitukset.
– Esitys oli hyvinkin erilainen verrattuna muihin teatterikappaleisiin.
Nythän olin salissa kokemassa kuunnelmaa. Mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi muodostui roolien esittäjien äänten erilaisuus. Pisteet Sari
Karjalaiselle hyvästä säestyksestä ja
musiikin johdattamisesta nopeatempoisesti vaihtelevien kappaleiden välillä! Antonion ja Lollon duetto oli oikeinkin mukavaa korvalle. Yllättävän
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paljon vanhoja kappaleita mahtui kokonaisuuteen uusine sanoineen. Erilainen ja mieleenpainuva esitys!

Reissun saldo koirakolle
Matka vieraaseen kaupunkiin monine
junanvaihtoineen oli melkoinen tulikoe yhteistyönsä alkumetreillä olevalle koirakolle. Kaikki sujui kuitenkin hyvin, ja saimme päivän mittaan
runsaasti onnistumisen kokemuksia.
Kun olimme selvittäneet kotimatkan
viimeiset rullaportaat Tampereen
asemalla, Ciru tuuletti oikein kunnolla. Minä tietysti kehuin ja kiittelin sitä
vuolaasti. Tämän kokemuksen kannattelemana on hauska lähteä kohti
uusia seikkailuja!

Outi Lehtinen ja opaskoira Ciru syyskokouksen tuoksinassa.

Uusia kasvoja hallitukseen
Retina-lehti haastatteli tuoreeltaan uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenen. Lämpimät onnittelut kaikille valinnasta ja työn iloa tulevalle toimikaudelle!
Jyrki Hänninen
Olen 50-vuotias, naimisissa ja lapseton. Kodissamme asustaa lisäksemme
kaksi kissaa ja opaskoira. Lapsuuteni
vietin Lohjalla. Muutin omilleni heti,
kun se vain oli mahdollista. Nykyinen
kotipaikkani on Oulu.

Minulla diagnosoitiin korioideremia
1970-luvulla, kun sukuani tutkittiin
Oulussa laajemmin. Myös veljelläni
on sama diagnoosi.
Koulutukseltani olen sekä kanttori
että mikrotukihenkilö. IT-alan työt
aloitin vuosituhannen vaihteessa,
kun halusin kääntää urakelkkaa ihan
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vuosi sitten, kun huono omatunto
alkoi kolottaa. Olisi pitänyt liittyä jo
aikaa sitten! Tähän mennessä olen
toiminut yhdistyksessämme IT-asiantuntijanaRetinitisrekisterintyöryhmässä.
Haluan edistää tasapuolisesti näkövammaisten palveluja ja pitää yhdistyksen jäsenten ja yleensä näkövammaisten puolia. En ole mihinkään
tiettyyn paikkakuntaan tai alueeseen
sidottu, vaan suosin kaikkia.

Jyrki Hänninen esittäytyi Lahden kokousväelle menestyksekkäästi puhelimen välityksellä.

toiseen suuntaan. Työskentelin ulkoisena konsulttina IT-arkkitehdin kaltaisena henkilönä vuoden 2013 loppuun
Nokia Solutions and Networks:llä.
Myös aiemmin olin melko vaativissa
IT-tehtävissä näkövammaisena. Nyt
kun IT-alan töitä ei ole, edessä on uusi
urakeikaus. Opiskelen parhaillaan
koulutetuksi hierojaksi. En ole tottunut pyörittämään peukaloita!
Harrastuksekseni näpelöin tietokoneita ja tilailen Kiinasta nettikaupoista kaikenlaista kivaa. Sitten jännitän,
mitähän postiluukusta tipahtaa. Vapaa-ajalla ravaan opaskoiran kanssa
pitkiä lenkkejä hiestä märkänä. Teemme tassutellen myös asiointimatkoja.
Aiemmin toimin aktiivisesti paikallisessa
näkövammaisyhdistyksessä, mutta nyt siinä on ollut 10
vuoden tauko. Retina ry:hyn liityin

Antti Isokallio
Olen 55-vuotias, naimisissa, ja meillä
on kaksi lasta. Lapsuuskotini on noin
300 metrin päässä nykyisestä kodistani. Kasvoin tuossa 50-luvun puurakenteisessa omakotitalossa Nokian
Alhoniityn kaupunginosassa kahden
pikkuveljeni ja yhden pikkusisareni
rinnalla. Äitini asuu siellä edelleen.
Koulutukseltani olen insinööri ja toimin suunnittelutehtävissä. Kouluaikana näköni oli jo heikentynyt, en
vain tiennyt asiaa. Kaikki kurssit ja
opintojaksot sain suoritettua. Työssä
käytän tietokoneessa suurennusohjelmaa. Lisäksi on joitakin satunnaisia työmaakäyntejä, mutta nekin ovat
sujuneet jotakuinkin hyvin.
Minulla diagnosoitiin Bestin tauti
19.12.2008. Suvussani ei ole muita
retiniitikoita. Katseen kohdistaminen
on ongelmani, koska sairauteni on
näkökentässä keskellä tarkan näke-
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misen alueella. Haitta on kuitenkin
niin lievä, ettei minua lasketa näkövammaiseksi. Autolla ajoa välttelen,
vaikka saankin ajaa laillisesti. Vapaaaikana ajelen sähköpolkupyörällä ja
ulkoilen muutenkin mahdollisuuksien mukaan.
Kokemusperäinen tieto, jonka olen
yhdistyksen piirissä saanut, on auttanut oikeaan menettelyyn ja suhtautumiseeni niin, että asiat sujuvat
juhlassa, arjessa ja työssä. Kokouksiin
osallistuminen on tärkeätä, mutta parasta on matkojen viihteellinen puoli.
Toisinaan on hyvä irtautua arjesta, ja
nykyään se tapahtuu kohdallani monesti yhdistyksen kautta. Kesäpäiville
olen osallistunut melkein joka kerta
ja viihtynyt hyvin. Viime kesänä olin
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa perheretkeä Tuuriin.
Edistystä olisi, jos yhdistyksen vähemmän aktiiviset jäsenet saataisiin
osallistumaan enemmän toimintaan
ja keksimään kanssamme yhteisiä aktiviteetteja. On tietysti aivan OK, jos
jäsen tahtoo vain lehden ja sillä hyvä.
Loppukevennyksenä sanoisin, että
tietokoneeni oikeinkirjoitus suosittelee retiniitikoita-sanan kirjoitusasuksi ”retini itikoita”.

Tarja Pietiläinen
Olen syntynyt 1953 Laukaassa, josta perheemme muutti 1956 Petäjä-

vedelle. Kotini oli pieni maatila. Toimeentulo saatiin maidontuotannosta
ja isän metsätöistä. Minulla on yksi
veli ja kolme siskoa, olen porukan
toiseksi vanhin. Synnyimme kaikki
kahdeksan vuoden sisällä. Lapsuusaika oli iloisen leikinja työn täyttämää.
Ympärillä oli paljon lapsiperheitä ja
elävä maalaiskylä kansakouluineen,
kyläkauppoineen, käsityöläisineen ja
muine asukkaineen.
Olen tiettävästi sukuni ainoa retiniitikko. Sain retinitis pigmentosa -diagnoosin 12-vuotiaana Jyväskylässä
silmälääkäri Anneli Klemetin vastaanotolla. Oli menty uusimaan taittovian vuoksi minulla jo parisen vuotta
olleita silmälaseja. Tieto oli järkytys
varsinkin mukana olleelle äidilleni,
joka muisteli vielä ihan hiljattain tuota käyntiä näin: Ensin lääkäri sanoi,
että minusta tulee sokea. Tutkittuaan
silmiäni moneen otteeseen päivän aikana hän lievensi tuomiota sanoen,
että lopulta saatan nähdä kuin avaimenreiästä. Itkien olimme lähteneet
lääkäristä pois.
Kirjoitin ylioppilaaksi Petäjäveden
yhteiskoulusta 1972. Koulun jälkeen
vietin vuoden au-pairina Englannissa. Syksyllä 1973 kokeilin kieliopintoja Jyväskylän yliopistossa, mutta
joulun jälkeen siirryin Jyväskylän talouskouluun. Syksyllä 1974 aloitin
sosiaalihuoltajan opinnot Tampereen
yliopistossa, josta valmistuin 1978.
Avioiduin seuraavana vuonna ja toimin sosiaalityöntekijänä Laukaassa,
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Retina ry:n hallitukseen valittiin Lahden syyskokouksessa Antti Isokallio (kuvassa vasemmalla) ja Tarja Pietiläinen sekä varajäseneksi Pekka Rantanen.

kunnes ensimmäinen lapsemme Anna-Kaisa syntyi 1980.
Tässä vaiheessa RP vaikutti ratkaisevasti elämänkulkuuni. Lapsen saanti heikensi näköäni niin, että menin
silmälääkäriin uusiakseni lasit. Sama
lääkäri, joka oli tehnyt diagnoosin,
kysyi näköni tutkittuaan, onko minulla ajokortti. Vastasin, että on. Seuraavaksi hän sanoi, että ei ole enää.
Tämä merkitsi kaikkien suunnitelmieni romahtamista. Miten voisin jatkaa
missään työssä ilman ajokorttia? Etsin

tukea Retinitis-yhdistyksestä, jonka
olemassa olosta olin jossain vaiheessa kuullut omalta silmälääkäriltäni.
Sittemmin tulin valituksi yhdistyksen hallitukseen ja istuin siellä yhden
kauden. Se, että löytyi muita samassa
tilanteessa olevia ihmisiä, oli minulle
todella tärkeää, niin eksyksissä olin.
Kriisistä selvittyäni vaihdoin ammattia. Siirryin maatilayrittäjäksi Hankasalmelle mieheni kotitilalle, jota hän
vanhempiensa ikäännyttyä oli hoitanut yksin. Tilalla on aina tuotettu
maitoa. Siinä riitti minullekin työtä
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ja oppimista, vaikka lehmät olivatkin kotoisen tuttuja olentoja. Pystyin
tekemään kaikkia muita töitä paitsi konehommia. Meille syntyi vielä
kaksi poikaa, Samuli 1982 ja Tuomas
1985. Mieheni hoiti lasten kuljetukset harrastuksiin ja kuskasi usein minuakin monenlaisiin menoihin. Siinä
maitotilan ja kolmen lapsen pyörityksessä vuodet vierähtivät vauhdilla,
kunnes maatilayrittäjyys tilallamme
siirtyi 2012 pojallemme.
Harrastukseni olivat 1980- ja 1990-luvuilla lähinnä lasten musiikki- ja liikuntaharrastusten ja 4H-kerhoilun
tukemista sekä oman työn kannalta
välttämättömiin yhdistyksiin ja koulutuksiin osallistumista. Olin mukana
mm. koulun johtokunnassa, musiikkiyhdistyksessä, seurakunnan lähimmäispalvelussa sekä maa- ja kotitalousnaisten toiminnoissa.
Nykyiset harrastukseni ovat lukeminen, kuntoliikunta, Elämän värit
-osuuskunnan luotsaus ja Keski-Suomen näkövammaistoiminta. Käyn
paljon erilaisissa kulttuuritapahtumissa, teatterissa ja konserteissa.
Maatilamme sukupolvenvaihdoksen
jälkeen aloin uudelleen etsiytyä näkövammaistoiminnan pariin. Aluksi liityin näkövammaisten kuoroon
täällä Keski-Suomessa. Sitten olenkin
ollut alueyhdistyksen viriketoimikunnassa ja toimintatiimissä oikeastaan
koko ajan.

Retina ry:n jäsen olen ollut 1970-luvulta lähtien, ja osallistunut moniin
vuosikokouksiin ja juhlaseminaareihin. Olin mukana Retina Internationalin maailmankongressissa Finlandia-talossa 2008 ja Pariisissa 2014.
Yhdistys tekee tärkeää työtä pitämällä yhteyttä tutkijoihin ja tiedottamalla tutkimustuloksista. Yhtä tärkeää on
pitää huolta jokaisesta yksittäisestä
retiniitikosta. Kukin saa diagnoosinsa
yksin. Miten siitä pääsee eteenpäin?
Olisi luotava polku, jolle jokainen
diagnoosin saanut ohjataan tasapuolisesti. Kukaan ei saisi jäädä oman
onnensa varaan, vaan kaikkien tulisi päästä oman harvinaissairautensa
erikoisasiantuntijalle ja yhdistyksemme vertaistuen piiriin. Jokainen ihminen on laulun arvoinen, jokainen
elämä on tärkeä – yhtä tärkeä, tekisi
mieli lisätä.

Pekka Rantanen
Olen 48-vuotias sinkkumies Helsingistä. Lapsuuteni vietin vanhempieni
ja kahden isoveljen kanssa maatilalla
Eurassa. Tällä hetkellä lapsuudenkotini toimii kakkosasuntonani.
Sain 19-vuotiaana keskussairaalan
silmälääkäriltä diagnoosin sauva-tappidystrofia. Näkövamma on vaikuttanut sekä opiskeluun että työuraan.
Koulutukseltani olen merkonomi,
datanomi ja BBA. Olen työskennellyt

63

retina 2/2016

kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä ja toiminut Näkövammaisten
liiton kansainvälisellä osastolla projektikoordinaattorina kansainvälisissä ja EU-hankkeissa. Sittemmin siirryin
valaisinyrityksen myynti-, markkinointi- ja vientitehtäviin. Viimeiset
kahdeksan vuotta ovat vierähtäneet
toimitusjohtajana ja osakkaana näön
apuvälineitä maahantuovassa yrityksessä.
Retina ry:ssä sydäntäni lähellä ovat
tiedonsaanti, yhteisöllisyys ja vertais-

tuki. Näiden lisäksi haluaisin edistää
tukea tutkimukselle sekä ylläpitää ja
kehittää kansainvälisiä verkostoja.
Yhdistyksen hallituksessa olen aiemmin istunut vuosina 1999-2002. Olen
osallistunut myös Euroopan nuorten
retiniitikoiden toimintaan.
Harrastan kieliä, mökkeilyä ja liikuntaa. Lempilajejani ovat purjelautailu ja purjehdus. Viimeksi mainitussa
olen kilpaillut kansainvälisellä tasolla mm. näkövammaisten Match Racing -kisoissa.

Sydän jolla siivet on
Teksti: Outi Lehtinen ja Sirkku Heinäluoto
Kuva: Outi Lehtinen

”Vaikka täällä muukalainen lienen,
outo lintu metsän kaukaisen,
onnellisen sydämeni pienen
laulan auki vuoksi rakkauden.”
– Sirkku Heinäluoto,
Sateenkaarilintu

S

uunnistan Tampereen Vanhan
kirjastotalon musiikkisaliin iltapäivän huikeassa auringonpaisteessa keskiviikkona 10.8.2016. En
ole ennen käynyt täällä, mutta oikea
ovi on helppo löytää, sillä sen eteen
pysähtelee takseja. Solahdan por-

taita nousevaan ihmisvirtaan. Alkamassa on Sirkku Heinäluodon uuden
äänilevyn julkistamistilaisuus. Aulassa käy iloinen puheensorina. Erotan
joukosta monia tuttuja ääniä, valkoisia keppejä ja jokusen opaskoirankin.
Tunnelma on korkealla. Ystävät ovat
toivoneet Sirkulta levyä jo vuosia, ja
nyt toiveesta on tullut totta.
Sillä välin kun etsiydymme paikoillemme, Sirkkku alkaa soittaa taustalla Laughing Crow -intiaanihuiluaan.
Musiikkisali täyttyy ääriään myöten. Sirkku vaihtaa huilun kitaraan
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Sirkun luo virtaa onnittelijoiden jono.
Käyn ostamassa itselleni levyn, hörppään kahvit ja pääsen lopulta jonon
häntäpäässä kiittämään Sirkkua. Hän
kaappaa minut lämpimään karhunhalaukseen. Mikä moniaistinen kokonaisuus!
Levyn kuuntelun säästän rauhalliseen hetkeen. Laitan kuulokkeet korville ja leijailenherkkään äänimaisemaan. Analogisella tekniikalla tehty
taltiointi välittää tunnelman aitona ja
intensiivisenä, aivan kuin Sirkku laulaisi juuri nyt, juuri minulle. Tätä levyä
tulen kuuntelemaan usein!

Sirkku, miltä levyn julkistaminen
tuntui?

Sirkku Heinäluoto kitaroineen levyn julkistamisjuhlassa.

ja avaa konsertin. Kaikki sävellykset
ja sanoitukset ovat hänen omaa käsialaansa. Osa on tuttuja vuosien takaa, jotkut uudempia. Laulujen herkät melodiat ja viehättävät tekstit
eivät jätä kuulijaa kylmäksi.
Musiikkisalin hieno akustiikka ja värivaloin valaistut kaariholvit luovat
esityksille upeat puitteet. Sirkun tyylikäs asuvalinta viimeistelee vaikutelman. Konsertin jälkeen aulassa odottaa herkkuja notkuva kahvipöytä.

Se oli suuri päivä. Unelmasta tuli totta, kun sain tehdä oman kuuloiseni
ja näköiseni levyn ja jakaa ilon ystävieni kanssa. Kiitän sydämellisesti
kaikkia, jotka tekivät päivästäni ikimuistoisen tulemalla mukaan juhlaan! Muistellessani illalla päivän
tapahtumia tunsin itseni samalla kertaa hämmentyneeksi ja onnelliseksi.
Katselin tuoksuvaksi kukkatarhaksi
muuttunutta kotiani ilon kyyneleet
silmissäni. Olen todella iloinen siitä,
että lauluni saivat niin lämpimän vastaanoton.

Saitko levyn tekoon ulkopuolista
rahoitusta?
Ilman ulkopuolista rahoitusta tämä
unelma olisi jäänyt toteuttamatta.
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Tampereen seudun Näkövammaisten
Tukisäätiö antoi apurahan, ja lisäksi
sain tukea yksityishenkilöltä.

Miten löysit sopivat
yhteistyökumppanit?
Vielä vuosi sitten minulla ei ollut aavistustakaan, mitä studiota lähestyisin suunnitelmineni. Vastoin oletuksia tunnen todella vähän musiikillisia
piirejä. Halusin tuottaa äänitteen itse,
sillä minulle oli ensiarvoisen tärkeää, että lopputulos kuulostaisi suurin piirtein samalta kuin esiintyessäni
yleisön edessä. Siitä oli vähällä tulla
liian korkea kynnys koko projektin
aloittamiselle.
Puskaradio toimi. Ystäväni Terhi Turja
tuntee rokkipappi Tarvo Laakson. Tarvolta sain suosituksen kääntyä Juuso
Nordlundin puoleen. Kun lopulta rohkaistuin soittamaan, vastaanotto oli
mitä sydämellisin. Hän kutsui minut
tutustumiskäynnille studioon.
Äänitystilanne on hyvin herkkä. Lauluineni ja vaatimattomine taitoineni
olisin siinä auki, haavoittuvakin. On
suurenmoista, jos äänittäjä tukee ammattitaidollaan ja ihmistuntemuksellaan muusikkoa tässä tilanteessa.
Tiesin heti, että olin löytänyt etsimäni. Aluksi mietimme vain parin kappaleen äänittämistä, sillä koko albumiprojektin rahoitus oli vielä suurelta
osin auki.
Juuso suositteli minulle Jaakko Vii-

talähteen masterointipajaa. Tarvo
vinkkasi painotalosta, joka sijaitsee
Kangasalla. Terhin kanssa olemme ystäviä vuosien takaa, joten pyysin häntä työstämään kanssani levyn kansia.
Johdatusta! En iki maailmassa olisi
voinut kuvitella saavani tehdä työtä näiden suurenmoisten ihmisten
kanssa. Ensimmäisen äänityspäivän
jälkeisenä aamuna tuli valtava kiitollinen ja helpottunut itku, kun tajusin,
että lauluni ovat hyvissä käsissä. Ja
monta kiitollista itkua on tullut sen
jälkeen .

Kauanko olet tehnyt omia lauluja?
Ihan ensimmäisen lauluni kirjoitin
espanjaksi joskus 70-luvun lopulla.
Meni toistakymmentä vuotta, ennen
kuin lauluja alkoi syntyä enemmän,
nyt suomeksi ja viime vuosina myös
englanniksi.

Miten ne syntyvät?
No huh! Siinäpä kysymys!  Minulla
on joku tunnetila, jonka haluan kirjoittaa tarinaksi. Sen tunnetilan vireen on oltava positiivinen. Rakkaus
on läsnä jokaisessa laulussa jollain
monista tasoistaan. Usein lauluni tarinatkin ovat monikerroksisia. Laulut
tosiaan syntyvät, en tee niitä. Tarvitsen inspiraatiota. Laulussani on aina
oltava jotain henkilökohtaisesti koettua. Laulaminen on minun tapani
puhua tunteista, kertoa kokemastani.
Laulujen tekeminen ja laulaminen si-
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nänsä eivät ole itse tarkoitus, vaan se,
mitä laululla haluan ilmaista.

Millä tekniikalla tallennat uudet
melodiat muistiin?
Jokaisesta laulusta yritän tehdä mahdollisimman nopeasti jonkinlaisen
demon digitaalisella nauhurilla. Tallennan sen sitten tietokoneelle. Tekstien kirjoittamisessa tietokone on
ihan ehdoton. On niin mahtavaa korjailla ja muokkailla tekstiä, vaihdella
sanoja ja siirrellä lauseita, joskus jopa
vaihtaa säkeistöjenkin järjestystä,
kun laulu rupeaa muotoutumaan.

Olet retiniitikko, mutta diagnoosisi
ei taida olla ihan tavallinen?
Synnyin vaikeasti heikkonäköisenä
seitsenlapsiseen perheeseen. Minulla on sokea vanhempi veli. Muita näkövammaisia meillä ei sitten suvussa
olekaan, niin pitkälle kuin tietoja on
pystytty jäljittämään. 70-luvulla sain
diagnoosiksi progressiivisen tappi- ja
sauvasolusurkastuman, joka on piilevästi perinnöllinen.
Näen kaiken mustavalkoisena, siis
fyysisin silmin . Häikäistyminen on
yhä voimakkaampaa, mitä enemmän
ikää tulee. Joudun vaihtamaan aurinkolaseja valaistustilanteen mukaan
oransseista punaisiin.
Lyhyitä tekstinpätkiä pystyn lukemaan läheltä katsoen suurennuslaitteella, vaikka lääkärien mukaan

minun ei pitäisi pystyä lukemaan ollenkaan. Kasvoja en tunnista, en edes
tuttuja. Minulla on myös voimakas
silmävärve, minkä vuoksi en voi ottaa katsekontaktia.
Näönjäänne helpottaa jonkin verran
liikkumisessa ja suurten kokonaisuuksien, kuten kadunkulmien hahmottamisessa. Hämärä valaistus onminulle mieleen. Pitäisi kai muuttaa
Irlantiin, jossa on pilvisempää ja sataa usein .

Sinua on kuultu konserteissa ja
olet ollut esillä julkisuudessa.
Miten toimittajat suhtautuvat
näkövammaiseen laulajaan?
Sinä sen sanoit. Näkövammainen laulaja, tai sokea laulaja, kun haluaisin
olla vain laulaja. Aika usein kuitenkin
toimittajat ymmärtävät, että kun puhutaan musiikista, ei ole tarvetta tai
syytä puhua vammasta. Heidän kanssaan olen saanut tehdä hienoja haastatteluja.
Tapio Rautavaaran lause ”Mun tarttee
laulaa niin, että ne unohtaa, millaset
kengät mulla on” kuvaa hyvin asennettani vammaiskysymykseen. Olen
kuullut myös toimittajan ”rehellisen
mielipiteen”, että näkövamma on ainoa tapa, jolla erotun muista laulajista, ilman että hän oli edes kuullut
musiikkiani. Tuollainen asenne tekee
minut hyvin surulliseksi. Sillä että ilmaisen itseäni lauluin, ei ole mitään
tekemistä näkövammaisuuteni kans-
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sa. Silti joidenkin mielestä juuri vamma on se tärkeä pointti, johon halutaan kiinnittää huomiota, eivät itse
laulut, joihin olen ladannut mieleni
syvyyksistä sellaista, jota toivoisin ihmisten kuuntelevan.

Millainen koulutus ja työura
sinulla on?
Olen ylioppilas ja opiskellut muutaman vuoden englantia ja espanjaa
Helsingin yliopistossa. Oppimateriaalien saanti oli kuitenkin 70-luvulla
niin vaikeaa, että opinnoista piti luopua. Työskentelin puhelunvälittäjänä Helsingissä muutaman vuoden.
Muutettuani kotikaupunkiini Ulvilaan jäljensin muutaman vuoden pistekirjoja näkövammaisten kirjastolle
Suomeen ja Norjaan.
Olin vuosia ilman työtä, kunnes
2000-luvun alussa valmistuin Arlasta
hierojaksi. Työskentelin Tampereen
Aktivossa 6 vuotta. Sitten tapaturma
pakotti lopettamaan työn, josta pidin
tosi paljon.

Teetkö jotain vapaaehtoistyötä?
Haluan pysyä aktiivisena. Laulaminen vei minut ensiksi satunnaisesti
muutaman kerran vuodessa tamperelaiseen Pirkanmaan hoitokotiin.
Sittemmin tämä vapaaehtoistyö saat-

tohoitokodissa on muodostunut hyvin tärkeäksi osaksi elämääni. Kohtaamiset ja kokemukset siellä ovat
jättäneet jälkensä sydämeeni ja sitä
kautta myös joihinkin lauluihini.
Toinen vapaaehtoistyö, jonka koen
hyvin mielekkääksi ja tärkeäksi, on
toimia Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kouluttamana kokemuskouluttajana. Kohderyhmiä ovat
mm. lääketieteen ja muiden terveydenhuoltoalojen opiskelijat, julkisen
sektorin henkilökunta ja uudet taksinkuljettajat. Kokemuskouluttajana
voin kertoa, millaista näkövammaisena eläminen on, vähentää sosiaalisia
jännitteitä ihmisten välillä ja lisätä
tietoa. Emme voi olettaa, että kanssaihmiset osaavat suhtautua näkö- tai
muihin vammaisiin asiallisesti, jollei
heillä ole tietoa ja jos omat ennakkoasenteet, hämmennys ja jopa ahdistus estävät normaalin kanssakäymisen. Puhun siis vammaisuudestani
mielelläni ja avoimesti silloin, kun se
on tarpeen.
Sirkun lauluja -albumi sisältää 16 laulua. Sitä voi tilata
18 € + postituskulujen hinnalla
osoitteesta sirkku.heinaluoto@
elisanet.fi. Albumi on ladattavissa myös verkkokaupoista
(iTunes, Spotify, YouTube).
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Ransu-palkinto Sirkku Heinäluodolle
Teksti ja kuva: Outi Lehtinen

R

ansu ry on palkinnut Sirkku
Heinäluodon
musiikillisista
ansioista kunniakirjalla, stipendillä ja Ransu-patsaalla. Ransu
Karvakuono kunnioitti läsnäolollaan
Tampereen Komediateatterissa Ransun päivänä 4.10.2016 järjestettyä
tilaisuutta henkilökohtaisen avustajansa Pertti Nättilän kanssa. Ransukoira vietti itse samalla 38-vuotissyntymäpäiväänsä.
Joviaali ja aina ystävällinen Ransu ei pannut lainkaan pahakseen,
kun Sirkku pyysi luvan laulaa kiitokseksi yhden iloisen kissalaulun. Meeri Nättilän suunnittelema
Ransu-patsas numero 1 on nyt kunniapaikalla Sirkun pianon päällä.
Samassa tilaisuudessa palkittiin
myös näkövammaisten nuorten Oo
mun kaa -ryhmä sekä tänä vuonna 10
vuotta täyttävä Teatteri Sokkelo, joka
valmistelee Suomen satavuotisjuhlassa 2017 Tampereella esitettävää
Erkki Auran musiikkinäytelmää Valkoisen kepin matkassa.
Ransu ry on pirkanmaalainen hyväntekeväisyysyhdistys, jonka tunnus-

Ransu Karvakuono henkilökohtaisen
avustajansa Pertti Nättilän seurassa.

hahmo on Ransu Karvakuono. Yhdistys kerää varoja lasten, nuorten,
vammaisten ja vanhusten auttamiseksi.
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Sokean Rouvan uudet seikkailut
Teksti: Kaisa Penttilä
Kuva: Arja Piisinen

S

okealta Rouvalta kysyttiin metrossa: ”Menikö opaskoiran pasmat sekaisin, kun tuon aseman
nimi muuttui Helsingin yliopistoksi?”
Hihittäen rouva kertoi, ettei koira ymmärrä kuulutuksia eikä se osaa koulutuksesta huolimatta lukeakkaan.
Toinen matkustaja kommentoi: ”Se
sitten varmaan laskee ne asemat!”
Sokea Rouva poistui paikalta naurusta hytkyen.

”Kiitos, että kerroit tulevan bussin
numeron, kun tämä koira ei ole vieläkään oppinut edes numeroita lukemaan, vaikka on jo 7-vuotias”, sanoi
Sokea Rouva ystävälliselle herralle.
Tämä hämmästelemään: ”Mitä, oppiiko nuo lukemaankin?” Sille Sokealle Rouvalle tuli kiire kertomaan, että
vitsi, vitsi.
Sokea Rouva järkytti bussissa opaskoiran paikalle istuneen ladyn, kun
laittoi käden reidelle ja kysyi: ”Onko
sinullakin siinä opaskoira?” Lady änkytti, ettei ole, ja kertoi pelkäävänsä
koiria niin paljon, ettei uskalla nousta,
ennen kuin koira on kauempana. Onneksi koira osasi pakittaa, niin paikkakin sitten vapautui. Aika vaikea us-

koa tuota lurppakorvaa vaaralliseksi!
Nuori mies kysyi metrossa koirasta:
”Onko toi kultainen?” ”Kyllä se on kultainen koira ja lisäksi labradorinnoutaja”, vastasi Sokea Rouva.
Varmin tapa saada Sokea Rouva syliinsä istumaan on olla ihan hipi hiljaa,
kun koira opastaa häntä kohti odotustilan penkkiä. Kyllä nauratti myös
sitä tuntematonta hiljaista herraa!
Eräänä päivänä Sokealla Rouvalla oli
monta hassua kohtaamista. Yleensä
bussikuskit eivät puhu mitään, mutta aamulla kuljettaja kertoi pysäkin
ja kehui koiraa suloiseksi. Iltapäivällä
paikallisjunassa kanssakulkija kertoi
Sokean Rouvan olevan väärässä junassa, mutta selvisi, että hän olikin
itse väärässä junassa. Junasta poistuessa vieressä kulkija tahtoi tietää,
miten tuollaista koiraa ulkoilutetaan.
Kyllä se on taivahan tosi, että opaskoira on sosiaalinen silta, kun hiljainen ja arkakin saa juttuseuraa.
Sokean Rouvan oli ihan pakko kysyä
kaupassa koiran päälle tallanneelta:
”Oletko sinäkin sokea?” Asiakas kan-
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toi isoa ostosta eikä nähnyt eteensä.
Koira parka säikähti ja vinkaisi kivusta.
Sokea Rouva tallasi kerran itsekin vahingossa opaskoiran tassun päälle ja
pyysi heti anteeksi. Vierestä kuului
miesääni: ”Ei se mitään!” Nyt sitten on
kuultu sekin, millainen puheääni on
opaskoiralla.
Sokea Rouva kuittaili suojatietä punaisia päin pyöräileville teineille valojen merkityksestä. Vastaus oli: ”Et
sä vi... ho.. nää, että siinä on vihreä?”
Tähän Rouva tuumasi: ”En näe mutta
kuulen. Te sen sijaan ette näe ettekä
kuule!”
Sokea Rouva odotti räntäsateessa
bussia, ja peippo lauloi vieressä. Bussissa lipuntarkastaja sanoi: ”Ei tarvitse näyttää lippua, kun sinulla on tuollainen kaveri!” Opaskoira siis.
Ystävällinen kanssakulkija luuli Sokean Rouvan olevan eksyksissä, kun koira oli pitkässä taluttimessa puskan sisällä asioillaan. Henkilö halusi kertoa
sitkeästi sijainti tietoja eikä uskonut,
että ollaan sekä kartalla että kakalla.
”Tämä opaskoira on koulutettu törmäämään komeisiin miehiin”, sanoi
Sokea Rouva, kun törmäsi vastaan tulevaan herraan.
Sokea rouva touhotti itsensä istumaan junan penkille ja huomasi, että
vieressä on jotakin. Vastapäinen her-

Kaisa Penttilä ja opaskoira Sepi Laureaammattikorkeakoulun yhdistystorilla
19.1.2016 opiskelijoiden ympäröimänä.

ra kertoi, että siinä on hänen reppunsa, jonka hän voi kyllä ottaa
pois. Sokea Rouva vastasi: ”Ei se
reppu siinä haittaa lainkaan. Luulin
vain, että meinasin istua jonkun syliin” ja jatkoi: ”Harmi, aina ei voi onnistua!” Ja sehän nauratti vastapäistä herraa.
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Sokea Rouva halusi syödä maukkaan
falafel-annoksen Stadin Kebabissa.
Tiskillä mies tiedusteli: ”Vietkö mukaan, kun tuo koira ei saa olla täällä?”
Se Sokea Rouva vastasi: ”Kyllä syön
täällä. Mikä koira?” Mies sanoi: ”No
tuo opaskoira!” Siihen Rouva totesi:
”Eihän tämä opaskoira ole koira vaan
apuväline!” Mies räjähti nauramaan ja
sanoi, että kyllä hänelle sopii, mutta
mitenhän se sopii muille asiakkaille.
Siihen Rouva vastasi, ettei muilla ole
mitään sitä vastaan.
Kadulle tullessa oli vieressä jokin este.
Möreä ääni kertoi Sokealle Rouvalle
olevansa patsas. Hienoa, että patsaatkin osaavat esittäytyä! Metrossa sen
sijaan Sokealle Rouvalle vastattiin
tyhjän paikan kyselyyn: ”Katto itte!”

Sokea Rouva kuuli, kun pieni lapsi kysyi: ”Miksi toi koila on sidottu?”
”On se opaskoiran elämä kurjaa, kun
ei koskaan saa paijauksia ja rapsutuksia”, totesi mies junassa. Hän ilahtui
kovasti, kun se Sokea Rouva kertoi,
että koira saa koko ajan paijauksia
emännältään, mutta vieraat eivät saa
sitä työtehtävän aikana rapsutella.
Värikästä matkaa, kiitos VR. Teknistä
vikaa, peruuttelua takaisin edelliselle asemalle, junan vaihtoa ja 2 tunnin
myöhästymistä. Kun konnari kuulutti,
että kohta joudutaan katkaisemaan
sähköt ja pimentämään juna, lohdutti se Sokea Rouva kanssamatkustajia,
että ei hätää, opaskoira on käytettävissä.

Etäyhteys apuna ympäristön
hahmottamisessa
Teksti ja kuvat: Riitta Lahtinen ja Russ Palmer

J

oskus näkövammaisen eteen tulee tilanne, jossa hän tarvitsee
nopeasti näkevän apua. Ellei silloin ole saatavilla läheistä, avustajaa,
naapuria, ystävää tai muuta henkilöä,
etäyhteys mobiililaitteilla voi tarjota
ongelmaan ratkaisun.

Russilla on Usherin syndrooman
vuoksi sekä näkö- että kuulovamma.
Sisäkorvaimplanttien ansiosta hän
kuulee kuitenkin selkeästi Skypen ja
Facetimen kautta. Päätimme kokeilla
ongelmatilanteiden ratkaisuun kuvaja puheyhteyttä. Russ oli Englannissa
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ja Riitta Suomessa. Molemmilla oli
käytössä iPad-laitteet.
Pilottikokeilussa käytimme etäyhteyttä ruuanlaiton tukena, kadonneen
tavaran etsimisessä ja terveydentilan
tarkistamisessa.
Ensimmäisessä etäyhteydessä Russ
halusi selvittää uuden hellan uunin ja
levyjen nappuloissa olevien numeroiden järjestyksen. Russilla oli kädessään iPad, jonka kameraa hän liikutti
Riitan ohjeiden mukaan. Russ itse ei
näe kuvaa lainkaan. Riitalla oli oma
iPad, josta hän näki Russin kameran
kuvan. Riitta ohjasi puheella Russin
kameran liikkeitä ja kuvakulmaa. Hellan nappulat näkyivät hyvin ruudulla,
joten numeroiden kuvailu sujui hyvin. Ensimmäisen kuvan vasemmassa
yläkulmassa näkyy myös Riitan kuva,
kun hän tarkastelee Russin kuvaa reaaliaikaisesti.

Toisessa kuvassa etsitään Russin pudottamaa esinettä lattialta. Hän oli

etsinyt sitä tuloksetta jo pari tuntia,
ja vähitellen alkoi tulla kiire lähteä
lentokentälle. Skype-yhteys ratkaisi
hätätilanteen nopeasti. Russ skannasi
kameralla näkymää huoneen ovelta
ensin yleissilmäyksenä ja sitten tarkemmin kohde kohteelta. Kadonnut
esine löytyikin tuolin alta.

Viimeisessä kuvassa Russ tarkastaa
valmisateriapakkauksen lämmitysohjeita. Teksti näkyi hyvin iPadin ruudulla. Kameraa ohjatessa yleisimmät
käsitteet olivat vasemmalle, oikealle,
ylös, alas, hitaammin ja pysähdy. Lopuksi tarkistettiin eri ruoka-aineiden
paikat.
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Kaikissa testitilanteissa Russ pystyi
etäyhteyden avulla toimimaan lähes
reaaliaikaisesti ilman, että hänen tarvitsi odottaa näkevän henkilön tuloa.
Ohjeistukseen kului vain vähän aikaa.
Kuva auttoi nopeaan kuvailuun, eikä
tilanteissa tarvinnut käyttää muistia.
Etäyhteys toimii myös kapeaan näkökenttään viittomisen kautta.

Etäyhteys auttoi myös terveydentilan
tarkastelussa. Kuva jalasta kertoi nopeasti, miten hoito oli edennyt.

Kiinnostuitko? Kysy lisää:
riitta.lahtinen@icloud.com

Silmänpohjakuvauksen avulla
voidaan havaita oiree�omia yleisja silmäsairauksia ajoissa.
Instrumentariumissa käytetään alan uusinta teknologiaa, jonka
avulla voidaan kuvata 80 % silmänpohjasta. Kuvan laajuus on
tärkeää, koska useat muutokset ovat ensimmäisenä havai�avissa
silmänpohjan reuna-alueilta.
Silmänpohjakuva olisi hyvä o�aa kahden vuoden välein näöntarkastuksen yhteydessä. Varsinkin yli 40-vuotiailla silmäsairauksien
sen
riski kasvaa ja säännölliset tutkimukset ovat tärkeitä. Silmänpohjakuvauksen
lisäksi suosi�elemme käymään säännöllisesti myös silmälääkärillä.
Lue lisää silmänpohjakuvauksesta ja katso lähin kuvausta tarjoava
Instrumentarium-myymälä osoi�eesta instru.ﬁ/silmanpohjakuvaus

xxxx_Instru_Retina_207x129.indd 1

1.10.2015 10.22
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Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja
päivystysaika
Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja
torstaisin klo 10-13 numerossa (09)
3960 5800. Muina aikoina voit jättää
viestin vastaajaan. Toimisto on suljettu 12.12.2016–18.1.2017.

Ilmoitusmyyjä Retina-lehdelle
Retina-lehden ilmoitusmyynti on tärkeä osa yhdistyksen varainhankintaa. Pitkäaikaisen ilmoitusmyyjämme
luopuessa tehtävästä etsimme tilalle
uutta proviisiopalkkaista ilmoitusmyyjää. Kontaktit ovat valmiina ja
tehtävään saa perehdytyksen. Mainio
tilaisuus lisäansioihin kaksi kertaa
vuodessa! Jos kiinnostuit, ota yhteys
yhdistyksen toimistoon info@retina.fi
tai p. (09) 3960 5800.

Vertaispäivä Oulussa
Retina ry järjestää Oulun seudun retiniitikoille vertaispäivän laskiaistiistaina 28.2.2017 Pohjois-Pohjanmaan
Näkövammaiset ry:n Toimintakeskuksessa, Linnankatu 32, Oulu. Tilaisuuteen ovat tervetulleita retiniitikot
läheisineen, muita harvinaissairauksia sairastavat sekä kaikki asiasta
kiinnostuneet.
Harvinaissairauksien nimikkopäivä
on karkauspäivä, mutta välivuosi-

na tapahtumia järjestetään 28.2. eri
puolilla maata. Retina ry on yksi Harso ry:n perustajajäsenistä.

Kevätkokous Kuopiossa
Yhdistyksen kevätkokous pidetään
Kuopiossa lauantaina 18.3.2017.

Kesäpäivät merellisessä
Helsingissä
Yhdistyksen perinteiset kesäpäivät
järjestetään 9.–11.6.2017 kauniin merellisessä Helsingissä. Majoitumme
Hotel Rantapuistossa Helsingin Vuosaaressa meren rannalla, luonnon
helmassa, mutta lähellä kaupunkia.
Ohjelmassa on laivamatka Helsingin
upeinta saaristoreittiä pitkin Vuosaaresta Hakaniemeen, kävelykierros
Helsingissä, rantasaunan lämpimiä
löylyjä, ihana illallinen ja muuta mukavaa yhdessäoloa. Tarkempi ohjelma hintatietoineen ilmestyy kevään
aikana. Seuraa ilmoittelua! Merkitse
ajankohta jo nyt kalenteriin ja tule
mukaan!

Perheleiri
Yhdistys järjestää perheleirin 30.6.–
2.7. Paikka on vielä avoin. Tapahtuma
on tarkoitettu lapsiperheille, joihin
kuuluu retiniitikkolapsi ja -vanhempi.
Toiveita paikan ja ohjelman suhteen
voi mieluusti lähettää sähköpostilla
info@retina.fi.
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Tarjan ja Markun matkassa
Pietariin
Tarja Räisänen ja Markku Virtanen
järjestävät retiniitikoille omakustanteisen matkan Pietariin alkusyksystä
2017.

Retina Day
Retina Day järjestetään lauantaina
16.9.2017 Iiriksessä Helsingissä. Tapahtumaan tuovat kansainvälisen
tuulahduksen Pohjoismaiden sisaryhdistysten edustajat, joiden vuotuinen tapaaminen osuu samaan viikonvaihteeseen.

Syyskokous Tampereella
Yhdistyksen syyskokous pidetän
Tampereella lauantaina 21.10.2017.

Pääkaupunkiseudun kerho
Pääkaupunkiseudun retinakerho kokoontuu kevätkaudella kolme kertaa vapaamuotoisen vertaistuen ja
kahvittelun merkeissä maanantaina
13.2., 13.3. ja 10.4. klo 17.30 –19.00
Iiris-keskuksessa, Marjaniementie 74.
Yhteyshenkilö: Kari Huuskonen, p.
(09) 3960 4676 tai kari.huuskonen@
nkl.fi.

Tampereen seudun retinakerho
Tampereen seudun retinakerho kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina
klo 15.30−17.00 Tampereen seudun

Näkövammaiset ry:n kerhohuoneella, Kuninkaankatu 8 A, 2. krs. Kahviraha 2 euroa. Kevätkauden 2017 kerhopäivät ovat 9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.
Toukokuun kerhopäivänä teemme
kevätretken, ja keskikesällä vietämme päivän Ahlmanin kartanossa. Yhteyshenkilöt: Raija Leppänen, p. 0400
797 139, ja Outi Lehtinen. p. 040 700
7930.

Kuuntele Retina Lehtikuuntelupalvelussa!
Retina-lehden saa heti sen ilmestyttyä suoraan Daisy-soittimen kirjahyllyyn ilman tietokonetta ja CD-levyjä.
Daisy-soittimen voi lainata Näkövammaisten liitosta, josta saa käyttöönsä myös Kuuntelukaista-yhteyden,
ellei kotona ole internetiä. Julkaisut
tilataan Näkövammaisten liitosta tai
alueyhdistyksestä.
Lehtikuuntelupalvelun ja Kuuntelukaista-yhteyden
voi saada henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %.
Jos sinulla on näkövammaiskortti,
olet oikeutettu palveluun.
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/lukeminen/lehtikuuntelu
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Retina ry:n hallitus 2017
Puheenjohtaja:
Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404
timonystrom@hotmail.com

Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 970
tarja.m.pietilainen@gmail.com

Jaana Argillander, Helsinki
040 520 4930
jaana.argillander@kolumbus.fi

Sihteeri/toimistonhoitaja:
Arja Piisinen, Helsinki
työ: (09) 3960 5800, 045 1357611
info@retina.fi

Jyrki Hänninen, Oulu
040 5024 882
jyrki.hanninen@gmail.com

Varajäsenet:

Antti Isokallio, Nokia
040 537 7678
anttiisokallio@gmail.com

Pekka Rantanen, Helsinki
0400 468 005
vp.rantanen@nic.fi

Heikki Ketola, Oulu
044 564 6670
hjketola@gmail.com

Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com

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

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

Retina ry:n vertaistukihenkilöt
Kristiina Helin-Kesäläinen, Helsinki
050 571 9563
kristiina.kesalainen@luukku.com
Heikki Ketola, Oulu
044 564 6670, hjketola@gmail.com
Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075, eero.kiuru@pp.nkl.fi
Anita Niemi, Haapavesi
(08) 453 702 tai 0500 585 750
anita.niemi@kotinet.com

Vertaistukiperhe:
Susanna Rahunen, Vantaa
050 482 1172
susanna.rahunen@nsn.com
Jussi Ruokonen, Vantaa
040 731 1245
jussi.ruokonen@volvo.com
Tuomas Ruokonen, Vantaa
040 571 3509
tuomas_tsr@hotmail.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 esitteitä ____ kpl
Tilaan veloituksetta yhdistyksen käyntikortteja ____ kpl
Tilaan veloituksetta Retiniitikon opasta ____ kpl
Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja
luonnonvaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 2,30 / lippis 2,30
Paita: koot: S,M,L,XL ____ 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, liimaa vain postimerkki.
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Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia
potevien asialla
Liimaa
postimerkki
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Dolphin Guide
– nyt tietokonetta
on helppo käyttää!
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Kokeile 30 päivää veloituksetta.
Dolphin Guide helppokäyttöliittymän
avulla pääset nopeasti ja miellyttävästi alkuun ja voit esimerkiksi kirjoittaa sähköposteja läheistesi kanssa
sekä hakea tietoa internetistä.
Dolphin Guiden avulla voit myös:

•
•
•
•

Skannata, suurentaa ja lukea
painettua tekstiä
Kirjoittaa kirjeitä ja muita
asiakirjoja
Tilata ja lukea e-kirjoja
Käyttää osoitekirjaa, kalenteria ja
lisätä muistutuksia

LUE LISÄÄ:
www.lowvision.fi/a/dolphin-guide

OPTIIKKA JUURINEN OY
puh. +358 10 2290 670
asiakaspalvelu@optiikkajuurinen.fi
www.optiikkajuurinen.fi
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Parrasvaloissa
Ymmärretäänkö ihmistä ihmisenä
samassa näytelmässä
korkeassa äänessä hengailemassa
hengissä ja hengessä tavoittamassa kolmiviivainen C
särkemässä säröä jokaiseen lasiseen kuoreen
ja pääsemässä lähemmäksi
sisintä
näyttelemässä
elävä ihminen kivikaupungissa
tunnin esityksessä
elävänä valona
kärpäsenä kristallikruunussa
hetken säteilevänä
tuntemassa
jokaisella rikotulla pohjalla
jokaisen
itsensä
loiston
– Tiina Kulmala

