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Hyvin menee mutta menköön!
Teksti: Timo Nyström, Retina ry:n puheenjohtaja

Yhdistyksellämme oli histori-
allinen kevät. Rahoittajamme 
STEA teki meille kautta aikain 

toisen tarkastuskäynnin. Päivän aika-
na käytiin läpi toimintamme ja raha-
asiat. Tietysti rahoittajamme on kiin-
nostunut, menevätkö eurot siihen 
tarkoitukseen kuin on sovittu. Voim-
me sanoa rinta kaarella, että mene-
vät!

Arjalla toimiston hengettärenä ja 
meillä hallituksen edustajina on ollut 
vahva käsitys, että teemme todella-
kin työtä, jolla on tarkoitus. 

STEA:n edustajat olivat vaikuttunei-
ta toimintamme monipuolisuudesta. 
Kaikessa toiminnassamme ensimmäi-
senä on vertaistuki, onhan se arvois-
samme aivan ykkösenä. Tarkastajat 
halusivat tietää, miten se ilmenee ja 
kuinka vertaistukea annetaan. Vara-
puheenjohtaja Heikki Ketolan kanssa 
avasimme asiaa ja täytyy sanoa, että 
osui ja upposi. Tämä kaikki pitäisi 
heidän mielestään saada jotenkin si-
sällytettyä tukihakemukseen. En ole 
aivan varma, pitäisikö meidät Heikin 
kanssa laittaa hakemuksen liitteeksi.

Toiminnan perustana on tietysti hyvä 

suunnitelma. Jo pitkään ennen tu-
loani puheenjohtajaksi on ollut ta-
pana suunnitella seuraavan vuoden 
toiminta jo toukokuussa. Tänä vuon-
na pidämme suunnittelukokouksen 
19.5. 

Toiminnan hyväksi havaittu runko on 
ollut jo pitkään tämä: kevätkokous, 
kesäpäivät, Retina Day ja viimeisenä 
syyskokous. Tuonne väleihin sijoit-
tuvat sitten kerhotoiminnat pienine 
retkineen kuten myös syksyinen ul-
komaanmatka. Viimeksi mainittu ei 
tosin ole varsinaisesti yhdistyksen 
toimintaa, vaikka matkoille on osal-
listunut paljon retiniitikoita avusta-
jineen ja läheisineen. Kaikesta näis-
tä koostuu se meidän yhteishenki ja 
toistemme tukeminen. On kiva olla 
porukassa, kun ei tarvitse aina seli-
tellä sattumuksia ja kummallisuuksia. 
Yleensä noilta reissuilta oppii jonkin 
uuden niksinkin arjessa selviytymi-
seen.

Yhdistyksen kokoukset ovat tärkeim-
piä vaikuttamispaikkoja toiminnas-
samme. Otapa kalenterisi esiin ja lai-
ta syyskokous jo nyt päivälle 27.10. 
paikkana Turku. Aina on ollut kivaa ja 
kokouksen lisäksi jotain oheisohjel-
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maa. Vertaistuki on taattua ja aitoa, 
naurunremakaltakaan ei voi välttyä!

Kevätkokouksissa tarkastellaan edel-
lisen vuoden toimintaa ja taloutta. 
Se on hyvä paikka muistella vanhoja 
ihan luvan kanssa. Saahan siellä kyllä 
tutkia tilit ja taseetkin, mutta niissä ei 
näissä ympyröissä ole ollut moititta-
vaa.

Kannustan kaikkia teitä osallistu-
maan tapahtumiimme; meitä varten 
ne on tarkoitettu.

Hyvää kevättä ja tapaamisiin, jos ei 
kesäpäivillä Ahvenanmaalla, niin vii-
meistään Retina Dayssa Jyväskylässä 
tai syyskokouksessa Turussa!

Suojaa
silmäsi

häikäisyltä!
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Uusia kantasoluhoitoja 
verkkokalvosairauksiin
Teksti: Heli Skottman ja Hannu Uusitalo
Tampereen yliopisto, BioMediTech, Lääketieteen ja 
biotieteiden tiedekunta 

Verkkokalvosairaudet ovat yli-
voimaisesti suurin näkövam-
maisuutta aiheuttava silmä-

sairausryhmä Suomessa ja kaikissa 
muissakin kehittyneissä maissa. 

Verkkokalvon perinnölliset sairaudet 
alkavat yleensä nuorena ja vaikut-
tavat niitä sairastavan yksilön opis-
keluun, työelämään ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Retiniitikkoja on 
arvioitu olevan Suomessa n. 5000. 

Verkkokalvon keskeisen osan ikärap-
peuma on taas varttuneen väestön 
ylivoimaisesti merkittävin näkövam-
maisuutta aiheuttava sairaus. Suo-
messa tätä tautia sairastaa yli  130 000 
ihmistä, ja uusia tapauksia todetaan vuo-
dessa yli  8000. Taudin aggressiivisem-
paan kosteaan muotoon sairastuu n. 
10–20 % kaikista ikärappeumapotilaista 
eli noin 1000 henkilöä vuodessa.

Kostean ikärappeuman hoitoon on 
runsaan vuosikymmenen ajan käytet-
ty verisuonikasvutekijän (VEGF) es-
toon perustuvia lasiaisinjektioita. Täl-
laista pistoshoitoa annetaan kaikissa 
yliopistollisissa sairaaloissa ja keskus-

sairaaloissa. Pistoksia tehdään Suo-
messa nykyään enemmän kuin kaihi-
leikkauksia eli yli 60 000 vuodessa. 
Hoito tehoaa osalle potilaista hyvin, 
ja kostean ikärappeuman taustalla 
oleva uudissuonien muodostuminen 
saadaan loppumaan. Osalla potilais-
ta hoitoa joudutaan jatkamaan usei-
ta vuosia, ja osalla verkkokalvon tila 
huononee hoidosta huolimatta.

Verkkokalvon perinnöllisiin sairauk-
siin on kehitetty niiden taustalla ole-
van geenivirheen korjaavaa geeni-
hoitoa. Tällaisia hoitotutkimuksia on 
tehty maailmalla useita, ja syksyllä 
2017 sai ensimmäinen RPE65-gee-
nivirheen korjaamiseen tarkoitettu 
geenihoito Yhdysvaltain lääkeviran-
omaisen eli FDA:n hyväksynnän.

Käytössä olevista hoidoista huoli-
matta suurelle osalle potilaista ei ole 
vielä varsinaista verkkokalvosairaut-
ta parantavaa hoitoa. Tämän vuoksi 
viimeisten vuosikymmenten aikana 
tutkimuksissa on keskitytty ihmisen 
pluripotenteista kantasoluista erilais-
tettujen verkkokalvosolujen hyödyn-
tämiseen. 
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Kantasoluja voidaan hyödyntää verk-
kokalvosairauksien tutkimuksessa 
ja hoidossa ainakin kahdella eri ta-
valla. Kantasoluista voidaan erilais-
taa sellaisia verkkokalvosoluja, joilla 
korvataan sairauden vaurioittamia 
tai tuhoamia soluja. Kantasoluista 
erilaistettuja soluja voidaan myös 
käyttää kokeellisina sairausmalleina 
haettaessa uusia hoitomuotoja näi-
hin sairauksiin. 

Kantasoluihin perustuvat 
sairausmallit
 
Tässä menetelmässä verkkokalvos-
airautta potevilta otetusta veri- tai 
ihonäytteen soluista tehdään kanta-
solulinja. Siitä erilaistetaan edelleen 
verkkokalvon soluja, joita sitten tut-
kitaan laboratoriossa ”koeputkes-
sa”. Menetelmää hyödynnetään täl-
lä hetkellä monin tavoin maailmalla 
tutkimalla mm. yksittäisten geeni-
virheiden aiheuttamia perinnöllisiä 
verkkokalvon rappeumasairauksia. 

Näistä hyvänä esimerkkinä on meillä 
meneillään oleva Sorsbyn dystrofiaan 
liittyvä tutkimus. Tämä harvinainen, 
periytyvä verkkokalvon rappeuma-
sairaus muistuttaa läheisesti ikärap-
peumaa, mutta ilmenee jo keski-iässä 
ja on taudinkuvaltaan rajumpi. Toisin 
kuin monimuotoisen ja monisyisen 
ikärappeuman, Sorsbyn dystrofian 
tiedetään aiheutuvan soluväliaineen 
aineenvaihduntaa säätelevän TIMP3-
geenin mutaatioista. Sekä ikärap-
peumassa että Sorsbyn dystrofiassa 

verkkokalvon tarkan näkemisen alu-
een pigmenttiepiteeli- eli RPE-solut 
rappeutuvat ja kuolevat. Sairauksien 
syntymekanismit muistuttavat toisi-
aan, mutta ovat vielä monin osin tun-
temattomia. Pyrimme tutkimuksissam-
me selvittämään mahdollisia yhteisiä 
mekanismeja niiden taustalla.

Verkkokalvon solusiirrot

Verkkokalvon hyvinvoinnista huoleh-
tivat silmänpohjalla edellä mainitut 
RPE-solut. RPE-solujen tärkeästä roo-
lista ja toisaalta RPE-solukerroksen 
yksinkertaisesta rakenteesta johtuen 
pääpaino soluterapiaan tähtäävässä 
tutkimuksessa on ollut pluripotenti-
aalisista kantasoluista erilaistettujen 
RPE-solujen siirroissa. Esimerkkinä 
potentiaalisimmista soluterapiakoh-
teista ovat verkkokalvon ikärappeu-
ma, Stargardtin tauti ja verkkokalvo-
rappeumat. Näihin sairauksiin ei tällä 
hetkellä ole olemassa parantavia hoi-
tomuotoja.

Monien vuosien kokeellinen tutki-
mustyö on johtanut siihen, että klii-
niset hoitotutkimukset kantasoluista 
erilaistetuilla RPE-soluilla on aloitettu 
mm. Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa 
ja Japanissa. Ensimmäiset tutkimus-
tulokset osoittavat, että menetel-
mään liitetyiltä turvallisuusongelmil-
ta on vältytty. 

Erinomainen esimerkki mahdollisista 
solusiirtojen tuomista hyödyistä poti-
laille on nyt myös julkaistu. Professori 
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Peter Coffeyn tutkimusryhmä rapor-
toi maaliskuussa 2018 ensimmäisistä 
solumattosiirron tuloksista arvoste-
tussa Nature Biotechnology -lehdes-
sä. Solumattosiirron ideana on kas-
vattaa biomateriaalista valmistetun 
siirtoalustan päälle retinan pigment-
tiepiteelisoluista verkkokalvon omaa 
pigmenttiepiteelikerrosta jäljittelevä 
matto, joka sitten leikkauksessa siir-
retään potilaan verkkokalvon alle. 

Professori Coffeyn tutkimuksessa 
solumatto siirrettiin kahdelle kos-
tean ikärappeuman vuoksi näkönsä 
vastikään menettäneelle potilaalle. 
Siirron seurauksena molempien nä-
kökyky koheni ja lukunopeus parani 
merkittävästi. Käytännössä solusiir-
ron aikaan, potilaat eivät enää kyen-
neet lukemaan. Vuoden kuluttua hei-
dän lukunopeutensa oli parantunut 
40 ja 80 sanaan minuutissa.

Solusiirrot ovat teknisesti vaativia. 
Solujen erilaistaminen ja kasvattami-
nen edellyttävät erityisosaamista ja 
erityislaboratorion. Sinällään solujen 
siirtäminen silmään näyttäisi olevan 
turvallista. Toimenpiteeseen liittyy 
luonnollisesti leikkausteknisiä riskejä. 

Erilaistetun pigmenttiepiteelimaton 
siirrosta näyttäisi ainakin osalle poti-
laista olevan merkittävää hyötyä. 

Selvitettäviä kysymyksiä on vielä pal-
jon. Millaiselle potilasryhmälle hoi-
dot soveltuvat parhaiten? Mikä on 
oikea sairauden vaihe solusiirtojen 
suorittamiselle? Kuinka kauan siir-
retyt solut elävät ja toimivat? Tule-
vaisuus näyttää, millaisen aseman 
tämäntyyppiset terapiat saavat verk-
kokalvosairauksien hoidossa.

Valoa aistivia soluja uudelleen 
ohjelmoinnin avulla 
Teksti: Elizabeth G. Phimister / Yi Lu ja Kang Zhang

Sokeuteen johtavia verkkokal-
von rappeumasairauksia esiin-
tyy maailmanlaajuisesti yli 50 

miljoonalla ihmisellä. Näissä taudeis-
sa sokeutuminen johtuu tiettyjen 
verkkokalvon solutyyppien tuhou-

tumisesta. Kehitteillä olevissa hoi-
tomuodoissa menetetyt solut kor-
vataan joko siirtämällä niiden tilalle 
soluja sopivista lähteistä tai aktivoi-
malla verkkokalvon omia soluja uu-
siutumaan.
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Kaloilla ja muilla selkärankaisilla – 
mutta ei nisäkkäillä – verkkokalvon 
vaurioitumista seuraa Müllerin glia-
solujen erilaistumisen purkautumi-
nen ja uudelleen ohjelmointi, jossa 
solut jakaantuvat ja erilaistuvat kai-
kentyyppisiksi verkkokalvon soluiksi, 
myös valoaistinsoluiksi. Prosessin an-
siosta eläinten näkökyky palautuu.

Kaloilla Müllerin gliasolujen erilaistu-
misen purkautuminen ja uudelleen 
ohjelmointi tapahtuvat siten, että 
hermosoluja tuottava geeniekspres-
sio aktivoituu samalla tavoin kuin 
monikykyisillä kantasoluilla, jotka 
tuottavat kaikkia verkkokalvon her-
mosoluja sikiönkehityksen aikana. 

Nisäkkäiltä verkkokalvon uusiutu-
miskyky puuttuu lähes kokonaan. 
On epäselvää, mikä estää nisäkkäil-
lä Müllerin gliasolujen ohjelmoinnin 
purkautumisen. Tiedetään kuitenkin, 
että tiettyjen molekylaaristen reak-
tioteiden aktivoinnilla fibroblastit 
tai gliasolut voidaan ohjelmoida uu-
delleen toimintakykyisiksi hermo-
soluiksi. Useimpien loppuun saakka 
erilaistuneiden solutyyppien moniky-
kyisyys pystytään palauttamaan hii-
rellä ja ihmisellä. Tätä hyödynnetään 
indusoitujen monikykyisten kanta-
solujen tuottamisessa. 

Jorstad työryhmineen tutki, voitai-
siinko tietyillä molekyyleillä aikaan-
saada Müllerin gliasolujen uudelleen 
ohjelmointi verkkokalvon hermo-
soluiksi, ovathan molemmat peräisin 

toisilleen läheisistä solulinjoista. 

Aiemmat tutkimukset ovat osoitta-
neet, että hermosoluja tuottavan 
transkriptiotekijän Ascl1 ekspressio 
lisääntyy seeprakalojen ja nuorten 
hiirten Müllerin gliasoluissa verkko-
kalvovaurion jälkeen ja että nämä 
gliasolut toimivat uusien hermosolu-
jen lähteenä. Hiiriltä kyky tuottaa uu-
sia hermosoluja katoaa kuitenkin16. 
päivänä syntymästä, mikä viittaa sii-
hen, että tarvitaan muitakin tekijöitä.  

Jorstad työryhmineen havaitsi Mülle-
rin gliasolujen uudelleen ohjelmoitu-
mista ja erilaistumista verkkokalvon 
bipolaari-, amakriini- ja muiksi välit-
täjähermosoluiksi. Tutkijat havaitsi-
vat edelleen, että nämä uudet solut 
integroituivat verkkokalvolle muo-
dostamalla synapseja olemassa ole-
vien hermosolujen kanssa ja että va-
loärsyke sai niissä aikaan sähköisiä 
potentiaaleja.

Tällä hetkellä tutkijat keskittyvät sii-
hen, kuinka parhaiten saavutettaisiin 
turvallinen ja tehokas solujen uudel-
leen ohjelmointi sekä riittävä toimin-
takyky. Ihmisen verkkokalvon solu-
jen ainutlaatuisen anatomian vuoksi 
menetelmän turvallisuutta ja tehoa 
on todennäköisesti testattava kädel-
lisillä koe-eläimillä ennen kliinisiin 
hoitotutkimuksiin ryhtymistä.

Lähde: New England Journal of Medi-
cine 15.3.2018 / Clinical Implications 
of Basic Research
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Retina Internationalin 
20. maailmankongressi
Teksti: Pekka Rantanen
Kuva: Jaana Nyström

Retina Internationalin yleisko-
kous, järjestökoulutuspäivä ja 
maailmankongressi järjestet-

tiin helmikuussa 2018 Aucklandis-
sa, Uudessa-Seelannissa. Osallistuin 
siihen Suomen edustajana yhdessä 
puheenjohtajamme Timo Nyströmin 
kanssa.

Kaksipäiväisen maailmankongressin 

pitopaikkana oli Aucklandin yliopis-
to, joka sijaitsee kaupungin ydinkes-
kustassa. Paikalle oli saapunut noin 
400 osallistujaa, suurin osa sikäläi-
siä retiniitikoita ja heidän läheisiään. 
Yliopiston vararehtori Mr. Mihi Mihi 
toivotti vieraat tervetulleiksi varsin 
viehättävällä tavalla, laulamalla ma-
orinkielisen laulun, joka kertoi merel-
le katsovasta tytöstä.

Müllerin gliasolut peittävät koko verkkokalvon sisäpinnan. Ne 
muodostavat eläviä valokaapeleita, joita myöten valo siirtyy vä-
häisin vääristymin ja häviöin lasiaisesta aistinsoluihin (sauvat 
ja tapit). Aistinsoluissa on valoherkkiä pigmenttejä, joissa valo 
synnyttää sähköisen potentiaalin. Näköimpulssi välittyy mm. 
bipolaari- ja amakriinisolujen kautta gangliosoluihin, joiden 
aksonit muodostavat näköhermon. Gangliosolut terävöittävät 
rajaviivoja ja muokkaavat väreistä tulevan informaation. Näkö-
aistimuksen käsittely jatkuu väliaivojen talamuksessa, josta eril-
liset aksonit siirtävät näköimpulssit primääriselle näköalueelle 
isoaivojen takaraivolohkoon, missä varsinainen näköaistimus 
syntyy.
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RI:n puheenjohtaja Christina Fasser 
avasi kongressin muistelemalla kat-
tojärjestön perustamisaikoja 40 vuot-
ta sitten, jolloin geenivirheitä otak-
suttiin olevan vain muutama, yksi 
kutakin diagnoosia kohti. Tähän men-
nessä tautigeenejä on kuitenkin löy-
detty jo 290. Lisää löytyy koko ajan, ja 
maailmalla on meneillään 17 erilaista 
geenihoitotutkimusta.

Historian ensimmäinen virallinen pe-
rinnöllisen verkkokalvorappeuman 
geenihoito sai lääkintäviranomais-
ten hyväksynnän USA:ssa viime jou-
lukuussa Leberin kongenitaalisen 
amauroosin (LCA) RP65-geenimutaa-
tiolle. RPE65 -geenivirhe löydettiin jo 
20 vuotta sitten. Hoitomenetelmän 
yhtenä pitkäaikaisena kehittäjänä 
on toiminut professori Jean Bennett 
Pennsylvanian yliopistosta. Hän sai 
vastaanottaa RI:n tunnustuspalkin-
non.

Luentoja eri kohderyhmille

Kongressi koostui yleis- ja rinnak-
kaisluennoista. Rinnakkaisluennot oli 
suunnattu eri kohderyhmille kuten 
tutkijoille, lääketieteen opiskelijoil-
le tai retiniitikoille ja heidän läheisil-
leen.

Tieteelliset luennot käsittelivät mm. 
perinnöllisiä silmänpohjarappeu-
mia, ikärappeumaa, geeniterapiaa, 
kantasolututkimusta, uutta CRISPR-
geenimuokkausta, keinonäköä ja sil-
mäkirurgista robottitekniikkaa. Re-

tiniitikoille suunnatuilla luennoilla  
paneuduttiin mm. näkövammaisena 
matkustamiseen, kuntoutuspalvelui-
hin, perhesuunnitteluun ja apuväli-
neisiin.

Jean Bennett kuvasi luennossaan yk-
sityiskohtaisesti, mitä kaikkea kliini-
sen geenihoitotutkimuksen toteut-
taminen käytännössä vaatii. Esim. 
LCA-tutkimuksen koehenkilöinä oli 
paljon lapsia ja nuoria, mikä asetti 
omat haasteensa. Tuntuu uskomatto-
malta, miten paljon sääntelyä ja pape-
rityötä eri vaiheiden ja tulosten mit-
tausmenetelmien hyväksyttäminen 
edellyttää. Ei ihme, että ensimmäi-
sestä koirilla tehdystä eläinkokeesta 
lääkintäviranomaisten hyväksymään 
hoitoon on kestänyt lähes 20 vuotta. 

Professori Tom Edwards Oxfordin 
yliopistosta esitteli runsaalla multi-
mediahöysteellä suunnitteilla olevia 
robottikirurgian menetelmiä. Geeni-
terapiassa terveiden geenien injek-
toiminen manuaalisesti täsmälleen 
verkkokalvon oikeaan kerrokseen on 
erittäin vaativaa. Jopa potilaan sy-
dämenlyönneistä johtuva tärähtely 
on otettava huomioon. Robotisoitu 
injektioneula on hyvin vakaa ja tark-
ka. Sitä voidaan ohjata ja säätää jo-
ystickin tai hiiriohjaimen avulla. Tom 
vertasi robottineulaa leikkimielisesti 
Volvon Autoparking-tekniikkaan. 

Luentojen päätteeksi kuulijoiden suo-
sikkiprofessori Gerard Chader esitti 
rauhalliseen ja selkeään tyyliinsä yh-
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Pekka Rantanen ja Timo Nyström professori Tom Edwardsin seurassa Aucklandin yli-
opiston luentosalissa.  

teenvedon päivien annista ja tutki-
mustyön tulevaisuudennäkymistä.  
Hän jaotteli kuusi eri osa-aluetta, jois-
sa useat tutkijaryhmät ja yksityiset 
yritykset tekevät tällä hetkellä hoito-
tutkimuksia. Kolmessa ensimmäises-
sä tapauksessa verkkokalvon solut 
ovat kuolleet ja kolmessa jälkimmäi-
sessä terveitä soluja on vielä jäljellä.

1. Verkkokalvon solujen siirto ja 
kantasoluhoito

Useita eri kliinisiä hoitotutkimuksia 
on meneillään ympäri maailmaa.

2. Keinonäkö

Johtavaa teknologiaa edustavan sak-
salaisen Retina  Implantin Alpha AMS 
on saatavana Euroopassa. 

Amerikkalaisen Second Sightin Argus 
2 on myynnissä USA:ssa ja Eurooo-
passa. Sillä on jo yli 200 käyttäjää. 
Tällä hetkellä yritys kehittää Orion 1 
nimistä laitetta, joka ohittaa silmän 
kokonaan. 

Australiassa Bionic Eye etenee hyvää 
vauhtia. Ranskassa Pixium Visionin 
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kosteaan ikärappeumaan kehittämä 
Prima vaikuttaa lupaavalta. mutta tu-
loksia ei ole vielä julkaistu. Myös Ete-
lä-Koreassa, Japanissa ja Irlannissa on 
meneillään keinonäköhankkeita.

3. Optogenetiikka

Tätä verrattain tuoretta teknologiaa 
Chader kutsui porukan uudeksi lap-
seksi. Sauva- ja tappisolujen kuoltu-
akin verkkokalvolla on jäljellä vielä 
muita solutyyppejä, joita voidaan 
optogenetiikan avulla muuttaa va-
loa aistiviksi. Tutkijaryhmät USA:ssa, 
Sveitsissä ja Kiinassa ovat jo todista-
neet menetelmän toimivuuden eläin-
kokeissa. 

4. Neuroprotektio

Neuroprotektiomenetelmissä käy-
tetään erilaisia kasvutekijöitä, jotka 
suojelevat verkkokalvon soluja ja hi-
dastavat niiden rappeutumista. Po-
tentiaalisia yhdisteitä on tähän men-
nessä löydetty yli 30. Eläinkokeissa on 
saatu lupaavia tuloksia, ja Neurotech-
niminen yritys on tehnyt USA:ssa 
myös kliinisiä testejä. 
 
Saksalaisen Ocuvisionin elektrosti-
mulointilaite on nyt hyväksytty Eu-
roopassa. Tässä menetelmässä verk-
kokalvon toimintaa ja silmän omaa 
kasvutekijätuotantoa aktivoidaan 
sarveiskalvolle johdettavien heikko-
jen sähköimpulssien avulla. 

 5. Antioksidantit 

AREDS-nimisessä kliinisessä testissä 
antioksidanttien on todettu hidasta-
van erityisesti kuivan ikärappeuman 
etenemistä. Ruotsalaisessa ja ame-
rikkalaisessa eläinkokeessa havaittiin 
samantyyppinen vaikutus myös reti-
nitis pigmentosaan. 

6. Geeniterapia 

Geeniterapia soveltuu menetelmänä 
useimmille perinnöllisille verkkokal-
von rappeumasairauksille. Se näyt-
täisi myös tuottavan pitkäaikaisia 
vaikutuksia. Jokaiselle virheellisel-
le geenille on kuitenkin kehitettävä 
oma geenihoito, joten eteneminen 
on hidasta. 

Spark Therapeuticsin Luxturna on 
ensimmäinen viranomaishyväksyn-
nän saanut geenihoito perinnölliseen 
verkkokalvosairauteen (LCA/RPE-65). 
Eri puolilla maailmaa on tällä hetkellä 
joko suunnitteilla tai käynnissä useita 
kliinisiä hoitotutkimuksia peittyvästi, 
vallitsevasti ja X-kromosomaalisesti 
periytyviin verkkokalvorappeuman 
muotoihin.

CRISPR on uudenlainen geeninmuok-
kausteknologia, jossa virheellistä 
geeniä ei korvatakaan uudella, vaan 
virhe korjataan ”leikkaa ja liimaa” 
-tekniikalla. Menetelmä näyttää lu-
paavalta, joskin avoimia kysymyk-
siä on vielä paljon. CRISPR voisi olla 
ratkaisu erityisesti suurikokoisille 



13 retina 1/2018 

Retina Internationalin yleiskokous
Teksti: Timo Nyström
Kuvat: Jaana Nyström

Retina Internationalin (RI) yleis-
kokous pidettiin 8.2.2018 
Aucklandin yliopistolla Uudes-

sa-Seelannissa. Koolla oli edustajia19 
maasta, ja kahdelta oli valtakirja, 
joten kaikkiaan edustettuna oli 21 
maata. Istuin Pekka Rantasen kanssa 
Ruotsin ja Norjan delegaattien välis-
sä. Ensi kertaa tapasin Japanin edus-
tajiakin.

Kokouksen avasi kattojärjestön istu-
va presidentti Christina Fasser. Hän 
kertoi kahdesta isosta asiasta. Ensim-

mäinen oli se, että hänestä oli tullut 
isoäiti viime yönä. Aplodien tauottua 
kuulimme toisen asian. Kuluva vuosi 
on Retina Internationalin 40. juhla-
vuosi. Samalla kun Fasser kiitteli 2016 
Taiwanin kokousta ja erinomaisia jär-
jestelyjä taifuunista huolimatta, hän 
joutui nyt valittelemaan edellisenä 
päivänä tapahtunutta maanjäristystä 
Taiwanin rannikolla.

Christina Fasser valittiin jälleen jatka-
maan puheenjohtajana eli president-
tinä. Hän on kyllä jo pitkään ilmoit-

geeneille, jotka asettavat haasteita 
perinteiselle geeniterapialle. Edits-
niminen yritys suunnittelee kliinistä 
testiä CEP290-geenimutaatiosta joh-
tuvalle LCA10-verkkokalvorappeu-
malle.

Katse tulevaisuuteen

Lopuksi professori Chader mainitsi 
kansainvälisen harvinaissairauksien 
yhteistyöelimen, jossa on mukana 
tutkijoita, potilasjärjestöjä, lääke-
yrityksiä ja viranomaistahoja. Se on 
asettanut tavoitteeksi saada hyväk-

syttyä 1000 hoitoa harvinaissairauk-
siin kymmenen seuraavan vuoden 
aikana.
 
Seuraavan maailmankongressin jär-
jestäjämaasta Islannista oli paikalla 
vaikuttava kymmenen hengen ryh-
mä. Loppuhuipentumana nautimme 
heidän tervetulotoivotuksestaan mu-
siikin ja viehättävän luontokuvaesi-
tyksen siivittämänä. Osasivatpa he 
houkutella hämäräsokeita retiniiti-
koita vielä keskiyön auringollakin, sil-
lä kongressin ajankohdaksi on valittu 
kesäkuun alku.
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tanut haluavansa luopua tehtävästä, 
mutta aina suostunut jatkamaan. Hy-
vin hän on työtään tehnyt ja tekee sitä 
täydestä sydämestään. Hallituksen 
jäsenistäkään ei tarvinnut äänestää, 
vaan maiden esitykset menivät sel-
laisenaan läpi. Pohjoismaat ovat vah-
voilla. Seitsemän hallituksen jäsenen 
joukossa on sekä Ruotsinettä Islannin 
edustaja.

Toimintakertomus ja tilinpäätös hy-
väksyttiin, samoin tulevat suunnitel-
mat toiminnan ja rahoituksen suh-
teen hallituksen esityksen mukaisesti.

Kanada oli kiinnostunut palaamaan 
mukaan toimintaan ja valittiin täysjä-

seneksi. Jotkin maat olivat jättäneet 
maksuja maksamatta, ja niiden koh-
dalla jäsenyystasoa laskettiin. Sitkei-
täkin maita löytyy. Puerto Ricon edus-
taja ilmoitti, ettei pääse tulemaan 
kokoukseen, kun talo pitää rakentaa 
uudelleen luonnonvoimien jäljiltä. 
Silti kiinnostusta toimintaan on ko-
vasti, ja jäsenmaksut maksetaan.

Viime kokouksessa vuoden 2020 
maailmankongressi päätettiin järjes-
tää Reykjavikissa, Islannissa. Nyt piti 
valita kongressin pitopaikka vuodelle 
2022. Hakemuksia oli kaksi: Pakista-
nin Islamabad ja Irlannin Dublin.

Kokousväelle oli jo jaettu äänestys-

Timo ja Pekka Norjan ja Ruotsin edustajien välissä.
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Yleiskokousväki yhteiskuvassa. Puheenjohtaja Christina Fasser toisessa rivissä viides 
vasemmalta, Timo ja Pekka takarivissä neljäs ja viides vasemmalta.

liput, kun Pakistan veti yllättäen ha-
kemuksensa pois. Dublin valittiin siis 
yksimielisesti kongressin pitopaikak-
si. Irlannin edustajat olivat kovin tyy-
tyväisiä, olivathan he hakeneet kong-
ressia jo kaksi vuotta sitten, mutta 
silloin Islanti veti pitemmän korren. 
Dublinin kokous pidetään näillä nä-
kymin lokakuussa 2022. Vaikka Irlanti 
on tunnettu sateistaan, toivottavasti 
siellä paistaa aurinko edes vähän sa-
teen lomassa…

Gaalaillallinen oli järjestetty lauan-
tai-illaksi Pullman-hotellin juhlasa-

liin. Aluksi paikallisyhdistyksen jäsen, 
itsekin maoreista polveutuva Peter 
Allen, esitti tervetuliaisiksi oman ryt-
mikkään Haka-tanssinsa. Useamman 
ruokalajin illallisen ohessa saimme 
kuulla kolmen naisen, kahden mie-
hen ja kitaristin muodostaman ma-
oritaiteilijaryhmän esityksiä. Alkupe-
räiskansan musiikki soi vahvana ja 
kauniina.

Maorien asema Uudessa-Seelannissa 
on huono. Wikipedian mukaan siellä 
vaikuttaa kuitenkin voimakas maori-
liike, joka pyrkii voimistamaan maori-
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Gaalaillallisella 
esiintynyt maori-
taiteilijaryhmä

Retina Internationalin (RI) jäsen-
maiden edustajien Continuous 
Education -koulutuspäivä on 

olennainen osa maailmankongressia. 
Luennot käsittelivät tutkimukseen ja 
hoitokeinoihin liittyviä ajankohtaisia 
asioita ja miten niitä voidaan edistää 
eri maiden yhdistyksissä. Erityisen in-

Retina Internationalin 
koulutuspäivän antia
Teksti: Pekka Rantanen

nostavaa oli jakaa kokemuksia mui-
den edustajien kanssa. 

Verkkokalvon ikärappeuma

Päivä alkoi ikärappeuman käsittelyllä. 
Vaikkei sairaus kuulu oman yhdistyk-
semme piiriin Suomessa, se nähdään 

en identiteettiä ja elvyttämään hei-
dän kieltään ja perinteitään. Vuonna 
2007 suoritetun väestölaskennan 

mukaan maoreja oli 623 900 Uuden-
Seelannin neljämiljoonaisesta kan-
sasta.
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väestön ikääntyessä maailmanlaajui-
sesti merkittävässä roolissa, onhan se 
länsimaissa yleisin sokeuteen johtava 
silmäsairaus. RI:n presidentti Christi-
na Fasser totesi, että maailmassa on 
meneillään 18 ikärappeumaa koske-
vaa kliinistä hoitotutkimusta. 

Juliana Salum Sao Paulon yliopistos-
ta kertoi, että taudin tarkkaa puh-
keamissyytä ei tunneta, mutta joi-
tain määreitä voi mainita. Tärkeää on 
välttää tupakointia, huolehtia hyvistä 
elämäntavoista ja ravinnosta, suojata 
silmiä liialliselta auringolta sekä pitää 
huolta lihaskunnosta.

Ikärappeuman tutkimuksesta saatua 
tietoa voidaan hyödyntää myös pe-
rinnöllisten verkkokalvosairauksien 
kuten retinitis pigmentosan, Star-
gardtin taudin ja koroideremian tut-
kimuksessa. 

Vanhusväestössä ikärappeumaa ar-
vioidaan esiintyvän jopa enemmän 
kuin syöpää. Silti terveysviranomai-
set eivät pidä kohderyhmää kovin-
kaan tärkeänä. RI on julkaissut verk-
kosivuillaan ikärappeumaa koskevan 
tietopaketin (AMD toolkit), jota voi 
hyödyntää edunvalvonnassa.

Ikärappeuman hoidot ovat mielen-
kiintoisessa vaiheessa, kun lääkehoi-
to vapautuu patenttisuojasta tämän 
vuoden aikana. Presidenttimme arvio 
oli, että hoidon hinta on laskenut jo 
kolmasosaan viiden vuoden takaises-
ta tilanteesta.

Uusien hoitojen mukanaan tuomia 
haasteita 

Aiempina vuosina koulutuspäivän 
ohjelma on painottunut tutkimuk-
sen rahoitukseen ja varainhankin-
taan. Nyt katse on siirtynyt selkeästi 
seuraavaan vaiheeseen eli millaisia 
yhteiskunnallisia ja käytännön haas-
teita alkamassa olevat hoidot tuovat 
tullessaan.

Nyt kun ensimmäinen hyväksytty 
geenihoito (LCA/RPE65) on todelli-
suutta, päättäjät ja terveysviranomai-
set haluavat käynnistää keskustelun 
hoidon tarpeellisuudesta ja arvoista. 
Ikävää tässä on se, että juuri arvo näh-
dään pääasiassa rahallisena. Karrikoi-
den tämä merkitsee sen arvioimista, 
kuinka paljon yhteiskunta menettää, 
kun henkilö sairastaa tai vammautuu, 
paljonko vammaisen ihmisen elämä 
saa maksaa, kannattaako siihen pa-
nostaa ja jos niin missä vaiheessa. 

Uuden-Seelannin Blind Foundationia 
edustanut Keith Gordon selvitteli pu-
heenvuorossaan näön menetyksen 
yhteiskunnalle tuomia kustannuksia. 
Silmäsairauksista glaukooma, kaihi ja 
ikärappeuma aiheuttavat niitä mää-
rällisesti eniten. 

Suoria kustannuksia ovat mm. sai-
raalakulut, lääkehoidot, tutkimus ja 
näönkorjaus. Epäsuoria kuluja tu-
lee esim. töistä poissaolosta ja työ-
paikalla ja opiskelussa tarvittavista 
apuvälineistä sekä kuntoutuksesta. 
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Yhteiskunnalta jää myös saamatta 
verotuloja, kun henkilö ei ole näkö-
vammansa takia työmarkkinoilla.

Eri tutkimuslaitosten tarkkoja maa-
kohtaisia laskelmia onkin syytä käyt-
tää hyväksi perusteltaessa etenevien 
verkkokalvosairauksien hoitojen kus-
tantamista mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa.

Hoitotulosten mittaaminen

Professori Elise Héon Toronton yli-
opistosta valotti hoitotulosten mit-
tausmenetelmien kehittämisen mer-
kitystä (Patient relevant outcome 
measures). Tällä hetkellä kliinisissä 
hoitotutkimuksissa tärkeimpinä mit-
tareina pidetään näöntarkkuutta ja 
näkökentän laajuutta, mutta tarkoi-
tuksenmukaisempaa olisi käyttää 
myös potilaan kannalta tärkeitä kri-
teereitä eli sitä, parantaako hoito elä-
mänlaatua. 

Lapsille eri asiat ovat tärkeitä kuin ai-
kuisille. Putkinäköiselle liikkumisnä-
ön paraneminen olisi tärkeää arjesta 
ja työtehtävistä suoriutumiseen. Kes-
keisen näön menettäneelle olennais-
ta olisi lukukyvyn paraneminen.

Tärkeää tietoa mutaatioiden
esiintyvyydestä

Irlannin Fighting Blindnes -yhdistyk-
sen tutkimusjohtaja Laura Brady ker-
toi kansallisen Target 5000 -rekisterin 
kokoamisesta. Tutkimus toteutetaan 

Irlannissa yhteistyössä kolmen yli-
opistosairaalan silmäklinikan kanssa, 
ja sen tavoitteena on kerätä tietoa 
noin 5000 perinnöllistä silmänpohja-
rappeumaa sairastavalta. Tähän men-
nessä verinäyte on saatu noin 800 
potilaalta, joista 68 prosentilta on 
pystytty määrittelemään genotyyp-
pi. Geenitestauksessa on käytetty ns. 
Manchesterin paneelia, mutta tarkoi-
tuksena on luoda oma irlantilainen 
testipaneeli.

Rekisterillä voidaan osoittaa terve-
ydenhuollon viranomaisille eri mu-
taatioiden todetut määrät. Anonyy-
mejä tuloksia voidaan käyttää myös 
muuhun tutkimustyöhön. Hiljattain 
hankkeeseen on palkattu perinnölli-
syysneuvoja. Lisäksi suunnitteilla on 
luoda retiniitikon hoitopolku, jotta 
potilaita voidaan ohjata mm. oikei-
den kuntoutuspalveluiden piiriin. 
Tulevaisuuden haasteena on yhden-
mukaistaa rekisteri vastaamaan jo 
muissa maissa olevia rekistereitä sekä 
eurooppalaisia standardeja.

RI:n toiminnanjohtaja, irlantilainen 
Avril Daly esitteli viime vuonna val-
mistuneen geenitesteihin liittyvän 
tietopaketin (Gene Testing Toolkit). 
Retiniitikoille tarkoitettu aineisto on 
monipuolinen ja helposti ymmärret-
tävä. Englantia osaavalle tietopaket-
ti antaa kattavan kuvan siitä, mistä 
geenitesteissä on kysymys. Ihantee-
na olisi saada materiaali myös suo-
menkielisenä ja sovellettuna omiin 
käytäntöihimme. Tietopaketti löytyy 
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osoitteesta www.retina-international.
org.

40 vuotta uraauurtavaa työtä

Päivän päätteeksi Etelä-Afrikan yhdis-
tyksen puheenjohtaja Claudette Me-
defindt piti näyttävän Powerpoint-esi-
tyksen retinitistutkimuksen historian 
virstanpylväistä. Hän listasi myös mer-
kittävimpiä tutkijoita sekä RI:n hallituk-
sessa mukana olleita avainhenkilöitä. 

Maininnan sai mm. kunniapuheenjoh-
tajamme Maija Lindroos. 

Claudette on ollut toiminnassa mu-
kana RI:n perustamisvuodesta 1978 
lähtien. Koska hänen seuraava kak-
sivuotiskautensa varapuheenjohta-
jana samoin kuin Christina Fasserin 
tuleva kausi puheenjohtajana tulee 
olemaan viimeinen, tunteet nousivat 
pintaan niin puhujilla itsellään kuin 
kuulijoillakin.

Retina International panostaa 
viestintään

Retina International (RI) uutisoi 
huhtikuussa 2018, että Sarah 
McLoughlin on nimitetty kat-

tojärjestön tieteeliseksi viestintä-
asiamieheksi. Sarahin toimenkuvaan 
kuuluu RI:n viestintästrategian toteut-
taminen päätavoitteenaan ajantasai-
sen tiedon jakaminen RI:n jäsenille ja 
sidosryhmille olennaisista tieteen saa-
vutuksista ja innovaatioista.
 
Sarah on taustaltaan tutkija ja kiin-
nostunut potilaiden oikeuksienval-
vonnasta. Hän on suorittanut tie-
teellisen perustutkimuksen piiriin 
kuuluvan tohtorintutkinnon verkko-
kalvorappeumista ja elimistön vuo-

rokausirytmistä Dublinin yliopistossa 
(UCD) Breandan Kennedyn laborato-
riossa. Väiteltyään tohtoriksi hän jat-
koi akateemista tutkimustyötä Yhdys-
valloissa Pennsylvanian yliopistossa 
Garret FitzGeraldin laboratoriossa 
keskittyen elimistön vuorokausiryt-
miin ja vanhenemiseen. 

Vuonna 2016 Sarahilla todettiin syö-
pä, ja hän matkusti takaisin kotimaa-
hansa Irlantiin saamaan hoitoa. Hän 
palasi työelämään 2017 ja työsken-
teli Dublinissa tieteellisten viestin-
täprojektien parissa. Syöpähoitojen-
sa aikana Sarah kiinnostui potilaiden 
oikeuksienvalvonnasta. Hän paneu-
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Hyvinvointi ja itsenäinen 
toimintakyky – Apujen hyödyntämistä 
ja lempeyttä itseä kohtaan
Teksti: Psykologi Marika Kajander, 
HUS Silmätautien kuntoutuspoliklinikka

Toimintakyvyn muutos vaikut-
taa usein tavalla tai toisella ih-
misen kokemukseen itsestään. 

Verkkokalvosairauksien yhteydessä 
näkökykyyn tulee muutoksia. Tämä 
ehkä itsestään selvänäkin pidetty in-
formaatiokanava visuaalisesta maa-
ilmasta muuttuu. Näkömuutoksen 
laatu on suorassa yhteydessä toi-
mintakykyyn. Toisella kapeneva nä-
kökenttä mahdollistaa vuosien ajan 
tarkkaa näköä vaativat toimet, toi-
sella keskeisen näön heikentyminen 
vaikuttaa nopeasti arjen toimintaan 
esimerkiksi lukemisen vaikeutuessa. 
Mikäli näkökyky menetetään koko-
naan, koetellaan psyykkisiä voimava-
roja ja sopeutumiskykyä aivan erityi-
sellä tavalla. 

Sopeutuminen on hyvin yksilölli-
nen prosessi, ja lähestyn seuraavas-
sa aihetta pohtimalla sopeutumis-
ta edistäviä, voimavaroja tukevia ja 
hyvinvointia kannattelevia tekijöi-
tä. Omaan hyvinvointiin on yleensä 
mahdollista vaikeassakin tilanteessa 
vaikuttaa. Hyödynnän nyt vuosien ai-
kana kertynyttä kokemustani psyko-
logina näönkuntoutuksen alalla. 

Myötätuntoa itseä kohtaan

Viime vuosien aikana psyykkisen hy-
vinvoinnin ja psykologian kentällä on 
noussut vahvasti esiin itsemyötätun-
non teema. Itsemyötätunto on kyky 
kohdella itseään lempeästi tukien ja 
ymmärtäen. Ajattele tilannetta, jossa 

tui tähän aihepiiriin perusteellisesti 
2017/18 työstäessään ensimmäistä 
irlantilaista potilaskoulutusohjelmaa 
osana potilasjärjestöjen tieteen ja 
teollisuuden irlantilaista periaateoh-
jelmaa (IPPOSI). 

Sarah toivoo voivansa hyödyntää tie-
teellisen uransa, biolääketieteellisen 
tutkimus- ja opetustyönsä sekä tie-
teellisen viestinnän kautta hankkimi-
aan taitoja potilasjohtoisen verkko-
kalvotutkimuksen edistämiseksi.
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olet toiminut myötätuntoisesti toista 
kohtaan. Olet ehkä pyrkinyt autta-
maan tai rauhoittamaan, lohduttanut 
häntä surullisella hetkellä. Myötätun-
tosi on näkynyt halauksena tai lähei-
syyttä välittävinä sanoina. Itsemyö-
tätunto on mahdollisuus suhtautua 
itseen ja omaan tilanteeseen juuri sa-
malla tavalla. 

Yksi jaksamista kuormittava ja itse-
myötätuntoon linkittyvä tekijä on 
vaativuus itseä kohtaan. Kriittisyys, 
joka ilmenee erilaisissa arjen tilanteis-
sa, ikään kuin hartioilla istuisi pieni 
tyyppi piiskaamassa aina eteenpäin, 
tyyppi jolle mikään ei ole riittävän 
hyvä. Vaativat ajatukset eli niin sanot-
tu vaativa sisäinen puhe on ominai-
suus, jota voi alkaa huomioimaan ja 
pysähtymään sen äärelle. Tämän kal-
taista ankaraa tapaa kohdella itseään 
on usein hyödyllistä lähteä kyseen-
alaistamaan. Kun tunnistat erilaisia 
itsellesi tyypillisiä sisäisen puheen 
tapoja, voit myös tarpeen mukaan ra-
kentaa niille vastaväitteitä. 

Vaativan sisäisen puheen tunnistami-
sen voi aloittaa vaikka kuuntelemalla 
sitä, minkälaisia lausahduksia mieli 
itseä kohtaan tuottaa. Onko sinulla 
tapana käyttää negatiiviseen sävyyn 
"pitäisi", ”täytyy”, "aina", "ei koskaan", 
"ikinä", ”taas” tyylisiä sanoja? 

Myönteinen sisäinen puhe sisältää 
kannustavia lauseita ja huomioi aiem-
mat onnistumiset. Tällöin voit todeta 
itsellesi hankalassa arjen tilanteessa: 

”Tämä on todella vaikeaa, mutta kat-
sotaan nyt, miten se menee. Olet ollut 
ennenkin sinnikäs ja selvinnyt tämän 
kaltaisesta tilanteesta, kyllä tämä täl-
läkin kertaa onnistuu.”

Käytän usein kasvatustieteen profes-
sori Juha T. Hakalan turmaraja-käsi-
tettä. Hakala on käyttänyt sitä esim. 
työelämän haasteiden yhteydessä. 
Mielestäni tätä käsitettä voi hyvin so-
veltaa muihinkin elämäntilanteisiin. 
Turmarajaksi voisi kutsua toiminta-
kyvyn laatutasoa, joka juuri ja juuri 
riittää. Mikäli turmaraja alittuu, voi 
tapahtua selkeitä virheitä tai seurata 
konkreettisia ongelmia. Tämä voisi 
olla alin taso, jonka henkilö itselleen 
asettaa tai joka ulkopuolelta asete-
taan. 

Turmarajaa vastaavana toisena ää-
ripäänä on taso, jota voi kuvata jo 
perfektionismina. Tämä taso vaatii 
henkilöltä paljon panostusta. Jatku-
va tämän kaltaisen, ehkä jopa täydel-
lisyyttä kuvaavan tason tavoittelu, 
saattaa herkästi uuvuttaa ja olla arjen 
toiminnan kannalta epätarkoituksen-
mukaista, jopa hyödytöntä. 

Keskeisin hyvinvointia tukeva taso 
olisikin näiden kahden ääripään välil-
le asettuva riittävän hyvä taso. ”Riit-
tävän hyvä” sallii jo paljon, on myö-
tätuntoinen, mutta kuitenkin kuvaa 
toimivaa käytännön pärjäämistä ja 
myönteistä elämänlaatua. Mihin sinä 
asetat oman ”riittävän hyvän” tasosi 
rajan? 
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Minä muiden joukossa

Arjen pienissä tilanteissa voimme 
usein havaita ihmislajin yleisinhimil-
lisen taipumuksen, kyvyn empatiaan 
eli myötätuntoon. Halu ymmärtää 
toista ja toisen tilannetta helpottaa 
vuorovaikutusta ja luo elämäämme 
syvyyttä. 

Mentalisaatio on käsite, joka ku-
vaa kykyä pitää toisen ihmisen mieli 
omassa mielessä. Meillä on menta-
lisaatiokyvyn myötä mahdollisuus 
hahmottaa toinen henkilö toimivana 
yksilönä, jolla on omia ajatuksia, tun-
teita ja toiveita. 

Voisimmeko myös oman hyvinvoin-
timme tueksi soveltaa tätä näkökul-
maa niin, että luottaisimme arjen 
tilanteissa toisilla ihmisillä olevan 
halua ymmärtää meitä ja kykyä em-
patiaan? Toki poikkeuksia tulee aina 
vastaan, mutta uskaltaisin väittää 
suurimmalla osalla kanssakulkijoista 
olevan lähtökohtaisesti kyky ja halu 
toivoa toiselle hyvää. 

Kuvittele seuraavaa tilannetta. Olet 
menossa kaupungille ja päätät käyt-
tää ensimmäisen kerran kiikaria apu-
välineenä. Sinua jännittää ja ajatte-
let ehkä muiden kiinnittävän sinuun 
huomiota. Tässä voit hyödyntää aja-
tusta ihmisjoukosta otetusta kymme-
nen hengen otoksesta. Miten arvelet 
heidän suhtautuvan? 

Veikkaisin, että yhdeksän kymmenes-

tä ei joko kiinnitä mitään huomiota 
kiikarin käyttöön tai mikäli kiinnittää, 
niin se on joko neutraalia tai myötä-
tuntoista ja kannustavaa. Luonnolli-
sesti ihmisten kirjo on laaja, ja jouk-
koon voi toki mahtua joku, joka jää 
tuijottamaan. Muistathan, että mah-
dolliset yksittäiset negatiiviset kom-
mentit heijastelevat yleensä ensisijai-
sesti sanojan omaa pahaa oloa, joka 
purkautuu sivulliseen.

Toimintakyvyn muutos voi tuoda 
mukanaan roolimuutoksia. Tämä nä-
kökulma voi auttaa miettimään sitä, 
mikä rooleistasi on sinulle tärkeä ja 
miten näkökyvyn muutos siihen vai-
kuttaa vai vaikuttaako. Voit hahmo-
tella kartan eri rooleistasi ja saatat 
huomata niitä löytyvän yllättävän 
monta: vaikkapa ystävän, työnteki-
jän, vanhemman, lapsen, työkaverin, 
asiantuntijan, humoristin, kulttuuris-
ta kiinnostuneen tai luonnossa liikku-
jan roolit. 

Roolit linkittyvät usein itsetuntoon, 
siihen millaisena osallisena, toimi-
jana ja vaikuttajana itsensä eri ym-
päristöissään kokee. Toimintakyvyn 
muutos näkökyvyn heikentymisen 
muodossa merkitsee ensisijaisesti ul-
koista, fyysistä rajoitetta. Usein roo-
leja mietittäessä huomataan, että nä-
kökyvyn rajoite ei estä itselle tärkeän 
roolin säilymistä ja toteutumista. Toki 
roolissa toimimisen tavat saattavat 
muuttua, mutta henkilön arvo ja ny-
kyään usein käytetty termi "substans-
siosaaminen" eli sisällön tunteminen 
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ja osaaminen säilyvät. 

Hyvinvointiin liittyy kyky osallistua ja 
olla mukana muiden joukossa. Jännit-
täminen on tunne ja fyysinen koke-
mus, joka on useimmille tuttu erilai-
sissa arjen tilanteissa. Jännittäminen 
on aihe, josta soisi avoimemminkin 
puhuttavan, sillä sitä kautta sen ko-
keminen normalisoituisi ja muuttuisi 
avoimemmin jaetuksi kokemukseksi. 

Sosiaalinen jännittäminen voi ilmetä 
tilanteissa, joissa henkilö kokee kiin-
nittävänsä muiden huomiota esim. 
käyttäessään valkoista keppiä tai 
vaikkapa suurennuslasia lukemisen 
apuvälineenä kaupassa. Ryhmätilan-
teet koetaan usein hankaliksi, koska 
kasvojen tunnistaminen voi olla vai-
keaa eikä tuttujen erottaminen vie-
raampien joukosta onnistu. 

Jännittämistä kannattaa hoitaa, jot-
ta se sinällään ei estäisi esim. ver-
taistuen pariin lähtemistä tai avun 
pyytämistä hankalissa käytännön ti-
lanteissa. Sosiaalisen jännittämisen 
omahoito-osio löytyy internetin laa-
jalta mielenterveystalo.fi-sivustolta. 
Kyseiseen mielenterveys.fi-sivustoon 
tutustumista voi lämpimästi suositel-
la myös laajemmin oman psyykkisen 
hyvinvoinnin tueksi. 

Työssäni olen huomannut, että hy-
vinvointia tukee selvästi se, että 
osallistuu edelleen esim. kulttuuri-
harrastuksiin ja erilaisiin tapahtu-
miin muuttuneesta näkötilanteesta 

huolimatta. Tilanteet ovat erilaisia 
kuin aiemmin ja tapahtuman visu-
aalinen anti saattaa olla vähäistä tai 
kokonaan poissuljettua. Kuitenkin jo 
kodin ulkopuolella toimiminen, mui-
den mukana olo sekä tunnelman ais-
timinen yhdessä koetaan tärkeäksi. 
Kuvailutulkkaus on lisännyt mahdol-
lisuuksia nauttia esim. teatterista tai 
näyttelyistä.

Avun vastaanottaminen on 
viisautta

Sopeutumista tutkittaessa on todet-
tu, että mitä enemmän henkilö on 
valmis ottamaan erilaisia apuja ja pal-
veluita vastaan, sitä joustavammin 
sopeutuminen etenee ja itsenäinen 
toimintakyky vahvistuu.

Vaikea-asteisen näkövamman tilan-
teessa on mahdollista hakea henkilö-
kohtaista avustajaa. Ajatus avustajas-
ta herättää usein tulvan kysymyksiä, 
joihin henkilö pyrkii vastaamaan en-
nen hakuprosessin aloittamista. ”Tar-
vitsenko todella avustajaa? Onko mi-
nulla siihen oikeus? Mitä jos avustajan 
kanssa meneekin sukset ristiin?” Kan-
nustaisin uskallukseen jättää joitain 
kysymyksistä auki. 

”Mihin tarvitsen avustajaa?” on tär-
keä kysymys, jota voi lähestyä lis-
taamalla kuukauden aikana kaikki 
tilanteet, joissa on tai olisi tarvinnut 
toisen apua tai tukea. Muut psyykkis-
tä työstämistä vaativat kysymykset 
saattavat olla sellaisia, ettei niihin ole 
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varmaa vastausta, ennen kuin yhteis-
työ avustajan kanssa lähtee käyntiin. 

Apuvälineistä erityisesti valkoisen 
kepin käyttöön ottaminen on monelle 
aluksi vaikeaa, kynnys on korkea, ja ke-
pin käyttämiseen liittyy monenlaisia aja-
tuksia. Tätä aihetta on käsitelty aiemmin 
Retina-lehden numerossa 1/2015 artik-
kelissa Eroon keppipaniikista. 

Muiden samankaltaisessa näkötilan-
teessa elävien kokemuksista voi olla 
myös ainutlaatuista hyötyä. Vertais-
tukea on yleensä saatavilla, joskin 
aktiivisuus ja järjestävät tahot vaih-
televat maantieteellisesti eri alueilla. 
Vertaistuesta on tarkemmin Retina-
lehden numerossa 2/2017 artikkelis-
sa Vertaistuesta voimavaroja. 

Tuoreessa psykologi, psykoterapeut-
ti Arto Pietikäisen kirjassa Joustava 
mieli elämänkriiseissä lähdetään tu-
tustumaan omiin henkisiin vahvuuk-
siin yhtenä osana vaikeista elämän-
tilanteista selviytymistä. Voit lähteä 
tutkimaan, miten esim. seuraavien 
vahvuusalueiden laita on sinun koh-
dallasi: kyky ilmaista ja vastaanottaa 
läheisyyttä, luottamus ongelmien 
ratkeamiseen, joustava käsitys itses-
tä, huumori, luovuus, näkökulman 
vaihtaminen tai ymmärrys omista ar-
voista ja tärkeistä elämänsisällöistä.

Asioilla on tapana järjestyä

Sopeutumisen etenemistä kuvaa 
mielestäni hyvin yllä oleva Keskus-

puiston ammattiopiston Arlan toimi-
paikassa esillä oleva taideteos. Teok-
sen on tehnyt Arlan kädentaitojen ja 
keramiikan ohjaaja Liisa Heikkilä yh-
dessä näkövammautuneiden opiske-
lijoidensa kanssa. 

Teoksessa kulkee tiilillä laatoitettu 
tie, jonka alkupäässä tiilet ovat sel-
keässä järjestyksessä ja tie vie eteen-
päin. Tiellä tulee vastaan kohta, jos-
sa yllättäen tapahtuu jotain ja tiilien 
järjestys sekoittuu, seuraa myllerrys. 
Tie kuitenkin jatkuu vielä kaaoksen 
jälkeen tiilten asetuttua uuteen jär-
jestykseen. Tämä järjestys on alkupe-
räiseen verrattuna erilainen, mutta 
selkeä ja järjestelmällinen. Olennais-
ta teoksessa on se, että tie edelleen 
jatkuu. 

Tämä teos vertautuu hyvin uuteen, 
muuttuneeseen tilanteeseen sopeu-
tumisen kulkuun. Sopeutumisen ete-
neminen antaa usein mahdollisuuden 
myös vahvistavaan kokemukseen. 
Kokemukseen siitä, että on kykenevä 
oppimaan uutta, selviytymään vaati-
vistakin elämänvaiheista.
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Luettavaa: 

• Arto Pietikäinen: Joustava mieli tukena elämänkriiseissä. Duodecim, 2017

• Ronnie Grandell: Itsemyötätunto. Tammi, 2015

• Minna Martin: Saa jännittää. Kirjapaja, 2017

• Mielenterveys.fi – internet sivusto (omahoito-osiot)

Olen 23-vuotias Helsingin Pen-
gerkadulla asuva musiikino-
piskelija. Minulla on retinitis 

pigmentosa, joka diagnosoitiin, kun 
olin 8-vuotias. Minulla on putkinäkö, 
näkökentän puutosalueita ja olen hä-
märäsokea. Huono näkökyky tuo yli-
määräistä haastetta moneen arkiseen 
asiaan, mutta sanoisin silti, että se on 
vain ominaisuus muiden joukossa. 
Aion tässä jutussa jakaa hieman aja-
tuksiani siitä, miten itse lähestyn nä-
kövamman tuomia haasteita ja millai-
sista jutuista on ollut apua elämässä 
ja harrastuksissa viime aikoina.

Itsenäinen mutta sosiaalinen

Olen asunut itsekseni Helsingissä nyt 
9 kuukauden ajan. Sitä ennen asuin 

Hyvän elämän ainekset
Teksti: Tuomas Ruokonen
Kuvat: Rauno Martikainen

vanhempieni luona Vantaalla. Omas-
ta asunnosta on ollut paljon iloa. 
Täältä pääsee kaikkialle keskustaan 
todella lyhyessä ajassa, joten sosiaa-
linen elämä helpottuu, kun kynnys 
lähteä esim. keikalle tai kavereiden 
kanssa ulos madaltuu. On myös kiva, 
kun voi kutsua ihmisiä kylään. Olen 
huomannut, että itsenäisempi elämä 
on tehnyt minulle hyvää. On tärke-
ää, että on sellainen olo, että itsellä 
on mahdollisuus päättää siitä, mihin 
suuntaan elämä on menossa. 

Kun näkee huonosti, tarvitsee apua 
monessa arkisessa asiassa, kuten uu-
sien paikkojen löytämisessä, tavaroi-
den etsimisessä kaupasta tai vaikka 
astioiden palautuksessa lounaalla. 
Tämä aiheuttaa äkkiä olon, että asi-
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at eivät olekaan omissa käsissä, vaan 
olet riippuvainen muista. Tämän 
vuoksi kokemus siitä, että on itse 
oman elämänsä ohjaksissa, on näkö-
vammaiselle erityisen tärkeä. 

Olen huomannut, että itselleni suu-
rimmat näkövammasta johtuvat 
haasteet ovat sosiaalisia. Tällä tarkoi-
tan lähinnä sitä, että minua häiritsee 
ajatus siitä, että tulen väärinymmär-
retyksi, jos ihmiset eivät tiedä huo-
nosta näöstäni. Itse huono näkö ei 
minua oikeastaan haittaa. Isäni on sa-
nonut osuvasti: ”Jos näkösolut eivät 
toimi, niin ne eivät toimi.” Näinhän 
asian laita on, eikä siitä kannata teh-
dä itselleen sen isompaa asiaa. Toiset 
ovat lyhyitä ja toiset pitkiä, toiset no-
peita oppimaan, toiset näkevät huo-
nommin ja toiset paremmin. Avain on 
itselleni ollutkin asian hyväksyminen 
ja esille tuominen.

Valkoinen keppi 

Olen käyttänyt valkoista keppiä 
säännöllisesti nyt noin puolen vuo-
den ajan, ja se oli yksi vaikeimmista 
ja parhaimmista päätöksistä, jonka 
olen tehnyt. Kepin käyttöönotto tun-
tui vaikealta, sillä näköni on vielä sen 
verran hyvä, että pystyn toimimaan 
tutuissa paikoissa melko normaalisti 
ja tuntui tyhmältä heilua tuollaisen 
esineen kanssa, kun ilmankin pärjäsi. 

Mielessä oli myös se, että ihmiset al-
kaisivat käyttäytyä minua kohtaan 
eri tavalla. Tein muutenkin asiasta 

aika dramaattisen. Nyt jälkikäteen on 
helppo sanoa, että nämä huolet olivat 
täysin turhia. Suurin ero on siinä, että 
voi olla paljon rennommin eikä tarvit-
se stressata siitä, ettei näe jotain tut-
tua tai että tekee jotain tyhmää. Myös 
liikkuminen on helpompaa, kun ihmi-
set väistävät. 

Ongelma kepin käytössä on monesti 
se, ettei halua käyttää sitä, ettei vai-
kuta epänormaalilta. Silloin sitä vasta 
näyttää epänormaalilta, kun ei näe 
ja yrittää vaikuttaa siltä, että näkee. 
Se on myös todella energiaa vievää 
ja turhaa. Loppujen lopuksi muita ei 
edes kauheasti kiinnosta, onko sinulla 
keppi vai ei. Se on itselle paljon isom-
man tuntuinen asia kuin muille. Kun 
asian tuo esille, voi olla oma itsen-
sä, ja se on tehnyt elämästäni paljon 
mutkattomampaa ja hauskempaa. 

Musiikkihommien lisäksi elän aika ta-
vallista opiskelijaelämää. Käyn usein 
kavereitten kanssa katsomassa keik-
koja tai muuten vaan hengailemassa. 
Minulla on paljon mahtavia kaverei-
ta, joille näkövammani ei ole mikään 
iso asia. He jeesailevat, jos on tarve, 
mutteivät tee siitä mitään juttua. 
Olen huomannut, että näköön liitty-
vistä asioista tekee monesti itse pal-
jon isomman jutun kuin muut.

Mieluisia harrastuksia

Minulla on muutamia säännöllisem-
piä harrastuksia. Harrastan astanga-
joogaa, laskettelua ja koskimelontaa. 
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Astanga-jooga on mielestäni näkö-
vammaiselle todella hyvä laji. Siinä 
tehdään samoja liikkeitä aina samas-
sa järjestyksessä. Kun liikkeet kerran 
oppii ei oikeastaan tarvitse näköä.

Olen lasketellut nelivuotiaasta asti. 
Pieni näkökenttä tuo joitakin haastei-
ta, kun ei aina tahdo erottaa rinteen 
rajoja tai ihmisiä. Olemme käyttäneet 
isäni kanssa bluetooth-kypäräpuhe-
limia nyt muutaman vuoden, ja ne 
ovat toimineet erittäin hyvin. Lasket-
telemme niin, että minä lasken edellä 
ja isäni tulee perässä antaen ohjeita, 
jos tapahtuu jotain yllättävää tai niin, 
että lasken hänen perässään samaa 
linjaa. Meillä on myös liivit, joissa toi-
sessa lukee opas/guide ja toisessa on 
näkövammaismerkki. Ihmiset eivät 

monestikaan tajua, mitä liivit tarkoit-
tavat. Usein käy niin, että ihmiset lu-
kevat vain ensimmäisestä liivistä, sa-
nan opas eivätkä huomaa toisen liivin 
merkkiä. Laskemisestani ei sinänsä 
arvaa, että näköni on heikko. Minulta-
kin on muutaman kerran kysytty, että 
mistähän mahtaa löytyä poroajelut… 

Olen lähdössä taas toukokuun lopus-
sa laskemaan koskia kevättulville ink-
karikanootilla Jongunjoelle Lieksaan. 
Olin ensimmäisen kerran laskemassa 
koskia 8-vuotiaana kesävesillä, ja siitä 
lähtien olemme tehneet reissuja joka 
vuosi. Kevättulville olen lähdössä nyt 
kolmatta kertaa, ja se on jo vähän ex-
tremehommaa. Olemme nukkuneet 
teltoissa, ja reissut ovat kestäneet ne-
lisen päivää. Melominen on huonolla 
näöllä helpompaa kuin esim. vaelta-
minen, koska liikkumiseen ei sinänsä 
tarvitse näköä. Hiidenportin tutkailua kevättulvan aikaan.

Tuomas ja Jussi Ruokonen keväisessä kos-
kenlaskussa Kalliokosken alla. Koskessa 
on kolmen metrin pudotus, ja tulvave-
si täyttää kanootin. Vesi kipataan välillä 
pois, ja matka jatkuu! 
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Voisin summata niin, että huonosta 
näöstä huolimatta voi olla monen-
laista harrastusta. Tietyt lajit sopivat 
paremmin kuin toiset, mutta kaikkea 
kannattaa mielestäni kokeilla, jos on 
semmoinen olo, että tuo olisi kivaa. 
Kyllä tekemällä sitten selviää, miten 
se onnistuu. 

Jos tulee jotain kysyttävää harrasta-
misesta tai muusta elämään liittyväs-
tä asiasta, niin yhteystietoni löyty-
vät tämän lehden lopusta ja Retinan 
verkkosivulta. Juttelen mielelläni tä-
hän juttuun liittyvistä tai aivan muis-
ta asioista. Tiedän myös paljon musii-
kista. 

Santeri Penttinen on 23-vuotias 
retiniitikko Jyväskylästä. Nuo-
resta iästään huolimatta hän 

on ehtinyt kokea yhtä ja toista, myös 
aikamoisia vastoinkäymisiä. Hän on 
oivallinen esimerkki siitä, ettei hyvä 
elämä riipu oikeastaan siitä, miten ih-
misellä menee, vaan omasta elämän-
asenteesta ja toimivista ihmissuhteis-
ta.

– Elämään ja itseensä kannattaa suh-
tautua huumorilla: Olen vaikeasti 
heikkonäköinen ja erittäin heikonnä-
köinen Santeri. Tarvitsen ympärille-
ni ihmisiä, joiden kanssa voin puhua 
asioista avoimesti. Jos tarvitsen apua, 
pyydän sitä. Kiinteät sosiaaliset suh-
teet ovat tosi tärkeitä. Myös säännöl-
linen ruumiillinen työ tekee ihmiselle 
hyvää. Siinäpä ne tärkeimmät hyvän 

elämän ainekset ovat, summaa San-
teri.

Oikeasti Santeri Penttinen ei ole hei-
konnäköinen laisinkaan, mutta heik-
konäköinen hän on ollut koko ikänsä. 
Äiti huomasi jo varhain, ettei kaikki 
ollut kohdallaan ja kertoi epäilyis-
tään neuvolassa. Siellä vakuutettiin, 
ettei syytä huoleen ole. Äiti ei kuiten-

Santerin hyvä elämä
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Kaisa Räsänen



29 retina 1/2018 

kaan antanut periksi, vaan vei pojan 
yksityiselle silmälääkärille. Tämä to-
tesi, että silmissä on paljonkin vikaa, 
ja kirjoitti lähetteen jatkotutkimuk-
siin. Santeri oli kaksivuotias, kun nä-
köongelmien syyksi selvisi retinitis 
pigmentosa.

Santerilla on useita vanhempia sisa-
ruksia ja heillä jo yhdeksän omaakin 
lasta. Retinitistä ei ole muilla kuin San-
terilla. Geenitesti jäi aikanaan teke-
mättä, mutta nyt kun oman perheen 
perustaminen alkaa olla ajankohtais-
ta, Santeri on hankkinut uuden lähet-
teen ja odottelee parhaillaan kutsua 
geenitutkimuksiin.

Vanhemmat erosivat Santerin ollessa 
pieni, ja äiti sairastui vaikeaan ma-
sennukseen. Äidin sairaus opetti San-
terin alusta lähtien omatoimiseksi ja 
itsenäiseksi. Samalla hän omaksui 
äitinsä viisaan elämänasenteen: On 
turha valittaa asioista, joihin ei voi 
vaikuttaa. Kun hyväksyy tosiasiat, on 
helpompi jatkaa eteenpäin. Santeri ei 
ole jäänyt suremaan näkövammaan-
sa, vaan elää täysillä ja katsoo luotta-
vaisesti tulevaisuuteen.

Ala-asteelle normaaliin kouluun

Toimivaa lukunäköä Santerilla ei ole 
koskaan ollut. Oikeassa silmässä on 
pikkuruinen keskeinen näkökenttä, 
jolla hän näkee lukea vaivalloises-
ti. Muuten molemmissa silmissä on 
toimivaa verkkokalvoa vain kapea 
kuunsirpin muotoinen alue sivulla. 

Silti Santeri kävi koulunsa integroitu-
na normaalissa luokassa. Silloin täl-
löin oli tukijakso Näkövammaisten 
koululla, joka sijaitsee hänen koti-
kaupungissaan Jyväskylässä.

Yllättävää kyllä, poika ei missään vai-
heessa saanut opetusta pistekirjoi-
tuksessa. Ala-asteen ylemmillä luokil-
la opiskelun tueksi otettiin äänikirjat 
lukuaineissa ja tietokone suurennus-
ohjelmineen tuli opiskelun tueksi 
yläasteelle siirryttäessä. Osan oppiai-
neista Santeri suoritti näönvaraisesti, 
kuten kielet ja matematiikan. Näissä 
aineissa hän sai kuitenkin erityisope-
tusta koko koulu-uran ajan.

Ilman henkilökohtaista avustajaa 
koulunkäynnistä ei olisi tullut mitään. 
Santeri sai onneksi pitää saman luo-
tettavan avustajan toiselta luokalta 
aina seitsemännen luokan kevääseen. 
Hänestä tuli pojalle melkein kuin toi-
nen äiti. Suhde on säilynyt lämpimä-
nä kouluvuosien jälkeenkin.

– Käymme silloin tällöin yhdessä kah-
villa ja hoidamme toistemme koiria, 
myhäilee Santeri.

Edesottamuksia yläasteella

Yläaste alkoi hyvissä merkeissä. Sa-
malle luokalle tuli monta kivaa lap-
suuskaveria, ja luokkakokokin pie-
neni. Santeri koki, että oli tullut aika 
itsenäistyä. Hänen avustajansa vaih-
tui, mutta yhteistyö uuden avustajan 
kanssa takkuili. Vähitellen moni muu-
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kin asia koulussa alkoi harmittaa.

Luokanvalvoja pakotti vaikeasti nä-
kövammaisen oppilaansa valistus-
tunnille, jossa poliisi kertoi mopokor-
tista. Santeri oli erinomainen hiihtäjä 
ja yleisurheilija, mutta sai liikunnas-
ta seiskan, koska ei voinut osallistua 
palloilulajeihin. Hän kunnostautui 
myös teknisissä töissä ja suunnitteli 
hienot ajorampit, jotka ovat vieläkin 
käytössä. Opettaja sanoi, että hän oli-
si saanut todistukseen kympin, ellei 
olisi tarvinnut apua hitsauksessa. Mu-
siikintunneilla opeteltiin kitaransoit-
toa. Se kiinnosti kovasti, mutta kun 
taululle kirjoitetuista ohjeista ei saa-
nut selvää, soittotaito jäi haaveeksi. 
Kaikki tämä oli turhauttavaa ja tuntui 
tosi epäreilulta, eihän nuori mies voi-
nut näkövammalleen mitään. Koulu 
alkoi mennä huonosti.

Uusi avustaja pysäytti alamäen

Onneksi Santeri sai uuden henkilö-
kohtaisen avustajan 8. luokan kevääl-
lä. Kalle oli pujopartainen, lupsakka 
savolaismies Leppävirralta.

– Voe tokkiiisa, koetetaan tulla toi-
meen, sanoi Kalle ja sai murrosikäi-
sen nuoren rauhoittumaan.

Tällä huumorintajuisella miehellä oli 
samanlaisia kiinnostuksen kohteita 
kuin Santerilla. Hän kasvatti poikaa 
ihmisenä omalla esimerkillään. Yh-
den ainoan kerran Kalle joutui korot-
tamaan ääntään, kun Santeri meni 

tunnilla liian pitkälle. Kallesta tuli 
Santerille isähahmo, tuki ja turva, 
jonka kanssa saattoi keskustella ihan 
kaikesta. Silti suhde pysyi työsuhtee-
na. Kallen kanssa on pidetty yhteyttä 
myöhemminkin, ja hänelle voi soittaa 
vieläkin milloin tahansa.

Mikä ammatiksi?

Peruskoulun jälkeen oli aika pohtia 
tulevaisuutta. Santeri piti sekä lasten 
että vanhusten kanssa toimimisesta. 
Kesätöissä päiväkodissa hän oli kui-
tenkin saanut tyytyä tiskaamaan le-
gopalikoita. Kiinnostus alaa kohtaan 
lopahti. Yhteisvalinnoissa Santeri 
haki lähihoitajaksi ja pääsikin Jyväs-
kylään opiskelemaan. Isä oli töissä 
samassa talossa, ja kaikki opettajat 
olivat ennestään tuttuja.  Santeri ehti 
käydä koulua kolme viikkoa, ennen 
kuin totesi, ettei tämäkään ala ole 
häntä varten.

Yläasteen loppupuolella Santeri oli 
ollut kesätöissä veljensä kaverin rek-
ka-autossa apumiehenä. Hän palasi 
nyt tähän työhön. Rekan lavalla kulje-
tettiin milloin mitäkin teurasjätteistä 
turpeeseen ja elintarvikkeisiin. Oli sii-
nä muilla ihmettelemistä, kun kaveri 
varoitteli varastojen käytävillä liikku-
via väistämään kärryjä työntävää so-
keaa apumiestä.

Voionmaan lukioon

Syksyn mittaan Santerin mielessä 
kypsyi ajatus pyrkiä lukioon. Perus-
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koulun päättötodistuksessa kaikkien 
aineiden keskiarvo oli 6,9, joten huip-
pulukioihin ei ollut asiaa. Hakemuk-
set lähtivät kolmeen paikkaan. Yllät-
täen Santerille soitettiin Voionmaan 
lukiosta, jonne hän ei ollut tohtinut 
edes pyrkiä. Koulu tarjosi opiskelu-
paikkaa sillä perusteella, että siellä oli 
kokemusta näkövammaisista.

Santeri ilahtui ja lähti käymään val-
koisen keppinsä kanssa Voionmaan 
lukiossa, olihan siellä paljon vanhoja 
kavereita. Opiskelu alkoi seuraavan 
kurssijakson alussa. Koulumatkat 
taittuivat bussilla.

Lukiossa motivaatio kasvoi, ja opiske-
lu alkoi todella vetää puoleensa. Jopa 
entinen inhokkiaine maantieto alkoi 
kiinnostaa siinä määrin, että Santeri 
kirjoitti siitä aikanaan eximian. Myös 
opettajat olivat mukavia. Erityisesti 
Santerin mieleen jäi historian opet-
taja, joka aina käytävällä vastaan tul-
lessa moikkasi ja muisti kysyä, kuinka 
koulu sujui.

Kielet Santeri koki vaikeiksi, koska ei 
nähnyt tekstiä, vaan sanat piti hah-
mottaa kuulemalla. Hän sai ruotsista 
poikkeusluvalla vapautuksen, mutta 
englantia oli pakko jatkaa. Kipakka 
englanninopettaja totesi, että koska 
sokeakin pystyy oppimaan ranskaa, 
englannin pitäisi olla heikkonäköisel-
le helppoa. Ei ollut.

Häikäistymisongelman vuoksi Sante-
rilla on melkein aina lippalakki pääs-

sä. Sen käytöstä tuli lukiossa aluksi 
sanomista, mutta lupa heltisi perus-
telluista syistä.

Tukea tyttöystävältä

Luokkatovereista tärkeimmäksi muo-
dostui Kaisa. Nuoret olivat olleet sa-
malla luokalla jo yläasteella kolme 
vuotta, mutta Kaisa arasteli pitkään 
näkövammaisen tyttöystäväksi ryhty-
mistä. Seurustelu alkoi virallisesti en-
simmäisen lukiovuoden joulukuussa, 
jolloin asiasta tiedotettiin kavereille 
Facebookissa.

Kaisasta oli Santerille iso apu koulus-
sa. Nuoret tukivat toisiaan vaikeissa 
aineissa ja valitsivat kurssit siten, että 
saattoivat olla mahdollisimman pal-
jon yhdessä. Santerilla oli satunnai-
sesti avustajina myös siviilipalvelus-
miehiä. Kaisa selvitti lukion kolmessa 
vuodessa.

Santeri jatkoi lukiossa vielä vuoden. 
Tammikuussa 2014 hän muutti pois 
kotoa pieneen yksiöön lähelle Kaisan 
kotia. Keväällä Santeri painoi pää-
hänsä valkolakin. Ylioppilastutkinto-
todistuksen yleisarvosana oli magna 
cum laude approbatur ja lukion päät-
tötodistuksen keskiarvo 8,1. Englanti 
ei mennyt läpi, mutta kompensaa-
tiopisteillä sekin tuli suoritetuksi.

Opiskelupaikkaa odotellessa

Santeri ei ole onnistunut saamaan 
opiskelupaikkaa, vaikka on hakenut 
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sellaista joka vuosi. Aluksi hän pyrki 
kaupalliselle alalle, mutta tänä ke-
väänä on tarkoitus yrittää yhteiskun-
tatieteelliseen. Tällä hetkellä tuntuisi 
vaikealta muuttaa pois Jyväskylästä, 
sillä liikuntarajoitteinen äiti tarvitsee 
apua, sisarusten lapset hoitajaa ja hy-
väkuntoinen mummo lenkkiseuraa.

Lukiokaverit katosivat opiskelemaan 
ja armeijaan. Urheiluporukan hajotes-
sa juoksuharrastus jäi pois kuvioista. 
Kaisa piti lukion jälkeen välivuoden ja 
tuki samalla Santeria opinnoissa. 

Kun tukiverkosto hävisi ympäriltä, 
Santeri joutui olemaan paljon yksin. 

Hän haki töitä asiakaspalvelutehtä-
vissä ja päätyi vakuutusmyyjäksi pu-
helinmyyntifirmaan. Työ oli henkises-
ti rankkaa, ja ennen pitkää Santeri oli 
taas tyhjän päällä. Yksinäisyys ja toi-
mettomuus oli masentavaa.

Mielekästä tekemistä löytyi Keski-
Suomen näkövammaisten piiristä. 
Santeri ryhtyi ensin toiseksi vetä-
jäksi liikuntaryhmään, jossa uitiin ja 
urheiltiin. Kun ryhmän toiminta hii-
pui, häntä pyydettiin mukaan yhdis-
tyksen Pime Café -toimintaan. Tätä 
kautta hän päätyi kehittämään Nä-
kövammaisten liiton Pime Café -toi-
mintaa STEAn rahoittamassa Paikka 

Toteutunut unelma: Chevrolet Suburban
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Jos minulta olisi kuusivuotiaa-
na kysytty, mitä on hyvä elä-
mä, olisi vastaus voinut olla 

vaikka jäätelötötterö kesäisellä 
kaupungilla. Tai onkimassa ser-
kun kanssa. Parikymmentä vuotta 
myöhemmin vastaus olisi sisältä-
nyt ajatuksia elämässä selviämi-
sestä: oma puoliso; ammatti, jossa 
haluaa työskennellä ja jolla tulee 
toimeen; asunto – ei vielä ajatus-
ta sen omistamisesta. Autokaan 
ei ollut välttämättömyys, senhän 
pystyi aina lainaamaan. Ja tietys-
ti hyvään elämään kuului se, että 
olisi mukavaa.

Oma hyvä elämä
Teksti ja kuvat: Pekka Makkonen

Jos olisin kuullut, millaisesta hy-
västä elämästä puhun yli 50-vuo-
tiaana, niin nuorempi minä olisi 
varmasti ihmeissään. ”Tuohan on 
kaikkien elämän uhkakuvien to-
teuma! Siinä ei voi olla mitään hy-
vää”, kauhistelisi kolmatta vuosi-
kymmentään elävä minäni. Mutta 
ajat muuttuvat – ja asennoitumi-
nen sen myötä. Tämä nykyinenkin 
tuntuu ihan hyvältä elämältä.

Elämääni vaivaa kolme sairautta, 
vammaa taikka vikaa, miten niitä 
haluaakin kutsua. Yksi niistä on pe-
rinnöllinen silmäsairaus, retinitis 

auki -ohjelmassa, jolla edistetään alle 
30-vuotiaiden erityisryhmiin kuuluvi-
en nuorten työllistymistä.

Santeri pitää koirista, ja haaveena on 
saada oma opaskoira. Aikanaan yksi-
össä oli hiukan ahdasta, kun hoidossa 
oli parhaimmillaan kolmekin koiraa, 
joukossa labradorinnoutaja, jättiko-
koinen tanskandoggi ja Kaisan kul-
tainennoutaja Viivi.

Pikkupojasta saakka Santeri haavei-
li isoista jenkkiautoista. Kun koulut 

olivat ohi ja tilaisuus tuli, hän hankki 
itselleen musta-oranssin Chevrolet 
Suburbanin. Kaisa ajoi autoa varten 
erikseen kuorma-autokortin. Suuri-
kokoinen maasturi on paitsi Santerin 
unelma, myös käytännöllinen koirien 
kanssa liikkuessa. Sillä on helppo ajaa 
metsään ja lähteä koirien kanssa sa-
moilemaan. 

Santeri ja Kaisa menivät kihloihin 
keväällä 2016, ja ensi kesänä on tar-
koitus muuttaa yhteen, kun Kaisa saa 
opintonsa päätökseen.
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pigmentosa. Minulla se on nimet-
ty sauva-tappi-dystrofiaksi. Poden 
myös munuaisen vajaatoimintaa ja 
olen tällä hetkellä vatsakalvodialyysi-
hoidossa. Onnekseni teen hoidot itse 
kotona. Olen myös yliherkistynyt mo-
nenlaiselle sisäilmalle.

Nämä vaivat rajoittavat elämääni, ku-
kin eri tavoin. Näkövamman haitat 
ymmärtää parhaiten jokainen tämän 
lehden lukija omasta kokemukses-
taan. Vaikka näkökykyni on kohtuul-
linen, rajoittaa näkövamma työnte-
koani ja joitakin arkipäivän askareita. 
Dialyysihoito vaatii päivittäistä huo-
lehtimista ja rajoittaa hieman mat-

kustamista. Hoidon kannalta olisi pa-
ras olla aina iltaisin kotona. Onneksi 
tästä voi tehdä poikkeuksia pakkaa-
malla matkalaukun täyteen hoitones-
teitä. Sisäilmayliherkkyys rajoittaa 
niin liikkumista kuin uusien työmah-
dollisuuksien pohdintaa. Jokainen 
uusi työpaikka olisi potentiaalinen 
riski huonolle sisäilmalle. Näin myös 
jokainen uusi asunto.
 
Olen esitellyt nykyisen elämäni konk-
reettiset puitteet. Tästä on helppo 
huomata, miksi puolet nuorempi mi-
näni olisi järkyttynyt, jos tietäisi, mil-
laiseksi hänen elämänsä tulee muut-
tumaan. Tuo nuori mies halusi mennä, 

Nuorena hyvä elämä oli sekä tulevaisuuden unelmia että hetken hurmaa. Parasta oli 
elämä irti arjesta. Kuva Seinäjoen Provinssirockista vuodelta 1987.
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matkata paikasta toiseen. Yöpyä vaik-
ka tienlaidassa, ruusupensaan suo-
jassa tai rappukäytävän tasanteella. 
Uni oli vain lepoa seuraavan päivän 
koitoksiin. Matkustaminen oli hänen 
intohimonsa; liftillä, omalla autolla, 
bussilla, junalla, laivalla – myöhem-
min myös lentokoneella.  Hyvä elämä 
oli paikkojen näkemistä ja ystävien 
tapaamista, elämistä arjen ulkopuo-
lella. Vuoden kulta-aika alkoi lumen 
sulettua ja riemua jatkui ensilumeen 
saakka. Talvet oli vain kärvisteltävä 
jossain, kun pimeässä ja pakkasessa 
leirielämän viettäminen olisi ollut lii-
an haastavaa.

Väitin eläväni tälläkin hetkellä hyvää 
elämää. Kyse on sopeutumisesta. On 
myös kyse eletyn elämän arvostami-
sesta. Kun käyn läpi elämänvaiheitani 
kuluneen kolmenkymmenen vuoden 
ajalta, huomaan monien silloisten 
haaveiden muuttuneen todeksi. Olen 
saanut oman puolisoni, olen saanut 
ammatin, jossa olen viihtynyt ja tul-
lut sillä myös toimeen. Siinä ohessa 
on tullut hankittua oma pieni asun-
to ja pieni punainen autokin. Lisäksi 
olen saanut pienen, mutta sitäkin tär-
keämmän ystäväpiirin. Kaikkien seik-
kailujen ja kokemusten jälkeen nuo-
resta vanha poika tuli, mutta poika se 
on vanhakin. Menneet muistot ovat 
omassa kokemusten repussani. Niitä 
ei vie minulta mikään muu kuin muis-
tisairaus. 

Ja kokemuksia karttuu toki aina lisää. 
Matkustelen edelleen ystävien luo. 

Kun vanhempana katsoo elämänsä peiliin, 
niin kaikki ei ole mennyt välttämättä sillä 
toivotulla tavalla. Mutta kaikki on mennyt 
omalla tavallaan, omannäköisesti. Kuvas-
sa kirjoittaja Dubrovnikissa Kroatiassa ke-
sällä 2015.

Kapsäkkiin pitää varata ylimääräisiä 
nesteitä jokaista matkalla nukutta-
vaa yötä varten. Yöpaikaksi ei enää 
kelpaa kesäinen ladontaus, mutta ei-
hän tämänikäinen oikeasti sellaisessa 
muutenkaan viihtyisi. Matkat sujuvat 
mieluiten junalla, eikä lentokonekaan 
ole täysin kielletty. Tulevaksi kesäk-
si on jo varattu matkat Tukholmaan 
ja etelän rannikolle. Kesäpäivistä ja 
mökkiviikosta puhumattakaan. Oma 
hyvä elämäni on luottamista tähän 
hetkeen, tulevaisuudesta kun ei voi 
tietää.
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Yllättäen olet potilas. Olet saa-
nut diagnoosin retinitis pig-
mentosa. Ajatuksesi ja tunteesi 

risteilevät sekavina. Mitä vähitellen 
etenevä silmäsairaus tarkoittaa? Mis-
tä minä tämän sain? Menikö elämältä 
nyt kerralla suunta ja tarkoitus? Työ, 
kaverit, harrastukset, tulevaisuuden 
suunnitelmat, unelmat?

Epätietoisuus, pelko, suru, petty-
mys, jopa viha ja epätoivo läikehti-
vät mielen laitoja vasten. Läheisesi 
ja perheesi yrittävät lohduttaa sinua, 
ymmärtää, mitä kaikkea uusi tieto 
merkitsee. Heitäkin vaivaa epävar-
muus ja epätietoisuus. Voiko asian 
kertoa ja miten muille sukulaisille, 
naapureille?  Entä miten sinuun suh-
taudutaan työpaikalla? 

Elämä kuitenkin jatkuu. Ammatti-
auttajille olet yksi tapaus toisten 
joukossa. Perheenjäsenille, ystäville, 
naapureille, työyhteisölle olet tunte-
mattomalla tavalla muuttunut, silti 
sama henkilö. Vähitellen jaksat kat-
soa jo ympärillesi. ”Varmaan on mui-
takin, joilla on ollut sama tilanne?”
 
Löydät ehkä potilaskaverin ja kuulet 
yhdistyksestä nimeltä Retina. Avaat 

Vertaistuen voima
Teksti: Tarja Pietiläinen

kotisivut. Tietoa, historiaa, toimikun-
tia… On siis muitakin. En olekaan yksin!

Vertaistuki auttaa

Vain saman kokenut voi todella ym-
märtää toisen kokemusta. Vertai-
nen on toisen kanssa tasa-arvoinen, 
kumppani. Vertaistukija kuuntelee ja 
yrittää auttaa selkeyttämään ajatuk-
sia. Kuuntelemiseen keskittyvä, toi-
sen hyvään ymmärtämiseen pyrkivä 
vuorovaikutus on vertaistuen ydintä. 
Kun saa puhua tunteistaan ja ajatuk-
sistaan ja tuntee tulleensa kuulluksi, 
jo se auttaa selkeyttämään omaa ti-
lannetta. 

Kokemusten vaihto voimaannuttaa 
ja virittää toivon. Toivo synnyttää elä-
mänhalua ja saa ihmiset pyrkimään 
vallitsevissa oloissa eteenpäin. Toi-
vo on mahdollisuuksien näkemistä 
ja luottamusta tulevaisuuteen. Sana 
toivo sisältää ajatuksen selviytymi-
sen mahdollisuudesta.  Toivo on har-
rasta odotusta, että jotakin suotuisaa 
tapahtuisi. Toivo on ihmisen selviyty-
misresurssi, ilmainen voimavara.

Ihminen tarvitsee kohdatuksi tule-
mista. Kaipaamme ymmärretyksi tu-
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lemisen kokemuksia ilman ehtoja ja 
vaatimuksia. Ihmismielen on vaikea 
ymmärtää sellaista, mitä ei ole itse 
kokenut. Joskus on vaikea ymmärtää 
sellaistakin, minkä on itse kokenut. 
Aidon kohtaamisen kautta ihmiset 
voivat ymmärtää toisiaan ja itseään 
paremmin. Kohdatuksi tullessaan ih-
minen saa kokemuksen kokonaisesta 
elämästä, elämän armeliaisuudesta.
Vertaistuki perustuu siihen, että ihmi-
set, joilla on riittävästi samankaltaisia 
kokemuksia elämästä ja arjestaan, 
haluavat jakaa keskenään tietoa, tun-
teita ja ajatuksia. 

Vertaistuki vaikuttaa vuorovaikutus-
suhteen avulla. Toivo viriää – muutos 
on minullekin mahdollinen, kannat-
taa vielä yrittää. Ajatusten vaihto toi-
sen kanssa ikään kuin normalisoi vai-
kean tilanteen. Syntyy me-henki. ”En 
ole yksin, vastaavassa tilanteessa on 
muitakin.” 

Tämä tunne syntyy, kun ihminen saa 
kertoa oman tarinansa. Samalla tuetta-
va kuulee toisten tarinoita ja saa niistä 
mallia ja vertailumahdollisuutta omaan 
elämäänsä. Muiden selviytymistarinoi-
den kautta omatkin voimavarat vah-
vistuvat. Vertaistukisuhde rohkaisee 
ja tukee ihmistä hyväksymään itsensä 
sellaisena kuin hän on – hyvänä, ainut-
laatuisena, riittävänä. 

Tietojen ja kokemusten jäsentyminen 
merkitsee etäisyyden ottoa omaan ja 
suhteuttamista muiden tilanteeseen. 
Kun ihminen näin kokee tulevansa 
kuulluksi, hänen stressitasonsa las-
kee. Se näkyy mm. sydämen sykkeen 
ja verenpaineen laskuna. Kun stressi 
vähenee, ihminen pystyy toimimaan 
joustavammin ja hän pystyy otta-
maan vastaan uusia ajatuksia ja nä-
kemään uusia mahdollisuuksia.

Vertaistukitoiminnan kolme perus-
periaatetta ovat tasa-arvoisuus, vas-
tavuoroisuus ja luottamuksellisuus. 
Tukihenkilö ei ole tuettavan yläpuo-
lella eikä hänellä ole ammatillista eri-
tyisosaamista vaan omaan kokemuk-
seensa perustuvaa tietoa, jonka hän 
tuo tukisuhteeseen. Vertaistuella on 
oma, kokemukselliseen asiantunte-
mukseen perustuva ainutlaatuisuu-
tensa, jota ei voi verrata ammatilli-
seen apuun ja auttamiseen, vaikka 
vertaistukihenkilöt ovat saaneet teh-
täväänsä ohjausta ja koulutusta.

Retina ry:n kautta saamme kaikki 
myös ryhmämuotoista vertaistukea. 
Ihmiset liittyvät yhteen kohtalotove-
reidensa kanssa tukeakseen toisiaan, 
tuodakseen ongelmia julkisuuteen, 
tarjotakseen puuttuvaa palvelua tai 
vaatiakseen palvelua yhteiskunnalta.

Tekstissä on hyödynnetty OLKA-vertaistukikoulutuksen sisältöä.



38 retina 1/2018  

Näin vanhana konkarina olen 
saanut eniten tietoa sairaan-
hoitopiirin ammattilaisilta. 

Koen, että olen ollut enemmän anta-
jana erilaisista tuista ja esimerkkinä 
muille retiniitikoille opaskoiran käyt-
täjänä." – Jyrki

"Saadessani diagnoosin noin 20-vuo-
tiaana tunsin vain yhden ihmisen, jol-
la oli retinitis. Hän oli minulle korvaa-
maton tuki. Kun silmälääkäri haukkui 
uravalintojani ja suositteli hierojan 
ammattia, tuttu retiniitikko kannusti 
minua jatkamaan yliopistossa ja ker-
toi kaikista apuvälineistä. Nykyään 
noin puolet hyvistä ystävistäni on re-
tiniitikkoja. Koska olen peruspositii-
vinen, koen voivani pitää heidänkin 
mielialaansa yllä. Tapaamme usein 
pariskuntina, joten puolisommekin 
saavat vertaistukea toisiltaan. Reti-
nitis yhdistää meitä yli sukupuoli- ja 
sukupolvirajojen. Myös näkevät ystä-
väni hakeutuvat mielellään meidän 
”retkujen” porukkaan, koska meillä 
on niin hyvä henki." – Tarja, 59

"Minulla on ongelmia keskeisen nä-
kökentän tarkkuudessa. Käytän suu-
rennuslasia lukemisen ja kirjoittami-
sen apuna. Se, että sain olla seurassa, 
jossa näkemisongelmat koettiin täy-
sin normaaleina ja niitä voitiin jopa 

Kokemuksia vertaistuesta
Koonnut: Jaana Argillander

käsitellä humoristisesti tasavertaisi-
na, oli huojentavaa. Sittemmin olen 
käyttänyt suurennuslasia seurasta 
piittaamatta. Kysyjille olen kyen-
nyt selittämään tilanteen aivan nor-
maalina asiana. Kiva oli todeta, että 
näkövammainen voi viettää melko 
tavallista elämää, vaikka haasteita 
olisikin." – Jukka 

”Vertaistuki voi olla vain yhdessäoloa 
ja kokemusten vaihtoa. Retinan ke-
vät- ja syyskokoukset sekä kesäpäivät 
luovat siihen oivan tilaisuuden. Osal-
listuin 3-4 kertaa kokouksiin oheis-
ohjelmin. Nyt olen ollut passiivinen 
jäsen muutaman vuoden.” 

”En ole vielä tavannut ketään reti-
nitistä sairastavaa, koska sain diag-
noosin ihan pari kuukautta sitten. 
Vertaistukea kaipaisin saman koke-
muksen omaavan kanssa.  Miten täs-
tä eteenpäin ja miten he ovat asiaan 
suhtautuneet?”

"Olen nähnyt aina keskimääräistä 
huonommin, joten retinasairauden 
haitat eivät tulleet suurena yllätykse-
nä. Diagnoosin sain Tyksissä 22-vuoti-
aana. 35-vuotiaana sain silmätautien 
erikoislääkäriltä tietoa, mitä tuleman 
pitää. 40-vuotislahjaksi menetin ajo-
korttini. 42-vuotiaana aloin pelätä, 
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Henkilökohtainen avustaja –
apu arkeen ja juhlaan
Teksti: Olli-Pekka Rättäri, oikeuksienvalvonnan asiantuntija, 
Näkövammaisten liitto ry

Suuri osa meistä tarvitsee apua 
arjessa. Kaikkea ei pysty tai 
osaa tehdä itse ja tällöin on 

turvauduttava koneiden, välineiden 
tai toisen ihmisen apuun. Entäpä sit-
ten tilanteet, joissa kyllä toimisi itse-
näisesti, mutta joista ei vamman tai 
sairauden vuoksi selviydy? Asiointi 
kaupassa, matkustaminen työpäivän 
aikana tai lomalla, postin lukeminen 
tai vaikkapa tutustuminen uusiin 
liikennejärjestelyihin arjen reiteillä 
saattaa olla mahdotonta, jos näköky-
ky on heikko tai sitä ei ole. 

Suomessa 1988 voimaan tullut vam-
maispalvelulaki on säädetty poista-
maan vammaisuuden aiheuttamia 
esteitä. Lakiin on kirjattu palveluna 
henkilökohtainen apu, joka on toisen 

henkilön apua niissä asioissa joita te-
kisi itse, mutta joista ei vamman vuok-
si suoriudu. Esimerkiksi tähän sopii 
avustajan toimiminen näkövammai-
sen henkilön silminä välttämättä nä-
kökykyä vaativissa tilanteissa. Vuosi-
en saatossa vammaispalvelulakia on 
uudistettu ja samalla mahdollisuus 
avustajan apuun arjessa on vahvistu-
nut.

Henkilökohtaisen avun historia suo-
men vammaispalveluissa ulottuu 
1970-luvulle, jolloin kunta ensimmäi-
sen kerran otti vastuuta vammaisen 
henkilön avustajan palkkamenoista. 
Vuonna 2006 henkilökohtaisen avus-
tajajärjestelmän piirissä oli noin 4500 
henkilöä ja 2016 noin 21 000. 

että suuri salaisuuteni paljastuu. Kä-
vin NKL:n näönkuntoutuksessa ja 
liityin Retina ry:hyn. Opettelin avoi-
muutta. Lopulta paljastin haittani Fa-
cebookin arkikuvahaasteessa. Retina 
ry:ssä olen voinut verrata toimimista 
esim. oslolaisessa, huipputasoisessa 

orkesterissa soittavan solistin kans-
sa. Meillä molemmilla on keskeisen 
näkökentän haitta. Itse työskente-
len normaalisti näkevien tavoin. Toki 
käytän tietokoneessa suurennusoh-
jelmaa." 
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Palvelu on kehittynyt harkinnanva-
raisesta tukitoimesta erityiseen jär-
jestämisvelvollisuuteen kuuluvaksi 
oikeudeksi mm. vammaisjärjestöjen 
vaikutuksen myötä. Tällä hetkellä 
maassamme on saatavilla monipuo-
lisesti neuvontaa ja ohjausta henki-
lökohtaiseen apuun liittyen. Kuntien 
ohella järjestöt tiedottavat palveluun 
liittyvistä asioista.

Milloin henkilökohtaiseen apuun on 
oikeus?

Henkilökohtaiseen apuun on oike-
us, jos esim. näkövamman johdosta 
tarvitsee välttämättä ja toistuvasti 
apua päivittäisissä toimissa kotona 
tai kodin ulkopuolella. Tähän kuu-
luu avustaminen työssä, opiskelussa, 
harrastuksissa, asioiden hoitamisessa 
ja sosiaalisen vuorovaikutuksen yllä-
pitämisessä; vaikkapa ystävien ja su-
kulaisten tapaamisessa. 

Henkilökohtainen apu pitää sisällään 
myös määrällisesti vähäisemmän, 
mutta välttämättömän avuntarpeen. 
Tällainen tilanne voi olla silloin, jos 
selviytyy itsenäisesti tutussa ympä-
ristössä, mutta tarvitsee tietyissä toi-
missa etenkin kodin ulkopuolella toi-
sen henkilön apua.

Minkä verran apua kuukaudessa?

Apua on järjestettävä päivittäisiä toi-
mia, työtä ja opiskelua varten siinä 
laajuudessa kuin apuun oikeutettu 
henkilö sitä tarvitsee. Tässä kohdas-

sa lakiin ei ole kirjattu vähimmäis- 
tai enintään tuntimäärää. Kriteerinä 
määrästä päätettäessä on avun vält-
tämättömyys. 

Avustamiseen harrastuksissa, yh-
teiskunnallisessa osallistumisessa ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpi-
tämisessä henkilökohtaista apua on 
järjestettävä vähintään 30 tuntia kuu-
kaudessa. Kyseessä on vähimmäis-
määrä ja tarvittaessa määrä voi olla 
suurempikin. Avuntarpeen määrit-
telyssä on kunnan vammaispalvelun 
kirjaamalla palvelusuunnitelmalla iso 
rooli.

Miten apu toimii käytännössä?

Lähtökohta on, että henkilökohtai-
nen apu on maksutonta. Kunta voi 
järjestää palvelun työnantajamallilla, 
palvelusetelillä ja kunnan omana toi-
mintana sekä ostopalveluna. 

Työnantajamallissa kunta korvaa 
avustajan palkkaamisesta aiheutu-
vat kustannukset työnantajana toi-
mivalle vammaiselle henkilölle. Kor-
vattavia ovat myös muut kohtuulliset 
avustajasta aiheutuvat välttämättö-
mät kulut. Esimerkiksi avustajan mat-
kakulut silloin, jos avustaminen edel-
lyttää matkustamista. 

Kunta voi myös antaa palvelusete-
lin avustajapalvelun hankkimista 
varten. Tämä tapa sopii järjestämis-
tavaksi erityisesti, kun viikoittaiset 
tuntimäärät ovat pieniä tai kun vaki-
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tuiselle avustajalle tarvitaan sijaisia. 
Kunta voi järjestää henkilökohtaista 
apua myös omana toimintanaan tai 
ostopalveluna, jolloin apu tilataan 
kunnan osoittamalla tavalla.

Henkilökohtaisen avun hakeminen

Kunnan sosiaalitoimi on paikka, jossa 
tehdään päätös henkilökohtaisesta 

avusta. Hakemuksen ja palvelusuun-
nitelman lisäksi kuntaan on hyvä toi-
mittaa lääkärin, kuntoutusohjaajan 
tai esimerkiksi toimintaterapeutin 
lausunto näkövamman vaikutukses-
ta toimintakykyyn. Määriteltäessä 
avuntarvetta hakemukseen, on hyvä 
pitää mielessä kysymys: mitä tekisin 
itse, jos näkisin paremmin?

Lisätietoa henkilökohtaisesta avusta saa oman kunnan vammaispal-
velusta, Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta 
sekä Vammaispalvelujen käsikirjasta, joka löytyy netistä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen sivuilta. 

Avustaja sihteerinä
Teksti: Outi Lehtinen
Kuva: Anna Hietaneva

Maija Lindroos, 77, peri retini-
tis pigmentosan äidiltään, 
jolla jo lapsena todettiin 

hämäräsokeus ja näkökentän rajoit-
tuneisuus. Ajan tavan mukaan hän 
avioitui hyvin nuorena ja omistautui 
kotiäitinä perheelleen (1930–1950). 
Vanhemmat havaitsivat hyvin varhai-
sessa vaiheessa, että Maijalla oli näkö-
kyvyssä samoja oireita kuin äidillään. 

Ensimmäinen diagnoosi tehtiin tytöl-
le hänen ollessaan vain kaksivuotias. 
Koska perheessä hämäräsokeus oli 
tuttu asia, Maijan näköpuutoksiin ei 
liittynyt mitään dramatiikkaa. Van-
hemmat osasivat tukea ja auttaa hän-
tä selviytymään kouluvuosinakin.
 
Äiti kuoli jo 40 vuoden iässä, joten 
näkövamman etenemistä ei ehdit-
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ty huomata. Siksi Maijakaan ei ym-
märtänyt potevansa vakavaa silmä-
sairautta. Kun hän 43-vuotiaana sai 
silmälääkäriltä diagnoosin ja tiedon 
mahdollisesta sokeutumisesta, koko 
elämä järkkyi, ja tulevaisuuden suun-
nitelmat menivät uusiksi. Elettiin 
1980-luvun puoliväliä.
 
Ammatinvaihdos

Kriisin keskellä Maija päätti lopet-
taa silloisen työnsä opettajana ja 
kouluttautua hierojaksi.  Rehtori oli 
näistä suunnitelmista kauhuissaan. 
Eihän maisteri-ihmisen pidä sellai-
seen ryhtyä! Sitä paitsi Pietarsaaressa 
Tuulensuu-niminen näkövammainen 
opettaja oli hiljattain saanut luok-
kaan näkevän avustajan ja säilyttänyt 
virkansa. Maijakin saisi ilman muuta 
kaiken tarvitsemansa avun. Ehdotus 
ei herättänyt Maijassa vastakaikua. 
Hänen mielestään luokassa ei voinut 
olla muita kuin opettaja ja oppilaat. 
 
Niinpä Maija hakeutui Näkövammais-
ten ammattikouluun ja valmistui en-
sin hierojaksi, sitten kuntohoitajaksi. 
Ammattikouluaika oli erinomaista 
kuntoutusta ja sopeutumisvalmen-
nusta näkövammaisena elämiseen 
sekä perehdytystä järjestötoimin-
taan. Valmistuttuaan Maija piti vas-
taanottoa kolme vuotta (1987–1990). 

Takaisin paperien pariin 

Näkövammaisten Keskusliitto tarjosi 
mahdollisuuden osallistua taksvärk-

kiprojektiin lukuvuonna 1990–1991. 
Syksyllä 1991 Maijasta tuli Helsin-
gin ja Uudenmaan Näkövammaiset 
(HUN) ry:n toiminnanjohtaja. Pape-
rityöt vetivät taas Maijaa puoleensa, 
olihan Hankenin kasvatti aloittanut 
työuransa ison vientifirman johdon 
sihteerinä ja avustajana. 

HUN ry:n kaltaisessa suuressa yhdis-
tyksessä paperitöitä oli erittäin pal-
jon. Kirjallisiin rutiinitöihin ja oikolu-
kuun tärvääntyi heikon näön vuoksi 
tolkuttomasti aikaa, ja työpäivät ve-
nyivät usein pitkälle iltaan. Kun Mai-
ja harmitteli töiden ruuhkautumista, 
NKL:n työntekijä suositteli henkilö-
kohtaisen avustajan hankkimista. 
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 Työt alkavat sujua

Tällä kertaa neuvo lankesi otolliseen 
maaperään, sanelivathan muutkin 
johtajat tuohon aikaan tekstinsä sih-
teerille. Helsingin kaupungilta saatiin 
myönteinen päätös. Sopivia avusta-
jia löytyi Liikemiesten ammattiopis-
ton sihteerilinjalta. Opiskelijat tulivat 
mielellään töihin vasta neljän jälkeen, 
jolloin Maijallakin oli aikaa sanelu-
tehtäviin. Pöytäkirjojen laatiminen 
oli sihteerioppilaille tuttua puuhaa. 
Työ alkoi sujua, ja elämään mahtui 
taas muutakin.
 
Maija on pitkän linjan järjestöak-
tiivi. Hän toimi Retinitis-yhdistyk-
sen puheenjohtajana 1988–1995 ja 
2005–2011. Retina Internationalin 
hallituksessa hän istui 2002–2008, ja 
kattojärjestön maailmankongressi 
järjestettiin hänen johdollaan Helsin-
gissä 2008. Yhteistyö Pohjoismaiden 
sisaryhdistysten kanssa oli vilkasta. 
Noina vuosina Maijan avustajat oli-
vatkin enimmäkseen humanististen 
tieteiden opiskelijoita, joilla oli hyvä 
kielitaito. 

Avustajien toimenkuvat muuttuvat 
tarpeen mukaan

Nykyään Maija harrastaa sukutut-
kimusta ja edellyttää avustajiltaan 

vankkaa suomen kielen osaamis-
ta. Hänellä on kolme avustajaa ja 
30 avustustuntia kuukaudessa. Yksi 
avustajista on digineuvoja. Toinen kir-
joittaa etätyönä puhtaaksi sukututki-
mukseen liittyviä käsinkirjoitettuja 
tekstejä. Kolmas auttaa mm. materi-
aalien läpikäynnissä ja arkistoinnis-
sa. Lisäksi Maija on puheenjohtajana 
Helsingin seudun sotalapsissa ja hoi-
taa avustajansa avulla yhdistyksen 
rahaliikenteen.
 
Maija on aina toiminut avustajiensa 
työnantajana. Opintojen loppuvai-
heessa olleet opiskelijat vaihtuivat 
joskus nopeastikin, mutta toisaalta 
he olivat näppäriä nuoria ihmisiä, joi-
ta ei tarvinnut juurikaan neuvoa. On-
neksi matkan varrelle on mahtunut 
myös pitkiä työsuhteita. 

Kesäkuukausina Maija on käyttänyt 
avustajatunnit puutarhanhoitoon. 
Puutarha on edelleenkin Maijan into-
himo, mutta ilman avustajaa ei pen-
saiden, hedelmäpuiden tai ruohon 
leikkuu onnistuisi. 

Kodin ja kesämökin askareissa, os-
toksilla ja matkoilla Maijan apuna on 
monitaitoinen, uskollinen aviomies 
Göran. Opaskoira Mette helpottaa 
itsenäistä liikkumista kodin ulkopuo-
lella. 
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Haastattelututkimus retiniitikoille 
elämänlaadusta ja palveluihin
ohjautuvuudesta

Etsin haastateltavikseni 20–50-vuotiaita naisia ja miehiä. Retina ry halu-
aa selvittää tämän kyselyn avulla, mitkä palvelut ovat lisänneet retinii-
tikkojen toimintakykyä ja arjen sujuvuutta, miten he ovat päässeet näi-
den palvelujen piiriin ja miten nämä palvelut ovat vaikuttaneet heidän 
elämänlaatuunsa. 

Kyseessä on syventävä haastattelu, joka liittyy keväällä 2018 tehtyyn Re-
tiniitikon hoitopolku -kyselyyn. Retina ry:n vuoden 2018 teema ”Hyvää 
elämää” on sopiva tausta kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn liittyvään 
haastattelututkimukseen. Tuloksia hyödynnetään yhdistyksen oikeuk-
sienvalvontatyössä ja vertaistuellisessa toiminnassa. 

Haastattelu toteutetaan ilmoittautuneiden kanssa henkilökohtaisesti 
sovittuna ajankohtana tavaten tai vaihtoehtoisesti puhelimitse. Paikka 
ja aika sovitaan joustavasti. Haastatteluun on hyvä varata aikaa 1–2 tun-
tia. Haastattelut nauhoitetaan, ja opinnäytetyön valmistumisen jälkeen 
nauhoitteet hävitetään. Tuloksia käsitellään nimettöminä ja siten, ettei 
yksittäistä haastateltavaa pysty tunnistamaan vastauksista. 

Haastatteluun otetaan kymmenen henkilöä, joista puolet tulisi olla nai-
sia ja puolet miehiä. Haastateltavat valitaan arvalla, jotta tasapuolisuus 
toteutuu. Haastattelut pyritään tekemään elokuun 2018 aikana. Opin-
näytetyö julkaistaan ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannassa, 
joka on julkinen.
 
Haastatteluun ilmoittautumiset pyydän 23.7.2018 mennessä 
teija.hollo@student.samk.fi tai p. 050 5331065.

Teija Hollo
kuntoutuksen ohjaaja opiskelija
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori
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Kangasalalainen Ritva Salonen, 
68, on saanut sukuperintö-
nä retinitis pigmentosan. Viisi 

vuotta sitten hän kävi läpi avioeron 
ja muutti omaan asuntoon. Välit en-
tiseen aviopuolisoon ovat onneksi 
hyvät, ja mies auttaa edelleen tekni-
sissä ongelmissa, mutta arjen aska-
reista Ritvan on selvittävä ilman hän-
tä. Henkilökohtaisen avustajan tarve 
kävi ilmeiseksi.

Ex-miehen tytär oli halukas tehtä-
vään. Pienen kädenväännön jälkeen 
järjestely hyväksyttiin, ja työsopimus 
allekirjoitettiin. Ritva toimi työnan-
tajana, ja kunta maksoi palkan. Ikä-
vä kyllä avustaja muutti jo vajaan 
vuoden kuluttua kauas toiselle paik-
kakunnalle, ja tilalle piti löytää joku 
muu. 

Ritva tuli maininneeksi asiasta tutulle 
taksinkuljettajalle. Kuinka ollakaan, 
tämä tunsi sopivan ehdokkaan, joka 
oli juuri jäänyt työttömäksi ja oli ha-
lukas tehtävään. Työsuhde syntyi ja 
jatkuu edelleen. Tällä hetkellä avus-
tustunteja on kuukaudessa 50. Työ-
vuorot sovitaan viikoksi kerrallaan, ja 
raportti toimitetaan kaupungille joka 
kuukauden viimeisenä työpäivänä 
palkanmaksua varten.

Avustajan kanssa arki sujuu
Teksti: Outi Lehtinen
Kuva: Rami Kotilainen

Molemmille osapuolille sopii, että 
avustaja tekee täyspitkät työpäivät ja 
on välipäivät työtön työnhakija. Hä-
nen tehtäviinsä kuuluvat kaikki kodin 
askareet siivouksesta kaupassakäyn-
tiin ja ruuanlaittoon. Nykyinen avus-
taja on myös taitava ompelija ja hyvä 
makutuomari vaateostoksilla. Ras-
kaimmat työt Ritva jättää terveyssyis-
tä kokonaan hänelle, mutta osallistuu 
mielellään varsinkin kokkaamiseen ja 
leivontaan. Naisilla on keittiöpuuhis-
sa hauskaa. Avustaja katsoisi ohjeet 
keittokirjasta, mutta Saarioisten koe-
keittiössä työuransa tehnyt Ritva kek-
sii mielellään uusia reseptejä.

Vakavat sairastumisetkaan eivät ole 
Ritvaa lannistaneet. Hän on jo toista-
miseen palannut kuoleman porteilta. 
Ensin henkeä uhkasi vakava veren-
myrkytys, sitten syöpä. Nyt eletään 
kolmen kuukauden jaksoissa kontrol-
likäynnistä toiseen. Valkoinen keppi 
on pitänyt vaihtaa tukikeppiin, josta 
ei ole sokean silmäksi. Siksi Ritva tar-
vitsee avustajaa myös liikkumisessa, 
retkillä ja matkoilla.

Rankat syöpähoidot veivät näönjään-
teen, eikä lukutelevisiosta ole enää 
apua, joten postit käydään yhdessä 
läpi ja samalla hoidetaan muutkin 
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kirjalliset työt. Tämä sinnikäs nainen 
on puheenjohtajana Teatteriyhdistys 
Sokkelossa, jonka parissa hän on tou-
hunnut jo 12 vuoden ajan. Tampereen 
seudun Näkövammaisten luottamus-
toimissa tulee ensi vuonna täyteen 
30 vuotta. 

– Anne on minulle oikea helmi. Toi-
vottavasti hän pysyy avustajanani 
vielä eläkkeelle jäätyäänkin, huokaa 
Ritva.

Lapsenlapset ovat lähellä mummin 
sydäntä. Yksi kuoli aivan pienenä, 
mutta kohta syntyy jälleen uusi, jo 
kahdeksas. Kuusivuotias Jonna on 
usein mummilla hoidossa. Hän oppi 
lukemaan viisivuotiaana ja auttaa in-
nokkaasti jopa lääkärinlausuntojen 
kanssa, vaikka niissä on paljon outoja 
sanoja. Jonna Salonen, 6 v, lukee mummille postia.

Avustaja vapaa-ajan riennoissa
Teksti ja kuva: Outi Lehtinen

Ohitin kuudenkympin rajapyy-
kin viime vuonna, ja minul-
la on ollut henkilökohtainen 

avustaja puolisen vuotta. Jotenkuten 
toimivaa verkkokalvoa on jäljellä pie-
ni läimäre, ja kärsin kaikista retiniiti-
kolle tyypillisistä näköongelmista. 

Tietokone on minulle tärkeä työväli-
ne. Siinä on  ZoomText-suurennusoh-
jelma ja NVDA-ruudunlukija. Toimin 
Retina ry:n tiedottajana ja tämän leh-
den päätoimittajana. Jäin laborato-
rioalan markkinointitehtävistä työ-
kyvyttömyyseläkkeelle 1999, mutta 
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teen edelleen etätyötä samalle työn-
antajalle. Tietokoneen ja älypuheli-
men avulla hoidan itsenäisesti kaikki 
mahdolliset juoksevat asiat. 

Asun esteettömässä senioritalossa 
Tampereen keskustan tuntumassa ja 
selviän ilman apua kaikista kodinhoi-
toon liittyvistä tehtävistä. Liikkumi-
sessa apunani on opaskoira Ciru. Sen 
kanssa asioin kaupungilla ja hoidan 
kuntoani lenkkeillen. 

Mihin kaltaiseni ihminen tarvitsee 
henkilökohtaista avustajaa? Itsekin 
kyseenalaistin tämän tarpeen pit-
kään.

Mieheni Raimo on sairastanut Alzhei-
merin tautia jo pitkään. Omaishoita-
jana saan hänelle tarvittaessa kotiin 
hoitajan kaupungin tarjoamilla pal-
veluseteleillä. Ennen kävimme usein 
yhdessä kulttuuririennoissa ja ulko-

maanmatkoilla. Nykyään hän ei enää 
pysty osallistumaan niihin, ja ilman 
näkevää avustajaa ei minustakaan 
ole lähtijäksi. Sokean ystäväni kan-
nustamana varasin vammaispalve-
lutoimistosta ajan palveluntarpeen 
kartoitukseen. 

Sosiaalihoitaja teki myönteisen pää-
töksen henkilökohtaisesta avusta-
jasta siltä istumalta. Sain 25 avus-
tustuntia kuukaudessa, mikä tuntui 
aivan ruhtinaalliselta. Kerroin, että 
eläkkeellä oleva ystävättäreni voisi 
olla halukas tehtävään. Sosiaalihoi-
taja suositteli palvelusetelimallia. Ys-
tävättäreni voisi hakeutua yksityisen 
palveluntarjoajan työntekijäksi ja il-
moittaa avustavansa vain minua. Täl-
lä järjestelyllä välttyisin työnantajal-
le lankeavalta byrokratialta ja saisin 
avustajan silloinkin, kun vakihenkilö 
on sairas tai hänelle ei muuten sovi.

Saamastani pitkästä listasta valitsin 
Validian, joka tarjoaa näkövammaisil-
le avustajia myös iltaisin ja viikonlop-
puisin. Ystävättäreni sai heti työpai-
kan. Järjestely toimii erinomaisesti. 
Nyt saan kaiken tarvitsemani avun 
ilman ikuista kiitollisuudenvelkaa, ja 
avustajalleni palkka on merkittävä 
lisä pieneen eläkkeeseen.

Olemme kierrelleet kirkkokonserteis-
sa, teatteriesityksissä, elokuvissa ja 
vaateostoksilla. Perjantaisin käymme 
vesijumpassa. Kun Sumeliuksen seni-
oriklubi järjesti retken Ähtäriin pan-
doja katsomaan, lähdimme mukaan. 

Outi (vas.) nauttimassa Taalia-teatterin esittä-
mästä komediasta Rollaattorikapina avusta-
jansa Tuula Diakhatén seurassa.
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Useimpiin paikkoihin näkövammai-
sen avustaja pääsee joko ilmaisek-
si tai alennuksella. Tarvittaessa olen 
maksanut hänen kustannuksensa ilo-
mielin, onhan palvelu minulle muu-
ten täysin ilmaista.

Viime talvena anoin erikseen avusta-
jaa ulkomaanmatkalle. Kaupunki hy-
väksyi tehtävään toisella paikkakun-
nalla asuvan sisareni. Viiden päivän 
Napolin-matkaa varten myönnettiin 
60 lisätuntia, ja ryhdyin tilapäisesti 
siskoni työnantajaksi. Kaupunki mak-

Retina ry:n vertaistukihenkilönä 
pitkään toiminut järvenpääläi-
nen Eero Kiuru, 71, hankki hen-

kilökohtaisen avustajan pari vuotta 
sitten, kun puoliso Soili sairastui vaka-
vasti ja vastuu kaikista kodinhoitoon 
liittyvistä toimista jäi Eerolle. Siihen 
saakka mies sinnitteli pienen keskei-
sen näönjäänteen turvin. Nykyinen 
avustaja on hänellä jo neljäs. Mainio-
na apuna liikkumisessa on kuusivuo-
tias opaskoira Tiitus. 

Avustaja ja opaskoira parantavat 
elämänlaatua
Teksti: Outi Lehtinen
Kuva: Sanna Huovinen

Järvenpään kaupunki on myöntänyt 
Eero kiurulle 16 avustustuntia viikos-
sa. Avustaja käy tiistaisin ja torstaisin. 
Mies on hyvin tyytyväinen nykyiseen 
viisikymppiseen avustajaansa, enti-
seen opettajaan. Tämä auttaa paitsi 
kotitöissä ja koiran ulkoiluttamisessa, 
myös moninaisten luottamustoimien 
hoidossa. 

Eero Kiuru on viidettä vuotta puheen-
johtajana Keski-Uudenmaan Näkö-
vammaisissa. Hän hoitaa samalla yhdis-

soi palkan ja kuitteja vastaan kulut.  

Ulkomaanmatka ei vähentänyt saman 
kuukauden avustustunteja kotimaas-
sa, joten saatoin jättää opaskoirani 
kotiin Raimon seuraksi. Vakiavusta-
jani kantoi vastuun sen ruokinnasta 
ja ulkoiluttamisesta, ja Raimon luona 
kävi tuttu hoitaja omaishoidon tuen 
palveluseteleillä kolme kertaa päiväs-
sä. Lähdin siis reissuun hyvillä mielin, 
ja hauskaa oli! Seuraavaksi osallistun 
siskoni kanssa Retinan kesäpäiville 
Ahvenanmaalla.
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tyksen sihteerin ja rahastonhoitajan 
tehtävät. Ilman näkevää avustajaa toi-
mistotyöt, pöytäkirjat, avustushake-
mukset ja rahaliikenteen hoito olisivat 
hyvin haasteellisia. Lisäksi avustaja on 
tarpeen erilaisten tapahtumien, retki-
en ja matkojen järjestämisessä sekä nii-
hin osallistumisessa.

Eero on laulanut tenoria Järvenpään 
mieslaulajissa jo 18 vuoden ajan. 
Nykyään hän on mukana myös seni-
orikuoro Ajattomissa. Lauluharras-
tukseen kuluu viikossa 8 tuntia, ja 
kuoroilla on paljon esiintymisiä. Ko-
kenut kuoromies muistaa tutut laulut 
ulkoa ja oppii uudet nopeasti. Näke-
vää avustajaa ei tässä tarvita.

Opaskoira Tiitus on Järvenpään 
mieslaulajien kunniajäsen. Konser-
tin alkaessa se opastaa Eeron omalle 
paikalleen kuoroon ja jää rauhassa 
odottamaan jalkoihin, kunnes kuoro 
kumartaa esityksen päätteeksi. Sil-
loin se nousee ylös. Kun viereinen te-
nori lähtee liikkeelle, Tiitus ohjaa Ee-
ron tämän perään. Konsertin jälkeen 
koira vastaanottaa tyynesti ihailijoi-
den rapsutukset. Kadulla aivan tun-
temattomatkin ihmiset pysäyttävät 
koirakon tunnistaessaan Tiituksen tu-
tuksi kuorokoiraksi.

Eeron ja Tiituksen toinen yhteinen 
harrastus on valistustyö. He käyvät 
kaksistaan kouluissa, seurakunta-
opistolla ja kristillisessä päiväkodissa 
kertomassa opaskoirista ja näkövam-
maisuudesta. Alle kymmenen kilo-

metrin matkat parivaljakko taittaa ja-
lan. Näin päivälenkki hoituu samalla, 
ja kummankin kunto pysyy korkealla.

Eero on nelivuotiaan Vilman ja 9 
kuukauden ikäisen Aatoksen onnel-
linen isoisä. Lapsenlapset asuvat ai-
van naapurissa, joten heitä pääsee 
tapaamaan vaikka päivittäin. Haas-
tatteluhetkelläkin Eero vahtii Aatok-
sen päiväunta. Lopetamme puhelun, 
kun poika alkaa heräillä vaunuissaan. 
Vaikka vaimon vakava sairaus varjos-
taa elämää, päiviin sisältyy myös pal-
jon hyviä, iloa tuottavia asioita.

Eero Kiuru sylissään lapsenlapsi Vilma ja 
vierellä opaskoira Tiitus
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Lauantaina iltapäivällä 17.3.2018 
kokoontui talviseen Vaasaan 
parisenkymmentä retiniitikkoa 

omaisineen ja avustajineen. Kokous 
paikaksi oli valittu parin korttelin pääs-
sä rautatieasemalta sijaitseva Original 
Sokos Hotel Royal Vaasa, mikä osoit-
tautui hyväksi valinnaksi keliolosuh-
teet huomioon ottaen. 

Hotelli oli varsin suuri ja levittäytyi 
kahta puolen katua. Majoitustiloista 
piti kulkea aamiaiselle ja kokoustiloi-
hin kadun alitse tunnelia pitkin. Oman 
huoneen löytämistä vaikeuttivat epä-
selvät numerot ja hämärät käytävät. 
Jotkut käyttivätkin apuna kännyk-
känsä BeMyEyes-sovellusta, jossa 
soitetaan vapaaehtoiselle näkevälle 
avustajalle. Sitten kännykän kamera 
suunnataan haluttuun kohteeseen, ja 
avustaja kertoo, mitä näkee. Tässä ta-
pauksessa kameralla skannailtiin ho-
tellihuoneiden ovia, kunnes avustaja 
havaitsi oikean huonenumeron. 

Kokous aloitettiin perinteisellä ko-
kouskahvilla ja kuulumisten vaih-
dolla. Timo Nyström kertoili alkuun 
tuoreita terveisiä Uuden-Seelannin 
matkalta Retina Internationalin maa-
ilmankongressista, johon hän osallis-

Kevätkokous Vaasassa
Teksti: Jari Palonen
Kuvat: Pekka Makkonen ja Jaana Nyström

tui Pekka Rantasen kanssa Suomen 
edustajana.

Sen jälkeen astui esiin tuttu mies, Ete-
lä-Pohjanmaan Näkövammaisten pu-
heenjohtaja Anders Nyberg. Anders 
toimi joitain vuosia sitten Retina ry:n 
hallituksessa, kunnes siirtyi suurem-
piin tehtäviin Näkövammaisten liitos-
sa ja alueyhdistyksessä. Etelä-Pohjan-
maalla on kolme suurehkoa kaupunkia, 
Seinäjoki, Kokkola ja Vaasa, minkä joh-
dosta alueyhdistys on jäsenmäärältään 
Suomen kolmanneksi suurin. Niinpä 
toimintaakin täytyy järjestää useam-
malla paikkakunnalla. 

Anders Nyberg teki selkoa Etelä-Pohjanmaan 
näkövammaiskuvioista.
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Virallinen kevätkokous sujui hyvin, ja 
hallituksella oli pelkästään hyviä uu-
tisia kerrottavana. Yhdistyksen talous 
on vakaalla pohjalla, ja alkuvuodesta 
suoritetussa toiminnan arvioinnissa 
saimme erittäin myönteiset kommen-
tit ja palautteen Sosiaali- ja terveys-
ministeriön valvontaorganisaatiolta 
STEAlta.

Kun tilinpäätös, vuosikertomus ja toi-
minnantarkastajan ja tilintarkastajan 
lausunnot oli luettu, yhdistyksen toi-
mihenkilöille myönnettiin vastuuva-
paus. Henkilövalintoja ei ollut.

Illan hämärtyessä siirryimme pikku-
bussiin, joka vei meidät noin 10 mi-
nuutin ajomatkan päähän Vaasan 
keskustasta Sulvan Kestikievariin 
pohjalaistalojen keskelle. Osa raken-
nuksista toimii majoitustiloina. Pää-
rakennuksessa meitä odotti meksiko-
lainen fiestailta. Toisella puolella salia 
toinen ryhmä vietti viikinki-iltaa. 

Meksikolainen fiestailta Sulvan Kestikie-
varissa.

Meidät puettiin sombreroon ja pon-
choon, ja saimme alkajaisiksi tequila-
paukun. Eteemme kannettiin lankul-
la runsas valikoima erilaisia täytteitä, 
joita itse kukin sitten levitteli tortillan 
päälle ja kiepautti rullalle. Näitä herk-
kuja syödessä maha kyllä täyttyi! Pa-
lanpainikkeeksi kulauttelimme olut-
ta ja viiniä omaan laskuun. Paikan 
isäntä esitti siinä sivussa pientä oh-
jelmantynkää. Iltayhdeksän aikoihin 
palasimme hotelliin. Osa lähti vielä 
jatkoille etsimään elävää musiikkia ja 
muuta viihdettä.

Aamulla tapasimme vielä aamiaisella. 
Tarjoilu oli runsas ja monipuolinen, 
oikein hyvä. Sitten olikin aika lähteä 
junalle tai linja-autolle. Mielessä kan-
gastelivat jo seuraavat yhteiset tapaa-
miset: Maarianhaminan kesäpäivät 
ja syyskokous Turussa unohtamatta 
myöskään uusimuotoista Retina Day-
ta Jyväskylässä.

Leena ja Reijo Toiminen nauttivat illan 
tunnelmasta.
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Teppo Kilkon keramiikkanäyttely 
Riihesi rikkaus oli esillä Iiris-kes-
kuksessa Näkövammaismuseon 

edustan näyttelytilassa huhtikuussa 
2018. 

– Yksityisnäyttely oli kokonaan savi-
työryhmän vetäjän Soile Paasosen 
idea, oikeastaan vaatimus, kertoo 
Teppo. Vaatimattoman taiteilijan mie-
lestä mukaan olisi pitänyt ottaa mui-
denkin töitä. 

Teppo Kilkko on tehnyt savitöitä Nä-
kövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n 
harrastusryhmässä vuodesta 2011 al-
kaen. Hän tutustui saven työstämiseen 
ollessaan kuntoutusjaksolla Iiriksessä 
pari vuotta sen jälkeen, kun oli jäänyt 
eläkkeelle. Jakson aikana pääsi kokeile-
maan kaikenlaisia kädentaitoja.

– Oikeastaan valitsin savityöt, koska 
mikään muu ei kiinnostanut. Savitöis-
säkin minua veti puoleensa lähinnä 
kiva porukka, tunnustaa Teppo. – Siitä 
lähtien olen käynyt savityöryhmässä 
kerran viikossa. Mieli piristyy kum-
masti, kun viettää ainoana miehenä 
muutaman tunnin kuuden tai seitse-
män mukavan naisen seurassa. 

Aloittaessaan savityöryhmässä Teppo 

Kilkon keramiikkaa
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Arja Piisinen ja Outi Lehtinen

näki vielä suhteellisen pieniäkin yksi-
tyiskohtia. 

– Savea muovatessani olen huoman-
nut, miten näkökyky on vuosien myö-
tä hiipunut. Nykyään toimin pelkän 
tuntoaistin varassa. Enää en pysty ar-
vioimaan lopputulosta silmilläni, to-
teaa Teppo.

Keravalla asuva Teppo on saanut kau-
pungilta erikoisluvan ajaa harrastuk-
seensa taksilla, kaupunkikortilla kun 
pääsee vain omaan ja naapurikun-
tiin. Helsingin-matkoilla omavastuu 
on normaalia suurempi, mutta Teppo 
maksaa sen mielellään.

Näyttelyssä on 14 nimikettä koske-
teltavia pienoisveistoksia useamman 
vuoden ajalta. Alun perin ne eivät 
muodostaneet minkäänlaista koko-
naisuutta, mutta kekseliäs ja huumo-
rintajuinen Teppo sitoi työt yhteen 
hauskalla kertomuksella.  
 
Aluksi herätellään näyttelyn henget 
Kilkon kelloa klappaamalla. Sitten 
kävijä pääsee silittämään kahta hel-
lyydenkipeää koiraa. Seuraavaksi 
otetaan valokuva Soile Paasosesta ja 
Teposta. Virkistävän teehetken jäl-
keen kahdeksan hengen savityöryh-



53 retina 1/2018 

mä vuodelta 2016 esitelläänkahteen 
otteeseen, ensin kohokirjaimin va-
rustettuina hahmoina, sitten karjan 
juottohetkenä, johon osallistuu viisi 
lehmää, kaksi sonnia ja karjakko. 

Kärrytien varrella kasvaa lillukoita, 
joiden varsiin kaksi hahmoa kom-
pastuu ja joutuu hakoteille. Eksy-
neet löytävät syksyllä riiheen. Siellä 
on epämukavaa, pisteleviä okaita, 
kuumaa ja pölyistä. Varstanpyöritys 
on raskasta. Siellä syntyy hienoja ol-
kilyhteitä, joista voi tehdä vaikkapa 
katon tai himmelin. Ennen kaikkea 
tuloksena on puhdas riihikuiva vilja. 
Sadosta riittänee sahtiin ja ehkäpä 
paloviinaankin. Kateellinen naapuri 
ratsastaa vallesmannin luo ja paljas-
taa paloviinan tislaajat.

Kiristynyt tilanne laukeaa satuun. Lin-
nunpesän keskellä kököttää iso pää-
siäismuna. Kaksi pupua ja tipua istuu 
sen reunalla. Lopuksi tarjotaan ruu-
suja hopeamalj… anteeksi keramiik-
kakukkia keramiikkaruukussa.

Teevirkistys Riihi

Pitkän linjan retiniitikko

Teppo Kilkko on Laitllan poika. Hän 
syntyi Laitilassa sotavuonna 1941. Hä-
nen hämäräsokeutensa pantiin mer-
kille jo pikkulapsena. Isovanhemmat 
ihmettelivät, miksi hän kulkee seiniä 
pitkin, vaikka muut pärjäävät hämä-
rässä vielä ihan hyvin. Alakoulun en-
simmäisen luokan syksyllä kunnan-
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Tervetuloa matkalle Uuden-See-
lannin Aucklandiin! Astuit juuri 
kyytiin, jossa matkustavat myös 

Pekka Rantanen sekä Jaana ja Timo 
Nyström. Jaanalla on näkö ja ohja-
uspyörä, Pekalla ja Timolla enem-
mänkin kaasupoljin. Jaana siis päät-

Letkeitä lomapäiviä Aucklandissa
Teksti: Timo Nyström
Kuvat: Jaana Nyström

lääkäri vaati, että poika on vietävä 
Turun lääninsairaalaan tutkittavaksi. 
Tepolle määrättiin aurinkolasit, joita 
hän ei kuitenkaan koskaan pitänyt, 
koska hän oli kylän ainoa alle seitse-
mänkymppinen rillipää. Diagnoosik-
si vahvistui retinitis pigmentosa Til-
kan sotilassairaalassa marraskuussa 
1961, mutta vapautusta armeijasta ei 
myönnetty. Lääkintäeversti Raks kir-
joitti vain B-vitamiinireseptin.   

Teppo Kilkko oli mukana perustamas-
sa Retinitis-yhdistystä 1973. Hän toi-
mi sen puheenjohtajana 1977–1981. 
Mies on lempihattuineen tuttu näky 
uusillekin retiniitikkosukupolville, 
sillä hän on osallistunut vuosikym-
menien ajan aktiivisesti yhdistyksen 
rientoihin, milloin kesäpäiville, mil-
loin syys- ja kevätkokouksiin. Persoo-
nallinen hattu on kolminkertaista ve-

tää suunnan ja me vauhdin. Hyvässä 
yhteisymmärryksessä sitä kuitenkin 
matkattiin.

Tämän kertomuksen luettuasi tiedät, 
miten tehdään rahaa bussiasemalla, 
onko uusiseelantilainen turvatekniik-

sipuhvelin nahkaa. Teppo on saanut 
sen Intian-tuliaisina tyttäreltään.  

Keramiikkakukkia keramiikkaruukussa
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ka luotettavaa ja mitä eroa on ham-
mastahnalla ja käsivoiteella. Polkais-
taanpa matka käyntiin.

Päiväkävelyllä

Yhdessä oli päätetty vuokrata loman 
ajaksi auto. Jaana näki kyllä vähin-
täänkin pieniä painajaisia ajamisesta 
pää alaspäin ja väärällä puolen tietä. 
No, ainakin siellä huristellaan vasenta 
kaistaa, joten varovainen pitää olla. 

Lähdin Jaanan kanssa hakemaan 
Ebookersin kautta varattua ja jo mak-
settua autoa läheisestä vuokraamos-
ta. Eipä löytynyt autoa eikä edes va-
rausta koko Ebookersista. Huijausta 
koko touhu! Saatiin onneksi rahat ta-
kaisin, mutta jalkaisin palattiin ja pie-
nen tuumauksen jälkeen muutettiin 
suunnitelmaa. Autoilu on epämuodi-
kasta!

Kävelimme kaupungilla suuntana ita-
lialainen jäätelöbaari. Kahden kepin 
kopistukseen liittyi liikennevaloissa 

Iloinen kohtaaminen Luken kanssa liikenne-
valoissa.

Jaana, Pekka ja Timo selfie-kuvassa

kolmaskin. Paikallinen sokea ilmoitti 
nimekseen Luke. Ei ollut se sarjakuva-
sankari Lucky Luke, sillä tämä oli saa-
nut Leberin taudin. Hän ei vielä tien-
nyt uudesta geenihoidosta, mutta 
nyt tietää. Luke oli menossa bussiase-
malle tarkoituksenaan ”make some 
money”, ja me toivottelimme hänelle 
kaikkea hyvää.
 
Jäätelöbaarimme oli muuttanut, mut-
ta ei se mitään. Auringonpaistees-
sa oli kiva tallustaa. Matkan varrella 
kuulimme tinapillin soittoa. Niinpä 
niin, olimme bussiasemalla, jossa Lu-
kemme teki rahaa. Hän oli kiinnittä-
nyt tölkin jalkaansa ketjulla. Keven-
simme hieman rahapussiamme, ja 
matka jatkui.
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Pekka ja Timo uhmaavat henkeään Sky Towerin tasanteella, mutta korkeudesta iloiten.

Pekan ilme kirkastui entisestään, kun 
aaltojen loiske kuului ja meri tuok-
sui. Tuttuja rantoja menneiltä purjeh-
duskisavuosilta! Pekka esitteli meille 
paikkoja kuin matkaopas konsanaan. 
Merimuseokin tuli nähtyä, tosin vain 
ulkoisesti. 

Saimme idean mennä katsomaan 
Aucklandin suurta nähtävyyttä Sky 
Toweria. Alhaalta jo näkyi, miten jot-
kut uskalikot laskeutuivat ulkopintaa 
myöten alas. Jaana antoi ymmärtää, 
että tuo ei ole hänen toivelistallaan.

Korkeutta Sky Towerilla on 192 met-
riä. Leveyttä sen kaiteettomalla ulko-
tasanteella on 120 cm. Voimme Pe-
kan kanssa vakuuttaa, ettei tuo ritilä 
tunnu kovin leveältä. Valjaita pukies-
samme joku kysyi: ”Onko tämä tur-
vallista?” Siihen ohjaaja vastasi: ”Qui-
te safe.” En voinut olla ajattelematta, 
kuinkahan paljon on noiden kahden 
sanan välissä.

Seikkailu yläilmoissa kesti puolisen 
tuntia. Piti kiertää koko torni ympäri 
ja nojailla reunalta tyhjyyteen. Olim-
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me ohjaajan mukaan rennoimmat ka-
verit kierroksella. On siellä kuulemma 
pyörrytty ja oksenneltukin. Enpä ha-
luaisi olla silloin tornin juurella!

Väärä kysymys Waihekella

Järjestimme itsellemme kierroksen 
viinisaarella, kun kongressin ohjel-
maan kuulunut päiväohjelma pe-
ruuntui. Sade vihmoi välillä, ja keli oli 
sellainen ”ihan mukava”. Helppo oli 
hengittää, ja iho pysyi notkeana.

Lautta vei meidät saarelle, jossa tuo-
tetaan maailmankuulua ja tietysti pa-
rasta mahdollista viiniä. Hyväähän se 
viini on, varsinkin jos se on vähän kal-
liimpaa. Vai johtuiko se juustoista ja 
kekseistä, en ole aivan varma. Yhdellä 
tilalla tarjottiin valkoviinin kera oste-
reita. Ikinä en ole moisia syönyt. Eri-
koinen lutjake se oli suoraan kuoresta 
nautittuna. Kysyin isännältä: ”Keite-
täänkö nämä?” Osterit oli kuulemma 
pyydetty pari tuntia sitten ja syödään 
aina raakana. Hups, tunsin itseni aika 
moukaksi. Osteri ihan kipristeli kuo-
ressaan, kun päälle laittoi sitruunaa. 

Parhaiten päivästä jäivät kuitenkin 
mieleen kävely rantahietikossa, istus-
kelu puistossa ja ystävällisen tarjoili-
jan jauhoiset kädet, kun hän rahasti 
meitä eräässä pizzeriassa.

Spontaanit aplodit Mission Baylla

Merelle oli pakko päästä. Se oli minun 
ja Pekan tavoite. Uinti ei riittänyt. Mis-

sion Bay on alueen suosituin ranta. Se-
sonki oli jo päättynyt, mutta saimme 
vuokrattua kaksi suppilautaa. Aallot 
olivat mukavan tasaisia ja rauhallisia. 
Rannalla oli jokin kisa meneillään, ja 
metelistä päätellen porukkaa oli koh-
tuullisesti.

Vuokraamo oli ajan tasalla myös eri-
tyisryhmien suhteen. Jaana sai ve-
loituksetta kajakin, jolla pääsi meitä 
paimentamaan. Kivaa oli, eikä jou-
duttu eksyksiinkään. Pekalla oli halu 
kokeilla ekaa kertaa eläissään päällä 
seisontaa laudalla. Onnistuihan se. 
Taidonnäyte huomattiin myös rannal-
la, ja huomionosoitukset olivat sen 
mukaiset. Minä tyydyin ihailemaan 
tuota ennakkoluulotonta veijaria!

Kauas on pitkä matka

Matkustaminen Suomesta Uuteen-
Seelantiin ei ole mikään pikku juttu. 
Jo pelkkä lento kestää 26 tuntia. On-
neksi kukaan ei sairastunut lennon 
aikana, eikä sattunut muutakaan 
ikävää. Ruokaa ja juomaa on tarjolla 
yllin kyllin. Videoitakin voi katsella, 
ken näkee. Matkustajia autetaan nuk-
kumisessa ja huopia jaetaan. Matka-
pussukkaan kuului mm. silmälaput, 
korvatulpat, pieni tuubi käsirasvaa ja 
hammastahnaa sekä hammasharja.
Heikolla näöllä ei voinut olla varma, 
kumpi tuubi oli kumpaa, mutta ko-
kemuksen vakaalla rintaäänellä voin 
kertoa, että käsirasva ei vaahtoa ham-
paita harjatessa!
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Toimistonhoitajan puhelin- ja 
päivystysaika

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on ta-
vattavissa puhelimitse tiistaisin ja 
torstaisin klo 10–13 numerossa 045 
135 7611. Muina aikoina voit jättää 
viestin vastaajaan. Toimisto on sul-
jettu 2.7. - 12.8.2018. 
 
Retina Day Jyväskylässä 
29.9.2018

Perinteinen kansainvälisen retinii-
tikon päivän tapahtuma Retina Day 
järjestetään tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa Jyväskylässä. Ajankohta on 
lauantai 29.9.2018. Kokouspaikka on 
Original Sokos Hotel Alexandra, Han-
nikaisenkatu 35 (Matkakeskusta  vas-
tapäätä).

Retina Day kutsuu mukaan retinii-
tikkoja, heidän perheenjäseniään ja 
läheisiään, silmäsairauksien ammat-
tilaisia ja kaikkia asiasta kiinnostu-
neita.

Luennot voi tuttuun tapaan kuun-
nella myös nettiradion välityksellä ja 
äänitallenne julkaistaan yhdistyksen 
verkkosivulla www.retina.fi. 

Tilaisuuden juontajana toimii Retina 
ry:n tiedottaja Outi Lehtinen. Lapsille 

on luentojen aikana omaa ohjelmaa 
luokanopettaja Tuula Mäkelän ohja-
uksessa hotellin leikkihuoneessa.

OHJELMA

10:00  Apuvälinenäyttelyyn ja tuote-
  toriin tutustuminen
11:15  Tervetuloa, Retina ry:n puheen
  johtaja Timo Nyström
11:20  Retiniitikko näkevien maail-
   massa, kokemuskouluttaja
  Pekka Kuukkanen
11:40  Kuopion yliopistollisen sairaa-
  lan tuki retiniitikolle, LT Niko Ki-
  vinen, Itä-Suomen yliopisto,
  Kliinisen lääketieteen yksikkö, 
    Silmätaudit 
12:15  TAUKO. Retina ry:n tarjoama 
  kahvi ja sämpylä. Tutustuminen
  apuvälinenäyttelyyn ja tuote
  toriin
13:00  Kutsu saliin
13:10  Korioideremian geenihoito-
  tutkimus, LT Eeva-Marja Sanki
  la, HUS Silmäklinikka 
13:45  Usherin syndrooma, LT Eeva-
  Marja Sankila
14:15  Retiniitikkoperheen näkökul
  ma, sosiaalityöntekijä, perhe
  terapeutti Jaana Harmainen
14:45  Näkövammaisten liiton Pimé
  Café -toiminta, opiskelija San
  teri Penttinen
15:00  Päivän päätös
15:30  Päivällinen varausten mukaan

Yhdistys tiedottaa
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Päivällinen 
Sisältää alkuruoan, pääruokana liha- 
ja kalavaihtoehdon, kahvin/teen ja 
jälkiruoan. Tarjoillaan pöytiin. Hin-
ta 26,50 €/aikuinen, lapset alle 12 v 
13,25 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.

Kulkuyhteydet
Jyväskylään pääsee lauantaina 29.9. 
junalla seuraavasti: Helsingistä 6:49, 
Porista 7:15 ja Tampereelta 9:11 (Jyväs-
kylässä 10:37), Vaasasta 6:50 (10:37), 
Joensuusta 7:00, Kuopiosta 8:26, Piek-
sämäeltä 9:23 (Jyväskylässä 10:09).

Jyväskylä on myös Onnibussien ris-
teysasema. Matkakeskus sijaitsee n. 
200 m päässä hotellista.

Majoitus
Retina ry on varannut Alexandrasta 
huoneita 28.–30.9.2018 hintaan 113 
€/yö/1 hh, 123 €/yö/2 hh, sisältää run-
saan buffet-aamiaisen ja hotelliasuk-
kaiden saunavuoron. Kukin varaa ja 
maksaa huoneensa itse, p. 020 1234 
640 tai alexandra.jyvaskyla@sokos-
hotels.fi. Viimeinen varauspäivä on 
29.8.2018 ja kiintiötunnus Retina.

Ilmoittautuminen
Mikäli haluat osallistua Retina ry:n 
tarjoamalle päiväkahville ja/tai oma-
kustanteiselle päivälliselle tai muka-
nasi on lastenohjelmaan osallistu-
via lapsia, ilmoittaudu järjestelyjen 
vuoksi yhdistyksen toimistoon vii-
meistään torstaina 20.9. p. 045 135 
7611 tai info@retina.fi. Kerro samalla 
mahdolliset erikoisruokavaliot.

Syyskokous Turussa 27.10.2018

Syyskokous lauantaina 27.10.2018  
Turussa Hotelli Hamburger Börssissä, 
os. Kauppiaskatu 6 (Kauppatorin var-
rella).

Kerhotoiminta

Pääkaupunkiseudun retinakerho 
kokoontuu maanantaina 12.11. klo 
17:30–19:00 vapaamuotoisen ver-
taistuen ja kahvittelun merkeissä Ii-
ris-keskuksessa, Marjaniementie 74, 
Helsinki. Lisätiedot: Kari Huuskonen, 
p. (09) 3960 4676 tai kari.huusko-
nen@nkl.fi. Kerho etsii uutta vetäjää. 
Voisitko se olla sinä?

Tampereen seudun retinakerho 
kokoontuu joka kuukauden en-
simmäisenä maanantaina klo 
15:30−17:00 Tampereen seudun Nä-
kövammaiset ry:n kerhohuoneella, 
Kuninkaankatu 8 A, 2. krs. Kahvira-
ha 2 €. Syyskauden kerhopäivät ovat 
3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. Lisätiedot: 
Raija Leppänen, p. 0400 797 139, ja 
Outi Lehtinen. p. 040 700 7930.

Jyväskylän seudun retinakerho 
kokoontuu syyskaudella kerran kuus-
sa Keski-Suomen Näkövammaiset 
ry:n toimintakeskuksessa, Eeronkatu 
7 B 19. Syksyn ensimmäinen kerhota-
paaminen on maanantaina 27.8.2018. 
Lisätiedot: tarja.m.pietilainen@gmail.
com tai p. 0400 808 970.
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Puheenjohtaja: 
Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404
timonystrom@hotmail.com

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

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

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

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

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

Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 980
tarja.m.pietilainen@gmail.com

Sihteeri/toimistonhoitaja: 
Arja Piisinen, Helsinki 
työ:  045 1357611
info@retina.fi

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

Jari Palonen, Helsinki
044 980 9505
JariPPalonen@gmail.com

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

     Retina ry:n hallitus 2018

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  
0500 585 750, anita.niemi@kotinet.com 

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

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

Vertaistukiperhe:
Susanna Rahunen, Vantaa
050 482 1172
susanna.rahunen@nsn.com

Jussi Ruokonen, Vantaa
040 731 1245
jussi.ruokonen@volvo.com

Tuomas Ruokonen, Helsinki
040 571 3509
tuomas_tsr@hotmail.com

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

Palvelukortti

Haluan liittyä varsinai seksi jäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi + 
liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina-lehden vuosi-
kerran)

Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi, sisältää Retina 
-lehden vuo sikerran)

Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)

Tilaan veloituksetta: 
  yhdistyksen esitteitä  ____  kpl
  käyntikortteja               ____  kpl 
  Retiniitikon opasta      ____  kpl
  Käveleviä hattuja       ____  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.  
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Retina ry

Retina ry

Marjaniementie 74
00930 HELSINKI 

liimaa tähän 
k i r j e p o s t i -

merkkiPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 
potevien asialla

Henkilökohtaista 
apua arkeen  
ja vapaa-aikaan 
Tarjoamme apua päivittäisiin toimiin, oli kyse sitten kotona tapahtuvasta 
avustamisesta tai avusta kodin ulkopuolella. Palvelu suunnitellaan ja 
toteutetaan sinun tarpeittesi mukaan.
Kiinnostuitko? Kysy lisää p. 020 33 1200
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Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 
potevien asialla

Henkilökohtaista 
apua arkeen  
ja vapaa-aikaan 
Tarjoamme apua päivittäisiin toimiin, oli kyse sitten kotona tapahtuvasta 
avustamisesta tai avusta kodin ulkopuolella. Palvelu suunnitellaan ja 
toteutetaan sinun tarpeittesi mukaan.
Kiinnostuitko? Kysy lisää p. 020 33 1200

Ilmoitusmyyjä Retina-lehdelle
Retina-lehden ilmoitusmyynti on tärkeä osa yhdistyksen varain-
hankintaa. Ilmoitusmyyjämme luopuessa tehtävästä etsimme 
tilalle uutta proviisiopalkkaista ilmoitusmyyjää. Mainio tilaisuus 
lisäansioihin kaksi kertaa vuodessa! Jos kiinnostuit, ota yhteys 
yhdistyksen toimistoon info@retina.fi tai p. 045 135 7611.
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Kerro taas

Mitä muistat esimerkiksi 17 vuoden takaa
kuten italialainen mansikkajäätelö
tai tsatsiki, halwa ja kuuman oranssi tai musta hiekka
kulkukoirat ja satakiloinen bernhardilainen
kukalliset pitsilautasliinat, koristetuolit, 
vuoriston serpentiinitiet
posliiniset tuhkakupit ja raamikas mies
joka lakaisee lattialta tupakantumpit

kerro, miten matkalla ohi hiipii ikävä siihen mikä jää
eikä vain koristetuolit ja kukalliset lautasliinat
vaan posliiniset tuhkakupit, mutta

ei vielä taukopaikkaa, on mentävä ohi maan
josta eilen taas palasit
eksyksissä
mansikkajäätelöä paidan rinnuksilla ja tsatsikia, 
halwa sulaneena käsilaukussa
kulkukoirien jolkutus ja bernhardilainen 
istumassa kuorma-auton lavalla 
korvissa niiden haukku, 
ja tupakan tuoksu takertuneena hiuksiin 
jalkapohjissa palavaa auringon oranssia 
ja yön mustaa hiekkaa 
serpentiinitiellä 

hänen luokseen, joka lakaisi tupakantumpit
17 vuotta sitten

– Tiina Kulmala


