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Muutoksessa mukana
Teksti: Timo Nyström, Retina ry:n puheenjohtaja
Kuva: Pekka Makkonen

R

etina ry:n hallitus piti viime kevään toukokuussa perinteisen
suunnittelukokouksen,
Ensi
vuoden teeman luit juuri otsakkeesta. Pöydällä oli useitakin ehdotuksia,
kun ajatus villinä juoksi. Muutoksessa
mukana seuloutui parhaaksi tulevan
vuoden johtoajatukseksi. Tähänkin
sopii sanonta: ”Kaikkeen käypää kuin
kanvärkki!”. Jonkun mielestä kliseinen, mutta niin totta tuo muutos ja
sen varmuus. Mikään ei tunnu olevan
varmempaa kuin se, että kaikki muuttuu ja me sen mukana.
Sinäkin, hyvä jäsen, olet kokemassa
tai jo kokenut sen, että näkö muuttuu
jossain vaiheessa, ja se on vain kestettävä. Itselläni sitä on ollut joinain
päivinä vaikea hyväksyä ja on tuntunut, että olisi parempi, jos ”valot pimenisivät” kerralla. Tänä aamuna todistin kuitenkin taas kerran itselleni
sen, että pienestäkin näön jäänteestä
voi olla hyötyä. Tällaisissa tilanteissa
toivon, että yhdistyksemme voi antaa
tukea selviytymisessä. Se ei välttämättä ole käsin kosketeltavaa konkreettista, mutta vertaistuen voimaan
voi luottaa. Sitä saatiin kokea viimek-

si Turussa syyskokouksen yhteydessä. Olipahan taas mukava tunnelma,
eikä vähiten siksi, että valitsitte minut
jälleen jatkamaan puheenjohtajana.
Kiitos luottamuksesta!
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Nykyään tietoa tulee joka tuutista
paljon, ja onneksi se on meille myös
pitkälti saavutettavaa. Tiedonsaanti
on muuttunut viime vuosina niin, että
kaikki eivät tahdo mukana pysyä. Toisilla välineet ovat niin hyvin hallussa,
että käytön rajoittamista pitää tuoda
esille tämän tästä. Viimeisin Applen
käyttöjärjestelmäpäivitys toi ruutuajan näyttämisen helpoksi. On se
kumma, että sen laitteen pitää kertoa
käyttäjälle, että nyt käytät laitettasi
ehkä liiankin kanssa! Myös perheissä
ja parisuhteissa älypuhelin voidaan
kokea ihmissuhteita heikentäväksi. Ei
laite voi eikä saa korvata fyysistä keskustelukumppania tässä ja nyt!
Retina ry on ollut muutoksessa mukana viime aikoina. Ostimme muutama

viikko sitten omat äänentoistolaitteet, joita voimme käyttää tilaisuuksissamme. Nyt äänet kuuluvat ja esimerkiksi esittelytilanteet reissuilla
on helppo hallita. Myös verkkolähetykset toimivat paremmalla varmuudella. Olemme testanneet uusia
laitteitamme, ja syyskokouksen Retiniitikon hoitopolku -opinnäytetöiden
esittelyt on tallennettu verkkosivuiltamme kuunneltaviksi. Pahoittelut
vielä kerran Retina Dayn osalle sattuneesta lähetyksen ja tallenteen vikatilanteesta, jonka vuoksi vain paikan
päällä olleet pääsivät nauttimaan
päivän hienosta annista!
Hyvää alkavaa talvea kaikille lukijoille!
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Suomalaisten verkkokalvorappeuma
aiheutuu usein CERKL-geenivirheistä
Teksti: Kristiina Avela, osastonylilääkäri, dosentti
HUS Kliinisen genetiikan yksikkö

H

arvinaisten sairauksien diagnostiikka on kehittynyt viime
vuosikymmenen aikana valtavasti. Yksi keskeisimmistä geenitutkimusmenetelmistä on sekvensointi
eli geeninsisäisen emäsjärjestyksen
selvittäminen. Potilaan geeninsisäistä emäsjärjestystä (esim. ATGCTTT)
verrataan tunnettuun emäsjärjestykseen (esim. ATGCTCT). Kun havaitaan
ero, selvitetään, onko kyseessä geenivirhe eli mutaatio vai onko kyseessä
perimän harmiton vaihtelu (polymorfismi), jota esiintyy myös runsaasti.
Niin sanotut uuden sukupolven sekvensointimenetelmät (next generation sequencing, NGS) ovat mahdollistaneet aikaisempaa merkittävästi
tehokkaamman sekvensoinnin. Aikaisemmin geenitutkimukset tehtiin ns.
Sanger-sekvensointimenetelmällä,
jolla tyypillisesti selvitettiin yhden
geenin emäsjärjestys.
Nykyään voidaan käyttää uuden sukupolven sekvensointimenetelmiä,
joiden avulla voidaan ”yhdellä kertaa” selvittää kymmenien, jopa satojen geenien emäsjärjestys. Tällaisia
laajoja geenipaneelitutkimuksia on

nykyään käytössä monissa tautiryhmissä kuten esimerkiksi epilepsiassa, sydänlihasrappeumasairauksissa
(kardiomyopatia) ja myös verkkokalvorappeumissa, vain muutamia mainitakseni.
Perinnöllinen verkkokalvorappeuma
on geneettisesti erittäin heterogeeninen tautiryhmä. Tämä tarkoittaa sitä,
että verkkokalvorappeuman taustalla
on monien eri geenien geenivirheitä.
Tätä nykyä tunnetaan noin kaksisataa
sellaista geeniä, joiden geenivirheet
aiheuttavat verkkokalvorappeumaa.
Osa verkkokalvorappeumista, kuten
esim. X-kromosomissa periytyvät koroideremia ja retinoskiisi, ovat sellaisia, että kokenut silmälääkäri osaa
epäillä niitä silmänpohjalöydösten
perusteella. Tällöin voidaan tehdä
tiettyyn geeniin kohdennettu geenitutkimus vaikkapa Sanger-sekvensoinnilla. Valtaosa verkkokalvorappeumista on kuitenkin oirekuvaltaan
sellaisia, että tarkkaa geenivirhettä
on kokeneenkin silmälääkärin vaikea,
jopa mahdotonta epäillä oirekuvan
perusteella. Näissä tilanteissa geenipaneelitutkimukset ovat hyödyksi.
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Vuonna 2012 ryhdyttiin HUS:n Kliinisen genetiikan yksikössä tutkimaan
verkkokalvorappeumapotilaiden
perimää geenipaneelitutkimuksin.
Manchester Center for Genomic Medicine oli yksi ensimmäisistä tahoista,
joka tarjosi tätä tutkimusta sairaalan
diagnostiikkatarpeisiin. Aluksi geenipaneelissa oli 105 geeniä, ja muutaman vuoden kuluttua paneeli laajentui kattamaan 176 geeniä.
Olemme julkaisseet Acta Ophthalmologica -lehdessä vuonna 2018 tulokset ensimmäisistä 55 potilaasta, joiden näyte toimitettiin Manchesteriin
tutkittavaksi. Tutkimusryhmäämme
kuului allekirjoittaneen lisäksi silmälääkärit Eeva-Marja Sankila ja Sanna
Seitsonen, perinnöllisyyslääkärit Liina Kuuluvainen ja Kristiina Aittomäki
sekä Manchesteristä tutkijat Stephanie Barton ja Stuart Gillies.
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että
22 %:lla suomalaisista verkkokalvorappeumapotilaista oli molempien
geenikopioiden
CERKL-mutaatio.
Yleisin suomalaisilla havaittu mutaatio ns. valtamutaatio oli c.375C>G
(p.Cys125Trp). Mutaation merkintätapa tarkoittaa sitä, että geenin sisäisessä emäsjärjestyksessä 375. emäksen tulisi olla C eli sytosiini, mutta
potilaan näytteessä todetaan G eli
guaniini-niminen emäs. Proteiinitasolla tämä geenivirhe aiheuttaa sen,
että proteiinin aminohappoketjussa
kohdassa 125 tulisi olla kysteiini-niminen (Cys) aminohappo, mutta po-

tilaalla siihen paikkaan tuleekin virheellisesti tryptofaani-niminen (Trp)
aminohappo. Syntyy proteiini eli valkuaisaine, joka ei pysty toimittamaan
omaa tehtäväänsä solutasolla normaalisti. Tämä on osoitettu suomalaisen CERKL-valtamutaation osalta ns.
funktionaalisilla tutkimuksilla todeksi.
CERKL-valtamutaation lisäksi suomalaisilla potilailla todettiin myös kahta
muuta geenivirhettä, joista käytetään
merkintätapaa c.193G>T (p.Glu65Ter)
ja c.316C>T (p.Arg106Cys).
Suomalaisten CERKL-potilaiden taudinkuva osoittautui tutkimuksessamme vaihtelevaksi. Lievimmän potilaan
CERKL-diagnoosi saatiin lähestulkoon sattuman kautta, sillä varsinaista näkövammaa ei ollut. Toisaalta vaikeimmillaan tautiin liittyi keski-iässä
kädenluvun tasoa oleva näkökyky.
Useimmiten tauti alkaa makulan eli
tarkan näkemisen alueelta, ja alkaa
oireilla tavallisesti 20 ikävuoden tuntumassa. Alkamisikä vaihteli kuitenkin 7-38 ikävuoden välillä.
Vaikkakin tutkimuksemme on laajin toistaiseksi julkaistu potilassarja,
niin CERKL-potilaiden lukumäärä, yhteensä 18 potilasta, jäi sen verran vähäiseksi, että genotyyppi-fenotyyppi
korrelaatiota ei todettu. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyihin geenivirheisiin
ei voitu liittää esim. vaikeampaa tai
lievempää oirekuvaa.
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Arvelen, että vaikka potilaita olisi ollut enemmänkin, niin genotyyppi-fenotyyppi korrelaation havaitseminen
olisi ollut epätodennäköistä. Kaiken
kaikkiaan CERKL-geenivirheet näyttävät aiheuttavan siis varsin vaihtelevan asteista näkövammaisuutta.
Tutkijoiden vaikutelmaksi tuli, että
miehillä näytti olevan vaikeampiasteinen näkövammaisuus, mutta tilastollisesti merkitsevää osoitusta tästäkään ei saatu pienen otannan vuoksi.
Toinen erittäin tärkeä havainto oli,
että geenipaneelitutkimuksen avulla
löytyi tarkka molekyyligeneettinen
etiologia 60 %:lle potilaista (33/55).
Tämä tulos on samansuuntainen
kuin on raportoitu ulkomailta. HUS:n
Kliinisen genetiikan yksikössä tällä
hetkellä käytössä olevista lukuisista
geenipaneeleista
verkkokalvorappeumageenipaneeli tunnistaa useimmiten sairauden geneettisen etiologian.
Kun sairauden aiheuttava tarkka geenidiagnoosi tiedetään, saadaan tieto sairauden syntymekanismista ja
periytymistavasta. Geenidiagnoosin
myötä voidaan tunnistaa perhepiirin
muutkin henkilöt, jotka ovat riskissä
sairastua samaan tautiin.
Geenidiagnostiikka
mahdollistaa
myös niiden henkilöiden tunnistamisen, jotka voivat osallistua nyt käynnissä oleviin (esim. koroideremia tai
Leberin kongenitaalinen amauroosi,
joka johtuu RPE65-geenivirheestä)

tai tulevaisuudessa alkaviin hoitokokeiluihin geeniterapiaa hyväksikäyttäen. Geenidiagnoosi tuo kuitenkaan
harvoin täsmällistä tietoa sairauden
ennusteesta, sillä monissa verkkokalvorappeumissa on suurta vaihtelua
taudin vaikeusasteessa.
Perinnöllisyyslääkäreiden ja tutkijoiden käytössä on kansainvälisiä tietokantoja, kuten gnomAD ja ExAC,
joihin on tallennettu arvokasta tietoa erilaisten geenimuutosten esiintyvyydestä eri väestöissä. Näiden
tietokantojen avulla olemme voineet
verrata CERKL-geenivirheiden esiintyvyyttä suomalaisessa väestössä ja
”eurooppalaisessa ei-suomalaisessa”
väestössä.
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Esiintyvyyttä vertailemalla voidaan
havaita, että CERKL-valtamutaatio on
40 kertaa yleisempi suomalaisessa
väestössä kuin muualla Euroopassa
ja c.193G>T (p.Glu65Ter) on puolestaan 20 kertaa yleisempi suomalaisilla kuin muualla Euroopassa. Nämä
CERKL-mutaatiot ovat siis rikastuneet
suomalaiseen väestöön, ja niitä kutsutaan ns. founder- eli perustajamutaatioksi. Perustajamutaatioita on
verrattain runsaasti suomalaisessa

väestössä, ja ne ovat syntyneet suomalaisten asutushistorian, sattuman
ja mm. geneettisen pullonkaulailmiön seurauksena.
Tässä tutkimuksessa todettiin perustajamutaatioita lisäksi EYS-, RP1-,
ABCA4- ja GUCY2D-geeneissä. Kaikki tutkimuksessa todetut muut kuin
CERKL-geenin geenivirheet on listattu taulukkoon 1.

Taulukko 1.

Tutkimuksessa tunnistetut muut kuin CERKL-mutaatiot
Potilas Kliininen diagnoosi

Geeni

13 retinitis pigmentosa

EYS

14 retinitis pigmentosa

EYS

15 retinitis pigmentosa

EYS

16
17
18
19

retinal dystrophy
ar Stargardt disease
macular dystrophy
Stargardt disease

RP1
RP1
RP1
ABCA4

20 ar retinal dystrophy

ABCA4

21
22
23
24

GUCY2D
GUCY2D
PRPH2
RHO
MYO7A
CLRN1
PRPF8

achromatopsia
ar Leber congenital amaurosis
AD retinitis pigmentosa
AD retinitis pigmentosa

25 retinitis pigmentosa
26 AD retinitis pigmentosa
27 X-linked retinitis pigmentosa

RP2
ABCA4

Mutaatiot
c.1155T>A p.(Cys385Ter) homozygous (and c.8648
_8655del8 homozygous)
c.1155T>A p.(Cys385Ter) homozygous
(and c.8648_8655del8 homozygous)
c.1155T>A p.(Cys385Ter) homozygous
(and c.8648_8655del8 heterozygous)
c.515T>G p.(Leu172Arg) homozygous
c.515T>G p.(Leu172Arg) homozygous
c.515T>G p.(Leu172Arg), c.121T>C p.(Tyr41His)
c.1622T>C p.(Leu541Pro), c.3113C>T
p.(Ala1038Val), c.1610G>A p.(Arg537His)
c.1622T>C p.(Leu541Pro), c.3113C>T
p.(Ala1038Val), c.1993G>T
c.2944+1delG homozygous
c.2944+1delG homozygous
c.603_620del18 p.(Arg203_Gly208del) heterozygous
c.541G>A p.(Glu181Lys) heterozygous
c.2766-2779del14 (a carrier of Usher syndrome)
c.359T>A p.(Met120Lys), c.567T>G p.(Tyr189Ter)
c.6470T>A p.(Val2157Glu) heterozygous,
segregating in the family
c.969+3A>G hemizygous
c.4685T>C p.(Ile1562Thr) heterozygous VUS
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Geneettiset pullonkaulat
Suomen asutushistoriassa
Koonnut: Outi Lehtinen

E

nsimmäiset ihmiset saapuivat
Suomeen jääkauden jälkeen
8850-8000 eaa. Heidän tullessaan Pohjois-Suomi oli vielä ympärivuotisen jään peitossa ja vedenpinta niin korkealla, että Keski-Suomi
ja Savo-Karjala olivat Pohjanlahden
rannikkoa. Uusille alueille ei jääty pysyvästi, vaan kesän jälkeen metsästäjät palasivat takaisin kotiseuduilleen.
Myöhemmin pienet perheryhmät
seurasivat pyyntiryhmien perässä.
Kaskenpolton ja maanviljelyn yleistyessä noin 4000 vuotta sitten alkoi
eteläiseen Suomeen vähitellen syntyä pysyvää asutusta. Tässä vaiheessa
kantasuomalaisten perimään valikoitui pieni, sattumanvarainen otos eurooppalaisesta geeniperimästä. Siksi
tiettyjä, muualla Euroopassa yleisiä
perinnöllisiä tauteja ei esiinny täällä.
Tämä oli suomalaisen tautiperinnön
synnyn kannalta ensimmäinen merkittävä geneettinen pullonkaula.
Ruotsalaisväestöä muutti nykyisen
Suomen puolelle 1100–1200-luvuilta
lähtien. Tämä asutus levisi varsinkin
saaristoihin ja rannikoille. 1300-luvun
loppuun mennessä rannikkoalueet

olivat jo lähes täysin ruotsalaisten
asuttamia.
Eräomistukset olivat rintamaiden taloille ja kylille taloudellisesti tärkeitä.
Kesällä viljeltiin maata, talvella tehtiin pyyntiretkiä pohjoisen erämaihin.
Eränkäynti alkoi vähitellen houkutella etelän liikaväestöä muuttamaan
erämaahan vakituisesti. Muuttajat
pakenivat myös veroja ja sotaväenottoja. Paikoilleen asettuneet varsinaissuomalaiset ja alasatakuntalaiset eivät osallistuneet muuttoliikkeeseen,
mutta muilta alueilta liikuttiin vesistöjä myöten pohjoiseen ja itään.
Savonlinnan kirjuri Klemetti Henrikinpoika Krook ryhtyi organisoimaan
nykyisen Pohjois-Savon asutustoimintaa kuningas Kustaa Vaasan käskystä vuonna 1542. Uudisasukkaat
suuntasivat Etelä-Savosta Itä-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin.
Matkaan lähti yksittäisiä perheitä tai
muutamia saman kylän perheitä. He
perustivat uusille alueille harvakseltaan pieniä kyliä, joissa oli alkuun vain
jokunen talo. Puoliso löytyi yleensä
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samasta tai korkeintaan naapurikylästä. Väkimäärän lisääntyessä muutaman perustajajäsenen geenit joutuivat satunnaisvaihtelun kohteiksi.
Tämä sai aikaan joidenkin tautigeenien alueellisen rikastumisen.

Kun kartoitetaan Suomessa esintyvien retinitistautigeenien alkuperää
potilaiden ja heidän sukunsa kotipaikkojen perusteella, jäljet johtavat
tyypillisesti juuri Vaasa-Lappeenranta-linjan pohjoispuolelle.

1500-luvun uudisasutustoiminnan
seurauksena syntyikin historiamme
toinen, erittäin merkittävä geneettinen pullonkaula, joka vaikutti ratkaisevasti suomalaiseen tautiperintöön.

Lähteet: Wikipedia-artikkelit Suomen
asutushistoria ja Suomalainen tautiperintö

Retina Day valoi uskoa tulevaisuuteen
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

K

irpeän aurinkoisena lauantaiaamuna 29.9.2018 suuri joukko
retiniitikoita, heidän perheenjäseniään ja muita perinnöllisistä
verkkokalvorappeumista kiinnostuneita suuntasi tiensä kohti Jyväskylää, jossa kansainvälisen retiniitikon
päivän tapahtuma Retina Day järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.
Tiedotusvälineitä oli houkuteltu paikalle mediatiedottein ja puheluin. Yle
Jyväskylän toimittaja Riina Mäentausta innostuikin asiasta, tuli minua
junalle vastaan ja teki lyhyen haastattelun näkövammaisena liikkumisesta
suoraan radiolähetykseen.

Jyväskylän Matkakeskuksessa parveili joukko Retina ry:n huomioliiveihin
sonnustautuneita Jyväskylän kaupungin liikunta- ja kulttuuriluotseja opastamassa tulijoita kokouspaikalle Original Sokos Hotel Alexandraan. Matka ei
ollut pitkä, mutta apu oli tervetullutta
niin vilkasliikenteisen kadun ylittämisessä kuin hotellin hiukan sokkeloisissa
sisätiloissa liikkuessa.
Ilmoittautumistiskiltä 50 ensimmäistä sai lahjaksi yhdistyksen t-paidan.
Viereisessä kabinetissa oli monipuolinen apuvälinenäyttely, jossa saattoi tutustua Aviriksen, Polarprintin,
Visual Focuksen ja Näkövammaisten
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Kokemuskouluttaja Pekka Kuukkanen hauskutti yleisöä havaintomateriaaleillaan.

liiton apuvälineisiin, Pyka Oy:n nastakenkiin, kypäräpuhelimeen sekä Näkövammaisten koulussa kehitettyyn
polkukeppiin. Tuotetorilla näkövammaiset käsityöntekijät Tarja Heikkilä, Heli Kettu, Paula Mäkelä ja Hanna
Tuomisto myivät mm. koruja ja neuleita kotiin viemisiksi.

Pekka sai yleisön nauramaan, kun hän
nosti esiin aidon koivuhalon. Moottorisahan käytön mies jättää suosiolla muille, mutta halonhakkuu tarjoaa sopivaa hyötyliikuntaa. Valkoinen
keppi vaati totuttelua. Se kulki repussa pitkään, mutta on nyt miehen tärkein apuväline.

Kokemuskouluttaja avasi
luento-osuuden

Lopuksi Pekka levitti nähtäväksemme suloisen pikku mekon. Papan
huonoista silmistä huolestunut lapsenlapsi kyseli, ei kai niihin satu, ja
ehdotti, että pappa voisi olla pinssi ja
hän itse pinsessa.

Luentojen alkaessa auditorio täyttyi
85 kuulijasta. Aluksi kokemuskouluttaja Pekka Kuukkanen kertoi huumorilla höystetyin tarinoin, millainen
vaikutus RP-diagnoosilla on ollut hänen elämäänsä.
Pekan repusta löytyi monenlaista
”PowerPoint”-havaintomateriaalia.
Sählypallo sai edustaa pallopeleistä nauttineen miehen menneisyyttä,
CD-levyke lukuharrastuksen viriämistä Celian äänikirjojen myötä.

Harvinaissairauksien yksikkö
palvelee retiniitikoita
LT Niko Kivinen toimii silmälääkärinä
KYSin silmäklinikalla. Hän kertoi perusteilla olevan Harvinaissairauksien
yksikön eli Harsyn tulevasta roolista
alueen retiniitikoille. Vastaavia yksiköitä on perustettu tai perusteilla
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noosin asuinpaikasta riippumatta, ja
KYSissä toimiville silmälääkäreille ja
alan opiskelijoille kertyy kokemusta
perinnöllisistä verkkokalvorappeumista. Tarkoitus on perehdyttää niihin muitakin silmälääkäreitä Kaarnirannan lisäksi.
Kivisen mukaan KYSissä tehdään tulevaisuudessa geenitestaus kaikille
uusille retiniitikoille ja harkinnan mukaan myös aiemmin diagnosoiduille,
joiden geenivirhe ei ole vielä tiedossa. Tällä hetkellä näytteet lähetetään
Manchesteriin, mutta jatkossa palvelu saadaan Suomesta.

LT Niko Kivinen kertoi KYSin Harvinaissairauksien yksikön eli Harsyn tulevasta
roolista RP-sairauksien diagnosoinnissa.

maamme kaikkiin yliopistosairaaloihin.
Harsyn toiminta pääsee Kuopiossa
varsinaisesti käyntiin vasta sote-uudistuksen myötä.
Tällä hetkellä KYSin silmäklinikalla
on vain yksi perinnöllisiin verkkokalvorappeumiin perehtynyt silmälääkäri, professori Kai Kaarniranta.
Harsyn myötä on tarkoitus keskittää
KYSin alueen uusien retiniitikoiden
diagnostiikka Kuopioon, jossa käytettävissä ovat kaikki tarvittavat kuvantamislaitteet. Keskittäminen on
hyödyksi molemmille osapuolille:
retiniitikot saavat luotettavan diag-

Antero Perttunen kutsui säkkipillin soitolla yleisön tauolta takaisin saliin.
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Diagnoosivaiheen jälkeen retiniitikko
voi käyttää hoitopaikan suhteen valinnanvapauttaan, mutta seurannan,
apuvälineiden ja palvelujen saatavuuden kannalta lähin keskussairaala lienee useinmiten käytännöllisin
vaihtoehto.
Runsaiden yleisökysymysten jälkeen
ohjelmassa seurasi tauko, jonka aikana saimme nauttia Retina ry:n tarjoaman päiväkahvin voileipineen ja
jatkaa apuvälinenäyttelyyn ja tuotetoriin tutustumista.

Saliin kutsu säkkipillillä
Tauon päättymisestä ilmoitettiin säkkipillin soitolla. Näkövammaisten
koulun entinen opettaja Antero Perttunen kertoi ihastuneensa säkkipillin
ääneen jo pikkupoikana. Sittemmin
hän toteutti haaveensa, hankki oman
soittimen ja opetteli soittamaan sitä.
Perttunen oli pukeutunut tilaisuutta
varten näyttävään asukokonaisuuteen, johon kuului skottipäähine,
punainen pikkutakki, punaruutuinen kiltti vyötäröllä roikkuvine nahkapusseineen sekä kengät erikoisine
suojuksineen.
Korioideremian geenihoitotutkimus
Tapahtuman pääpuhujaksi oli kutsuttu LT, silmätautien erikoislääkäri
Eeva-Marja Sankila HYKSin Perinnöllisten silmätautien klinikalta. Hän on
jo vuosikymmenien ajan vienyt retiniitikoiden asiaa eteenpäin niin tutkijana kuin kliinikkonakin. Sankila
kertoi, että HYKSin Perinnöllisten silmätautien klinikalla on tätä nykyä jo
neljä näihin sairauksiin perehtynyttä
silmälääkäriä.

LT Eeva-Marja Sankilan aiheina olivat
korioideremian geenihoitotutkimus,
Usherin syndrooma ja Suomessa yleiset
RP-geenivirheet.

HYKSissä aloitettiin kolme vuotta
sitten korioideremian seurantatutkimus, jossa on mukana jo 29 tutkimuspotilasta. Projekti on osa brittiläisen
bioteknologiayrityksen Nightstarin
rahoittamaa kansainvälistä tutkimusta, jota johtaa Oxfordista käsin tri Robert MacLaren. Sankila kertoi, että
yrityksen nimi Nightstar pohjautuu
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Tekniikka on aina yhtä haasteellista! Sankilan PowerPointesitys saatiin valkokankaalle,
mutta nettiradiolähetys ja luentojen taltiointi epäonnistuivat harmillisesti.

erään tutkimuspotilaan toteamukseen onnistuneen geenihoidon jälkeen: ”Näen taas taivaalla iltatähdet!”
Ensimmäiset lupaavat tulokset kuudella potilaalla julkaistiin 2014.
Professorien Henrik Forsiuksen ja
Aldur Erikssonin 1970-luvulla suorittamien uraauurtavien väestötutkimusten ansiosta maailmallakin tiedettiin, että korioideremiaa
esiintyy Suomessa erityisen paljon.
Silmälääkäri Jussi Kärnä julkaisi laajan väitöskirjatutkimuksen korioideremiasta vuonna 1986. Sankila oli
omassa väitöskirjatyössään mukana
paikantamassa tautigeeniä X-kromosomista ja myöhemmin tunnistamassa siihen liittyviä suomalaisia
geenimutaatioita. MacLaren tunsi
hyvin sekä nämä tutkimukset että
Sankilan, joten oli luontevaa laajentaa projektia Suomeen.

Kun kehitetään hoitoja hitaasti eteneviin sairauksiin, on ensiarvoisen
tärkeää tuntea taudin luonnollinen
etenemisnopeus, jotta hoitotuloksia
pystyttäisiin arvioimaan. Siksi tämäkin kliininen hoitotutkimus aloitettiin potilaiden silmien yksityiskohtaisella, säännöllisellä seurannalla, jota
jatkettiin noin kahden vuoden ajan.
Geenihoitotutkimukseen soveltuvat
tutkimuspotilaat jaetaan rekrytointivaiheessa arvalla kolmeen ryhmään,
verrokkeihin ja kahta eri geeniannosta saaviin hoitoryhmiin.
Nightstarin valmistama terve geeni
on pakattu AAV-virusvektoriin, jonka tehtävänä on siirtää geeni silmänpohjan soluihin, jotka sairaudesta
huolimatta ovat säilyneet elävinä.
Leikkaus alkaa silmän lasiaisen tyhjennyksellä. Jotta siirto tapahtuisi
mahdollisimman lähellä kohdesoluja, niiden yläpuolella olevia soluker-
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roksia nostetaan varovasti ruiskuttamalla niiden alle nestettä. Geenilääke
injektoidaan sitten tähän nestekuplaan, joka imeytyy vähitellen kudoksiin. Samalla virus vie siirrettävän
geenin solujen sisään, missä se alkaa
tuottaa puuttuvaa proteiinia.
Leikkaus on teknisesti erittäin vaativa. Robert MacLaren on kouluttanut
HYKSissä tähän tehtävään kokeneen
verkkokalvokirurgin Ilkka Immosen,
mutta on itsekin toistaiseksi läsnä jokaisessa geeninsiirrossa.
Hoidon vaikutuksia seurataan vähintään vuoden ajan, ennen kuin tulokset julkaistaan. Siihen saakka sekä
tutkijoita että tutkimuspotilaita sitoo
tiukka salassapitovelvollisuus.
Maailmalla etsitään jatkuvasti uusia
tutkimuspotilaita meneillään oleviin
ja alkaviin geenihoito- ja lääketutkimuksiin. Sankilan mukaan juuri tällä
hetkellä ulkomailla ei ole meneillään
hoitotutkimuksia sellaisessa vaiheessa, että suomalaisten retiniitikoiden
kannattaisi hakeutua niihin mukaan.
Kiinnostuneet voivat seurata ClinicalTrial.gov-sivustoa, jonka kautta saa päivitettyä tietoa hoitotutkimuksista.
Suomessa yleiset RP-geenit
Korioideremian lisäksi Suomessa on
jo vanhastaan tiedetty esiintyvän
useita täkäläiseen tautiperintöön
kuuluvia retinitissairauksia, kuten
retinoskiisia ja Usherin syndoomaa.

Viimeksi mainittua Sankila tarkasteli
hieman lähemmin käyden läpi taudin
eri tyypit, niiden yleisyyden Suomessa sekä täkäläisten potilaiden tyypilliset geenivirheet.
Geenitutkimuksissa käytettävien tekniikoiden parannuttua ja retiniitikoille tehtyjen geenitutkimusten yleistyttyä Suomesta on löydetty useita
täällä yleisiä mutta aiemmin tuntemattomia RP-geenivirheitä. Virallisesti niitä ei voida lukea suomalaiseen
tautiperintöön kuuluviksi, sillä Jaakko Perheentupa määritteli aikanaan
tähän ryhmään kuuluvat sairaudet
eikä lisäyksiä voi enää tehdä.
Tarkempaa tietoa Suomessa yleisisstä
RP-geeneistä löytyy Kristiina Avelan
artikkelista, joka on julkaistu toisaalla
tässä lehdessä.
Sankilan luennon jälkeen yleisö teki
runsaasti aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ja sai niihin asiantuntevat,
tyydyttävät vastaukset.
Vinkkejä käytännön elämään
Sosiaalityöntekijä, perheterapeutti
Jaana Harmainen on retiniitikko, joka
on joutunut miettimään asioita sekä
omien kokemustensa että ammattinsa puolesta. Hänen punnittu puheenvuoronsa voi lukea erillisenä artikkelina tästä lehdestä.
Oikeuksienvalvonnan
asiantuntija
Annika Tyynysniemi toi omassa pu-
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heenvuorossaan esille hyödyllisiä
tietoja Näkövammaisten liiton ja sen
alueyhdistysten tarjoamista palveluista sekä jakoi niitä koskevia uusia
esitteitä. Haitta-asteen määrittelystä
ja lääkärinlausunnoista virisi vilkas
keskustelu.
Santeri Penttinen kertoi Näkövammaisten liiton Pimé Café -toiminnasta
ja toivotti kuulijat tervetulleiksi vielä
samana iltana Jyväskylässä Valonkaupunki-tapahtuman yhteydessä
järjestettävään pimeään kahvilaan.
Viimeisen puheenvuoron käytti Kaisa
Penttilä, joka muistutti vielä Näkövammaisten liiton tarjoamista apuvälineistä, joita oli ollut esillä näyttelyssä päivällä.

Ennen päivälliselle siirtymistä tapahtuman puuhanaiset Tarja Pietiläinen
ja Kaija Halme jakoivat vielä paikalla
olleille puhujille pienet kiitoslahjat.
Päivä oli kokonaisuudessaan erittäin
onnistunut ja täysipainoinen, mistä
kertoivat niin osallistujien tyytyväiset
ilmeet kuin kirjalliset palautteetkin.
Sitäkin harmillisemmalta tuntui, kun
jälkikäteen selvisi, että nettiradiolähetys ei ollut kuulunut eikä äänitallenettakaan syntynyt.
Ensi vuoden Retina Day järjestetään
lauantaina 21.9.2019 Tampereella
Scandic Tampere City -hotellissa rautatieasemaa vastapäätä.

Jyväskylään kannatti lähteä
Teksti: Antti Sirén

R

etina Day oli kaikilta osiltaan
rakennettu huolellisesti ehjäksi kokonaisuudeksi: meidät junasta hotelliin luotsanneet oppaat,
tilojen esittely, kahvitarjoilu sekä tapahtuman huipentumana odotetut
tutkimustulokset. Kuulijat eivät todellakaan pettyneet.
Seminaarin anti oli alusta loppuun
täyttä tavaraa. Luennoitsijat samoin
kuin kysymyksiä esittänyt yleisö oli-

vat paneutuneet osiinsa suurella intensiivisyydellä, ja jälki oli sen mukaista. Kolmituntinen avasi monia
ovia eikä sulkenut yhtään. Jäsenten
terävän oivaltavat kysymykset vain lisäsivät seminaarin tiheää tunnelmaa.
Onneksi emme tässä vaiheessa tienneet nettiradioinnin epäonnistumisesta yhtikäs mitään!
Luentojen jälkeen nautimme runsaan
ja maistuvan päivällisen. Pöytäseuru-
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eemme antoi keittiön pääkokille suosituksen jatkaa paistin kääntämistä
samalla reseptillä.
Päivän päätteeksi keskustelimme
tapahtuman kaikenpuolisesta annista. Varmasti moni meistä ehti solmia uusia tuttavuuksiakin ennen

junalle kiiruhtamista.
Jos satutte ajamaan Jyväskylän suuntaan, pysähtykää ja poiketkaa hotelli
Alexandraan illastamaan! Valkoisen
kepin keralla koette mieliinpainuvaa
huomaavaisuutta, ei opittua vaan
luontevaa. Kiitos siitä!

Retiniitikko perheessä
Teksti: Jaana Harmainen
sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja

I

tselläni retinitis todettiin lähes 40
vuotta sitten. Tuolloin sanottiin,
että sairaus vie näön vuodessa.
Minkäänlaista hoitoa ei ole eikä tule
olemaan. Sairauden periytyminen on
hyvin harvinaista ja monimutkaista,
joten geenivirhe voi hypähtää useamman sukupolven yli.
Mikään noista lausumista ei ole toteutunut. Näkökykyä minulla on
edelleen niin, että voin liikkua ja lukea ilman apuvälineitä. Hoitotutkimuksia ja -kokeiluja tehdään ympäri
maailmaa. Kaikki kolme lastamme
perivät retinitiksen.
Läheltä seuranneena olen huomannut, että me retiniitikot olemme minimaalinen ryhmä potilaita, joilla
kaikilla on samantapainen diagnoosi,

mutta jokaisella omanlainen sairaushistoria, taudin eteneminen yksilöllistä, tuen tarve erilaista eri vaiheissa
jne. Hoitojärjestelmä ei tätä yksilöllistä puolta ota riittävästi huomioon.
Esimerkiksi täällä Keski-Suomessa retiniitikoille ei ole nimetty hoitotahoa,
joka vastaisi mm. sairauden seurannasta. Hoito- tai kuntoutussuunnitelmia ei tehdä, eikä retiniitikoille ole ns.
hoitopolkua, mikä on monissa muissa
pitkäaikaissairauksissa ohjaamassa
potilaita oikea-aikaisten palvelujen
piiriin.
Tästä seuraa se, että kukin potilas
itseohjautuu oman arviointinsa perusteella useimmiten yksityiselle silmälääkärille ihmettelemään näkökykynsä heikkenemistä. Me kaikki
retiniitikot tiedämme, kuinka vaikeaa
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on itse arvioida esim. näkökentän laajuutta. Muutokset tapahtuvat usein
hitaasti, ja ihminen sopeutuu katsomaan pienestä aukosta. Tutkimuksiin
hakeudutaan yleensä silloin, kun liikkuminen alkaa olla hankalaa, kompuroidaan ja törmäillään. On suuri
merkitys myös sillä, minkä ikäisenä ja
millaisessa elämänvaiheessa sairaus
todetaan: lapsena, murrosikäisenä,
nuorena aikuisena, keski-ikäisenä vai
ikäihmisenä.
Diagnoosi on aina suuri järkytys. Jokainen meistä muistaa hetken, kun
sai kuulla sairastavansa vakavaa, etenevää, perinnöllistä, vammauttavaa
sairautta. Sinä hetkenä tulevaisuus
muuttui. Tällaisesta kriisistä psyykkinen selviytyminen voi viedä vuosia.
Pelko tulevasta, huoli omasta ja läheisten selviytymisestä voivat tuoda
ahdistusta ja masennusta. Tällaisen
vakavan kriisin yhteydessä olisi tarjottava mahdollisuus psyykkiseen tukeen terveydenhuollon taholta.
Sairauden hyväksyminen ja vammaisen rooliin sopeutuminen vie aikaa.
Sairauden edetessä monista asioista ja tulevaisuuden haaveista joutuu
luopumaan, ja jokaiselle se on omanlaisensa prosessi. Varsinkin lasten ja
nuorten kohdalla tulisi ammatillisen
tuen olla riittävän pitkäaikainen sekä
sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tuen antamisen.
Moni jää liian yksin pärjäämään sairautensa kanssa. Taustalla voi olla

Postikortti Jaana Harmaisen kokoelmista.
Surgery-Quintet, Frederic Lewis 1990

pelko siitä, miten tulee kohdelluksi
esim. työpaikalla, jos kertoo sairaudestaan. Samoin pelko vaikkapa ajokortin menettämisestä estää asiasta
puhumisen. Omaisten ja läheisten
tuki on arvokasta. Aina se yksistään ei
kuitenkaan riitä. Potilas voi päinvastoin kantaa lisäksi huolta läheistensä
jaksamisesta. Toisaalta läheisillä on
oma käsityksensä hänen pärjäämisestään, ja he tulkitsevat tilannetta
omista lähtökohdistaan. Retinitis ei
näy päällepäin!
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Vertaistuki meillä Keski-Suomessa
on JYS-Retina. Se on erinomainen
foorumi jakaa kokemuksia ja tietoa
sekä lisätä toivoa. Vertaisryhmiin hakeudutaan yleensä sitten, kun ollaan
jotakuinkin sinut sairauden kanssa ja
valmiit samaistumaan näkövammaisiin.
Vertaistuen lisäksi tulisi olla myös
ammatillinen tuki, joka takaisi sairauden seurannan, muutosten havaitsemisen, oikeanlaisen tuen saamisen
oikeaan aikaan, psyykkisen tuen ja
hoidontarpeen arvioinnin sekä tarvittaessa hoitoonohjauksen.

Kuten olemme saaneet kuulla, paljon
on tapahtunut kehitystä hoitorintamalla! Toivotaan, että SOTE-uudistuksessa huomioidaan myös pienten
harvinaissairauksien potilasryhmät
ja luodaan toimivat hoitomallit koko
maahan.
Lisäämällä tietoa lisätään toivoa,
mikä auttaa jaksamaan. Valoa pimenevään syksyyn!
Jaana Harmaisen Retina Dayssa
Jyväskylässä 29.9.2018 pitämä
puheenvuoro

Retina Dayn käytännön järjestelyistä vastannut Tarja Pietiläinen (vas.) ja artikkelin kirjoittaja Jaana Harmainen (oik.) keskustelemassa silmätautien erikoislääkäri Niko Kivisen kanssa (kuva: Kaija Halme).
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Polkukeppi avuksi luonnossa
liikkumiseen
Teksti: Outi Lappalainen, liikkumistaidon asiantuntija
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste
Kuva: Kaija Halme

P

olkukeppi on kehitetty näkövammaisten oppilaiden innoittamana, mutta siitä on saatu
hyviä ja kannustavia kokemuksia
myös aikuisilta käyttäjiltä.
Lapsi, joka näkee eritavalla tai ei näe
ollenkaan, voi tarvita rohkaisua ja
kannustusta itsenäiseen liikkumiseen
ja tutkimiseen.
Näkövammaiset käyttävät liikkumisen apuna valkoista keppiä, joka
viestittää ja varoittaa esteistä ja tasoeroista. Sujuva kepin käyttö vaatii
paljon harjoittelua. Tasaisella pinnalla valkoista keppiä on helpompi
käyttää. Maailma ei kuitenkaan lopu
asvalttipihan reunaan.
Luonnossa liikkuminen on mitä mainiointa tasapainoharjoittelua. Lisäksi se tuo vaihtelua ja virikkeitä sekä
mahdollisuuksia monien aistien käyttöön.
Epätasaisella, juurakkoisella polulla,
heinikossa tai lumessa liikkuminen

Polkukepin testausta Retina Dayn apuvälinenäyttelyssä Jyväskylässä 29.9.2918.
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ei kuitenkaan ole aina helppoa kokeneellekaan valkoisen kepin käyttäjälle: kepin kärki takkuilee, juuttuu ja
töksähtelee.
Polkukeppi kehitettiin avuksi ja tueksi tilanteisiin ja maastoon, jossa
valkoisen kepin kanssa liikkuminen
ei tahdo sujua. Polkukeppi ei töksähdä vaan liukuu kuin suksen kärki
käyttäjänsä edellä. Toiset luikerruttavat keppiä, toiset taas heiluttavat
sitä oikealta vasemmalle lakaisten tai
naputtelevat sillä kevyesti. Jokainen
löytää tyylinsä.
Tavoite on, että polkukeppi antaa vapauden kulkea mahdollisimman itsenäisesti tai oppaan rinnalla, omaan

tahtiin polkukepin antamaa tietoa
hyödyntäen.
Ensimmäisten keppien testisarjaan
kuului myös erikokoisia silmukka- ja
kolmiokeppejä. Koukkumainen muoto kuitenkin viehätti nuoria liikkujia,
noin tusinaa näkövammaista peruskoululaista, jotka keppiä aluksi testasivat.
Nimikin kepille löytyi luonnostaan:
Polkukeppi, koska monet lenkkipolut
ja metsäpolut kepin kanssa tutkittiin,
puroista, järven jäästä ja hankikannosta puhumattakaan.
Tiedustelut:
onerva.liikkumistaito@valteri.fi

IRD Toolkit tarjoaa tietoa
retinitissairauksista
Teksti: Sarah McLaughlin, viestintävastaava, Retina International

R

etina International on julkaissut verkkosivuillaan englanninkielisen IRD Toolkit -työkalupakin helpottamaan tiedonsaantia
perinnöllisistä verkkokalvosairauksista.
Retina International (RI) on eri puolilla
maailmaa toimivien, kolmannen sek-

torin potilasyhdistysten kansainvälinen kattojärjestö, jonka keskeisenä
tavoitteena on löytää parannuskeinoja harvinaisiin perinnöllisiin verkkokalvon rappeumasairauksiin ja
silmänpohjan ikärappeumaan. RI on
edistänyt menestyksellisesti näiden
sairauksien tutkimusta ja hoitomuotojen kehittämistä jakamalla jäsenyh-
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distystensä kautta tietoa retiniitikoille, heidän perheenjäsenilleen ja alan
asiantuntijoille. Nyt julkaistu työkalupakki auttaa kansainvälistä retinayhteisöä osoitteessa www.retina-ird.
org.
Työkalupakki on suunniteltu keskeiseksi tietolähteeksi, joka tarjoaaa retiniitikoille, heitä edustaville tahoille, terveydenhuollon ammattilaisille
ja poliittisille päättäjille ajantasaista
tietoa erityyppisistä perinnöllisistä
verkkokalvosairauksista.
Perinnöllisiin
verkkokalvorappeumiin (IRD), joita nimitetään usein
myös retinitissairauksiksi, kuuluu
laaja kirjo harvinaisia silmäsairauksia, joille on tyypillistä verkkokalvon
valoaistinsolujen etenevä toimintavajaus ja vähittäinen tuhoutuminen,
joka johtaa näön heikkenemiseen ja
lopulta sokeutumiseen. Nämä sairaudet johtuvat mutaatioista geeneissä,
joita tarvitaan valoaistinsolujen ja
verkkokalvon muiden solujen kehityksessä ja normaalissa toiminnassa.
On arvioitu, että perinnöllisten verkkokalvorappeumien esiintyvyys on
noin 1:3000 ja ne voivat kohdata kaikenikäisiä – ne ovatkin yleisin syy
työikäisten näkövammaisuuteen ja
tärkeä tekijä lasten heikkonäköisyydessä.
Puhuessaan uuden työkalupakin
julkistamistilaisuudessa RI:n puheenjohtaja Christina Fasser lausui:

“Varhainen, erityisesti geneettinen
diagnoosi on ratkaisevassa asemassa siinä, että kaikki retiniitikot saavat
tarvitsemaansa tukea ja apua elämänlaatunsa parantamiseksi. Retina
International tunnistaa luotettavan ja
ajantasaisen tiedonsaannin tarpeen,
jotta retiniitikot saisivat riittävästi
tietoa ja voimia selviytymiseensä. Nyt
kun ensimmäinen tämän sairausryhmän hoitoon kehitetty geeniterapia
RPE65-geenivirheen aiheuttamaan
Leberin kongenitaaliseen amauroosiin (LCA) on saanut viralllisen hyväksynnän, sairastuneiden, heidän
perheenjäsentensä ja alan ammattilaisten tiedontarve lisääntyy entisestään.”
RI selvitti maailmanlaajuisesti retiniitikoiden ja heitä edustavien ryhmien tarpeita pystyäkseen tarjoamaan
mahdollisimman hyödyllistä ja käyttökelpoista tietoa. Kyselyn tuloksissa
nousivat esiin erityisesti tarve saada selkeät kuvaukset sairausryhmän
erilaisista geneettisistä muodoista
ja tärkeimpien tieteellisten löytöjen merkityksestä sairastuneille ja
heitä tukeville tahoille. Haluamme
kiittää kaikkia jäsenjärjestöjämme,
jotka osallistuivat tähän tärkeään tutkimukseen.
IRD on monimutkainen kokoelma
harvinaisia verkkokalvosairauksia.
Lukuisista erityyppisistä taudeista
julkaisemme aluksi LCA:ta ja Usherin
syndroomaa koskevat osiot. Työkalupakki täydentyy myöhemmin muita
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retinitissairauksia käsittelevillä osioilla. Lääkeyritys Novartis on tukenut
työkalupakin kehittämistä rajaamattomalla koulutusapurahalla.

työkalupakin osat ovat vapaasti käytettävissä, ja niitä kannattaa hyödyntää. Lähetä palautteesi sarah.
mcloughlin@retina-international.org.

IRD Toolkit on tarkoitettu palvelemaan yhteisöämme ja siksi kaikki
palaute, kommentit ja parannusehdotukset ovat tervetulleita. Kaikki

Toivomme, että tämä tärkeä työkalu
auttaa ymmärtämään perinnöllisiä
verkkokalvorappeumia entistä paremmin.

Pohjoismaiden järjestötapaaminen
Oslossa
Teksti: Jari Palonen
Kuvat: Jyrki Hänninen

V

arhain
keskiviikkoaamuna
22.8.2018 allekirjoittanut ja
Oulusta tulleet Jyrki Hänninen,
hänen opaskoiransa Iivari ja oppaansa Vilja tapasimme Oslon koneen
lähtöportilla. Iivari on kokenut lentomatkustaja, mutta tällä kertaa tuntui olevan vaikea löytää sille riittävän
väljä paikka lentokoneesta. Onnistuihan se sitten loppujen lopuksi. Oslon
kone oli jokseenkin täynnä osittain
Aasiasta tulevien jatkomatkustajien
johdosta.
Oslon uusi lentokenttä vaikutti sangen suurelta. Se sijaitsee noin 50 km
pohjoiseen Oslosta. Perillä meitä oli
vastassa opas. Hän vei meidät auto-

maatin luo, johon syötimme hotellimme katuosoitteen ja saimme eri
taksiyhtiöiden tarjoukset matkasta
lentokentältä hotelliin. Hintavaihtelu
oli niin suuri, 700 Norjan kruunusta
aina 1600 kruunuun, että päätin valita halvimman vaihtoehdon.
Lentokentän ulko-ovella meitä odotti
somalimies, jonka kyydillä lähdimme
kohti hotellia. Matkanteko sujui varsin rivakasti tiukkoja kaistanvaihtoja
harjoittaen. Välillä käväisimme merenpinnan alapuolellakin, mutta matka sujui lopulta ihan hyvin.
Hotellia lähestyessämme kiinnitin
huomiota katutöiden runsauteen.
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Katunäkymiä Oslon keskustasta, jossa yritimme tavoittaa muuta ryhmää matkalla
NOK-kongressin retinitissessioon.

Majapaikkamme sijaitsi hyvällä paikalla Oslon keskustan tuntumassa.
Huoneitamme siivottiin vielä, joten
pidimme lounastauon. Kun pääsimme hotellihuoneeseemme, kiinnitin
huomiota huonenumeroiden suureen kokoon. Niillä oli korkeutta noin
30 cm, joten tummat numerot vaalealla pohjalla oli todella helppo havaita. Hotellin aulasta vieraat saivat
valita kahviautomaaatista ilmaiseksi
kahvia makunsa mukaan. Ylimmässä kerroksessa oli ravintola, jossa oli
tarjolla ilmaista iltapalaa seisovasta
pöydästä.
Seikkailua kaupungin kaduilla
Kokoukseen saapui yhteensä 10 osanottajaa kaikista Pohjoismaista Färsaa-

ret mukaan lukien. Me suomalaiset
menimme määräaikaan, puoleen päivään mennessä hotellin aulaan odottamaan muita. Olin näkevinäni joitain
osallistujia muista maista hotellin
ulkopuolella, mahdollisesti tupakoimassa, mutta emme reagoineet sen
kummemmin, vaan jäimme odottelemaan. Yhtäkkiä he olivat kadonneet.
Lähdimme nopeasti seuraamaan heitä keskelle kaikennäköisiä katutöitä.
Pääryhmä katosi juuri kulman taakse. Kun saavuimme paikalle, näimme
heidän katoavan taas seuraavan kulman taakse. Näin jatkui muutaman
korttelin verran. Sitten menetimme
näköyhteyden kokonaan.
Ryhdyin kyselemään vastaantulevilta
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ihmisiltä, onko näkövammaisia näkynyt, ja olihan niitä. Päästiin taas vähän
matkaa eteenpäin, mutta aikaa kului.
Olimme jo saapuneet Oslon hallintokeskustaan, ja siellä oli aika runsaasti poliisivartioita. Aloin kysellä heiltä
tietoja Oslon keskustassa sijaitsevasta kokous- ja kongressitalosta, jossa
oli meneillään pohjoismainen silmälääkärikongressi NOK. Lopulta saimme riittävän hyvät ohjeet ja löysimme
vihdoin viimein rakennukseen pahasti myöhässä.
Kuulimme retinitissessiosta lähinnä
vain Ilkka Immosen esitelmän Suomessa meneillään olevasta korioideremiatutkimuksesta, josta on kerrottu tarkemmin muualla tässä lehdessä.
Isäntämme selittivät, että he yksinkertaisesti luulivat meidän ottaneen
taksin kokouspaikalle varmistamatta
asiaa ollenkaan.

vivät hakemassa kaupasta kokoushuoneeseemme pientä syötävää ja
juotavaa.
Sen jälkeen aloimme perehtyä norjalaisen Team RP:n historiaan ja toimintaan. Team RP sai alkunsa muutaman nuoren miehen päähänpistosta.
Sen jälkeen ryhmä on kasvanut, ja
tarkoituksena on osallistua erilaisiin
kuntourheilutapahtumiin,
nauttia
hauskasta yhdessäolosta, helpottaa
yhteisten matkojen järjestämistä ja
kerätä sponsoreita erilaisille tapahtumille. Yksi sponsoreista on eräs hotelliketju, mikä mahdollistaa edulliset
kilpailumatkat. Yhteistyötä tehdään
myös Lions Clubien kanssa, ja sitä
kautta on mm. organisoitu huume-

Tutustumista Norjan
näkövammaistyöhön
Saimme ilmaiset matkaliput raitiovaunuihin ja jatkoimme matkaa näkövammaisten toimitalolle. Ilma oli
lämmin ja raitiovaunut täynnä ihmisiä. Olin sangen hikinen, kun saavuimme määränpäähämme.
Toimitalo oli rakennettu joskus
1970-luvulla. Ensimmäisessä kerroksessa oli näkövammaisten tuotteiden
myymälä. Muuten emme kiertäneet
rakennuksessa. Kuntoutusosasto sijaitsee aivan muualla. Järjestäjät kä-

Suomen kokousedustajat Jyrki Hänninen
ja Jari Palonen.
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kuntoutujia näkövammaisten avustajiksi ja oppaiksi.
Illan jo hämärtyessä kävelimme takaisin hotelliin. Siellä siirrymme istumaan iltaa hotellin baariin, ja siinä
vierähtikin jonkin verran aikaa. Puhuimme mm. ruotsalaisten vastineesta Finlandia-hiihtoon. Matkan pituus
on joko 75 tai 90 km, ja norjalaiset
olivat pärjänneet siinä erinomaisen
hyvin varmaankin sen vuoksi, että he
syntyvät käytännössä sukset jalassa.
Yhdistyksen sponsoroimaa
geenitestausta
Torstaiaamuna nautimme hotellissa maittavan aamiaisen. Sitten lähdimme raitiovaunulla kohti Oslon
pohjoispuolella sijaitsevaa Uddevålin sairaala-aluetta. Vierailimme
rakennuksessa, jossa analysoidaan

verinäytteitä ja tehdään niistä geenitestit. Steriiliysvaatimusten vuoksi rakennuksessa ei pystynyt liikkumaan
kovinkaan paljon.
Keskustelussa kävi ilmi, että Norjan
retinayhdistys on ollut erittäin aktiivinen, jotta kaikki sen jäsenet saataisiin
geenitesteihin. Osittain yhdistyksen
tuella on tehty geenitestit noin 400
retiniitikolle. Kyselin hinta-arviota,
paljonko 400 testiä maksoivat. En
muista enää kokonaishintaa, mutta
se oli huomattavan korkea verrattuna
Norjan yhdistyksen saamaan vuotuiseen avustukseen, joka on suuruusluokkaa 80.000 € vuodessa.
Toinen mielenkiintoinen esille tullut
hanke on retinitissairauksien osaamiskeskuksen perustaminen Norjaan.
Se on kuitenkin kohdannut vastustusta aluepoliittisista syistä. Norjaa
voidaan pitää aluepolitiikan luvattuna maana. Yhtä yksikköä ei saisi nostaa muita korkeampaan asemaan.
Takaiskuja tutkimuksessa
Palasimme jälleen näkövammaisten
toimitiloihin ja jatkoimme keskustelua. Esille tuli pari tuoretta tutkimustulosta, jotka eivät olleet mitenkään
lupaavia. Saksassa Retina Implantin
kehittämät uudet 1500 pikselin verkkokalvoimplantit eivät käytännössä
ole tuoneet potilaille parempaa näkökykyä verrattuna aikaisempiin versioihin.
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Pohjoismaiden edustajia yhteisellä aterialla.

Yhdysvalloissa on tehty myös tutkimuksia, joissa silmälaseihin asennettu videokameran signaali johdetaan
näköhermojärjestelmän ohi suoraan
aivojen näkökeskukseen. Hyvin alustavat tulokset ovat vain yhtä hyviä
kuin varhaisimmat implanttikokeet.
Japanissa on tehty kantasolusiirtoja
silmän verkkokalvolle. Siirto onnistuu teknisesti erittäin hyvin, mutta
valitettavasti minkäänlaista synapsia
eli liitosta soluista näköhermoon ei
muodostu. Toisaalta vastaavia tutkimuksia on käynnissä myös Yhdysvalloissa.
Palasimme kävellen hotelliimme.
Myöhemmin illalla lähdimme Oslon

ydinkeskustaan, jossa isäntämme tarjosivat meille illallisen italialaisessa
ravintolassa.
Toimintaa eri Pohjoismaissa
Perjantaiaamuna aamiaisen jälkeen
aloitettiin ajankohtaisten asioiden
käsittely. Suomen aktiivinen paikalliskerhotoiminta ja jäsenille räätälöidyt
matkat saivat kiitosta. Parhaillaan
ammattikorkeakouluissa teetettävät
opinnäytetyöt retiniitikon hoitopolusta herättivät kiinnostusta. Kun ne
valmistuvat, tuloksista kertova lehdistötiedote voitaisiin panna kansainväliseen jakeluun Christina Fasserin kautta. Samoin vuoden 2020
maailmankongressin yhteydessä Is-
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lannissa haastattelututkimusten tuloksia voitaisiin esitellä jäsenmaiden
edustajille tarkoitetussa Continuous
Education
-koulutustilaisuudessa,
jossa yhdistykset voivat esitellä toimintaansa, erilaisia tapahtumia tai
tärkeinä pitämiään asioita.
Tanskassa retiniitikot ovat saaneet
käyttöönsä huoneen, joka toimii nyt
sekä toiminnan tukikohtana että varastona.
Seuraava pohjoismainen kokous järjestetään Färsaarilla vuoden 2019
elokuussa. Islannissa 2020 pidettävän maailmankongressin yhteydessä
Pohjoismaiden järjestötapaaminen
sijoitetaan Continuous Education
-koulutuksen jälkeiseen iltaan 3-4
tunnin mittaisena tapaamisena ilman
oheisohjelmaa.
Islannissa tapahtuu paljon kesäkuun
ensimmäisellä viikolla 2020. Viikko
alkaa pohjoismaisella silmälääkärikongressilla ja jatkuu Retina Internationalin
maailmankongressilla,
jonne saapuvat huippuasiantuntijat
voisivat pitää samalla luentoja myös
pohjoismaisille silmälääkäreille. Maailmankongressin kotisivut avautuvat
vielä tämän vuoden aikana. Kokouspaikkana on uudehko musiikki- ja
kongressitalo Reykjavikin entisessä
satamassa.
Pohjoismaita Retina Internationalin
hallituksessa edustava Caisa Ramshage ei ollut paikalla eikä myöskään

puhelinyhteydessä, joten RI:n asioita
ei käsitelty laajemmin.
Norjan yhdistys organisoi ensi vuodelle yhdysvaltalaisen geeniterapiatutkijan Jean Bennettin vierailua
Norjaan ja mahdollisesti muihinkin
Pohjoismaihin. Bennett johtaa Philadelphian lastensairaalassa tutkimusryhmää, joka on osallistunut menestyksekkäästi RPE65-geenihoidon
kehittämiseen Leberin kongenitaaliseen amauroosiin. Hän on valmis
puhumaan sekä ammattilaisille että
pitämään kansantajuisen esitelmän
retiniitikoille ja muille kiinnostuneille. Mikäli luentokiertueen halutaan
ulottuvan Suomeen, yhdistyksemme
tulee maksaa luennoitsijan lentolippu edellisestä maasta ja oleskelu
täällä sekä osuutemme Atlantin ylittävistä lennoista. Asiaa valmistellaan,
ja mikäli hanke toteutuu, siitä ilmoitetaan myöhemmin.
Jokainen jäsenmaa sai tehtäväkseen
toimittaa seuraavaan kokoukseen
mennessä tiedot näkövammaisuudesta aiheutuvista kustannuksista ja
tuotannon menetyksistä yhteiskunnalle. Suomessa asiaa onkin jo selvitelty Näkövammaisten liiton ja Tampereen yliopiston yhteistyöprojektissa.
Lounaan jälkeen oli aika hyvästellä
muut läsnäolijat. Sitten ulko-ovella
meitä odottelikin jo tuttu somalitaksikuski ennalta tilattuna, ja vauhdikas paluumatka lentokentälle ja Suomeen alkoi.
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HARSO ry:n kuulumisia
Teksti: Outi Lehtinen

R

etina ry kuuluu perustajajäsenenä harvinaissairaiden kattojärjestöön HARSO ry:hyn.

Osallistuin Retina ry:n edustajana
HARSOn vuosikokoukseen Tampereella 20.5.2018. Virallinen osio sujui
ripeästi. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2018 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallitukseen valittiin
erovuoroisten tilalle uudet yksimielisesti ilman äänestystä.
Puheenjohtajana jatkaa Katri Asikainen, joka sairastaa peräti kahta
harvinaissairautta. Hän antoi esiintymisellään vaikutelman erittäin tarmokkaasta ja harvinaissairauksien
kenttään hyvin perehtyneestä henkilöstä.
Yllätyin positiivisesti siitä, miten
HARSO on hapuilevan alun jälkeen
kehittynyt vahvaksi vaikuttajaksi
huolimatta siitä, että pienilukuinen
aktiivitoimijoiden joukko kärsii todella vaikeista sairauksista.
HARSO saa rahoituksensa sponsoroivilta lääkeyrityksiltä, jäsenmaksuista
(jäsenyhdistyksiltä 60 €/vuosi, kan-

natusjäseniltä 100 €/vuosi ja kannattajayhteisöiltä 500-1500 €/vuosi). Sitkeistä yrityksistä huolimatta HARSO
ei ole onnistunut saamaan STEAlta
rahoitusta. Neuvotteluissa on kerta toisensa jälkeen sovittu ehdoista,
joilla rahoitus irtoaa, mutta aina STEA
on jälkikäteen keksinyt uuden ehdon:
milloin pitäisi olla paikallistoimintaa,
milloin ei saa tehdä kansainvälistä
työtä, milloin STEA ei voi tukea kattojärjestöä.
Pieni, hyvin sairas aktiivijoukko puurtaa vapaaehtoisena voimiensa ylärajalla yhteisten asioiden eteenpäin
viemiseksi. Kipeästi tarvitsemaansa
tervettä toiminnanjohtajaa ja järjestösihteeriä se ei pysty palkkaamaan
ilman STEAn rahoitusta.
Kuitenkin näyttö työn tarpeellisuudesta on kiistaton. Puheenjohtaja
Katri Asikainen on jäsenenä Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja
alatyöryhmissä. Siellä on pohdittu
sote-uudistuksen vaikutuksia harvinaissairaille. Ongelmana on, että
uudistus keskittyy lääkärin vastaanotolle pääsyyn. Pitkäaikaissairaan tai
vammaisen arjesta selviytymistä ei
ole huomioitu lainkaan. Vastuu vammaisten kuntoutuksesta on siirty-
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mässä Kelalta maakunnille, mikä voi
johtaa yhä suurempaan alueelliseen
epätasa-arvoon.
HARSOn sihteeri Sanna Leppäjoki
kuuluu HUSin Harvinaissairauksien
keskuksen Haken johtoryhmään ja
on ollut ainoana ei-lääkärinä mukana
eri yliopistosairaaloiden harvinaissairauksien yksiköiden yhteistyöpalavereissa. Katri Asikainen on osallistunut
mm. Taysin ja KYSin harvinaisten sairauksien koulutuspäiviin, sekä Taysin
harvinaissairaiden potilaiden tapaamiseen.
HARSO on ollut mukana Virtuaalisairaala 2.0:n ohjausryhmässä ja Harvinaiset-Talon suunnittelussa. Nyt tämä
projekti on siirretty pois HUSilta, ja
jatko on epäselvä. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. SBONNin eli
Pohjoismaiden kattojärjestön ja EURORDISin kanssa.
Vuosikokouksen jälkeen ohjelmassa
piti alkuperäisen suunnitelman mukaan olla tietosuojakoulutusta, mutta koska eduskunta ei ollut vielä edes
aloittanut uuden lain käsittelyä, koulutus päätettiin siirtää syksyyn mahdollisesti verkkokurssin muodossa.
Silti jäsenyhdistyksiä kannustettiin
laittamaan jäsenrekisteriensä tietoturva-asiat periaatteessa kuntoon: pitää valita tietoturvavastaava, laittaa
jäsenrekisteri salasanan taakse, salaus myös muistitikkuun ja pääsy vain
sihteerille. Kannattaa myös muistaa,
että jäsenrekistereissämme on erit-

täin tiukan tietosuojan alaisia henkilöiden terveyttä koskevia tietoja
ja että meitä velvoittavat yhtä tiukat
tietoturvavaatimukset kuin terveydenhuoltoalaa!
Tietosuojakoulutuksen
asemesta
avattiin keskustelu, jossa oli mahdollisuus kysellä HARSOn toiminnasta,
esittää toiveita ja ottaa kantaa. Viimeistään tässä vaiheessa vakuutuin
HARSOn tarpeellisuudesta ja synergiaedusta Retinan tarkoitusperien
suhteen.
Yhdistyksen sihteeri Sanna Leppäjoki selitti pyynnöstäni, miten HARSO
ry ja Harvinaiset-verkosto eroavat
toisistaan ja tarvitaanko molempia.
Tämä on ainakin minulle ollut alusta
lähtien epäselvää. Sanna kertoi, että
Harvinaiset-verkosto koostuu suurten potilasyhdistysten kuten Invalidiliiton, Reumaliiton, Hengitysliiton
ym. alaisista harvinaissairausryhmistä, joiden toimintaa vetävät liittojen
palkatut työntekijät. HARSO ry taas
on harvinaissairauksia edustavien
pienten järjestöjen kattojärjestö,
jonka vastuuhenkilöt sairastavat itse
harvinaissairauksia ja tekevät ainakin
toistaiseksi työtä vapaaehtoisina ilman palkattua henkilökuntaa.
HARSOlla on ollut täysi työ pitää pintansa, ettei taloudellisesti vahva ja
terveiden työntekijöiden vetämä
Harvinaiset-verkosto ole päässyt jyräämään sitä eri yhteyksissä harvinaissairaiden virallisena edustajana.
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Silti yhteistyö on rakentavaa ja tiivistä ja molemmat tunnustavat toistensa tarpeellisuuden.
Keskustelussa listattiin tärkeimpiä lähiajan tavoitteita. Tärkeimmäksi nousi jo mainittu kuntoutusteema. Ei riitä,
että harvinaissairas pääsee lääkäriin
(jolle hän saa yleensä itse kertoa, mitä
lääkkeitä tai hoitoa tarvitsee), vaan
olennaista on arjessa selviytyminen
ja siihen liittyvät palvelut ja apuvälineet. Ensiarvoisen tärkeää olisi saada
heti diagnoosin jälkeen kuntoutussuunnitelma ja palveluntarvekartoitus, jotka kovin monelta puuttuvat
kokonaan.
Moni muukin järjestö meidän lisäksemme suree Kelan taannoista päätöstä lopettaa kaikki diagnoosipohjaiset sopeutumisvalmennuskurssit.
Harvinaissairaat ohjataan yleisille kursseille muiden sekaan kauas
asiantuntevista tahoista. Hyödyttömille kursseille ei hakeuduta, jolloin
vaikutelmaksi jää, ettei tarvettakaan
ole. Aiemmin Kela painottikurssien
hintaa ja laatua suhteessa 50:50, nyt
80:20, joten ei ihme, että laatu on romahtanut. HARSO käy Kelan kanssa
jatkuvia neuvotteluja tilanteen parantamiseksi.
Jotkin yhdistykset ovat järjestäneet
omia sopeutumisvalmennuskursseja jäsenilleen. Ehkä olisi mahdollista
tehdä yhdistysten välistä yhteistyötä,
sillä sairaudesta riippumatta saattaa

olla myös yhteisiä ongelmia tai selviytymiskeinoja.
Ongelmaksi koettiin myös se, etteivät
erikoissairaanhoito ja julkinen terveydenhuolto tee yhteistyötä, vaan
potilasta pallotellaan näiden välillä.
Potilaat jaetaan elimen kokoisiin lokeroihin, eikä kukaan ota kokonaisvastuuta heidän pärjäämisestään. Jos
edes kaksi hoitavaa tahoa saataisiin
keskustelemaan keskenään, tilanne
paranisi.
Käypähoitosuosituksia ei harvinaissairauksien kohdalla voi taudin harvinaisuuden vuoksi tietenkään laatia.
Yleensä potilas on oman sairautensa
paras asiantuntija. Hän tietää kokemuksesta, mikä hoito tai lääke tepsii
parhaiten tai millainen apuväline olisi toimivin, mutta häntä ei useinkaan
kuunnella,vaan noudatetaan totuttuja kaavoja.
Paikalla oli mm. sarveiskalvosairautta
poteva henkilö, jolle voidaan myöntää lääkinnällisenä kuntoutuksena
vain piilolinssejä, joita hän ei voi pitää, joten hän joutuu vähän väliä itse
kustantamaan uusia sankalaseja. Toinen kertoi, miten merkittävää ja pitkäaikaista helpotusta hieronta hänen
sairaudessaan tuo. Sitä ei kuitenkaan
myönnetä, vaan tilalle tarjotaan rollaattoria. Kolmannen on pakko käydä
hakemassa välttämätön lääkeannoksensa ensiavusta, koska sitä ei voi liian kalliina antaa hänelle kotiin.
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Tilastojen mukaan Suomessa on noin
300 000 erilaisista harvinaissairauksista tai -vammoista kärsivää ihmistä.
Vaikka vaivat ovat hyvinkin erilaisia,
arjessa selviytymisen ongelmissa löytyy yhä enemmän yhteisiä tekijöitä,
joihin HARSOlla on oikeuksienvalvontatyöllään mahdollisuus tarttua.
Työsarka on loputon, ja resursseja

tarvittaisiin kipeästi lisää. Katri Asikainen vetosikin jäsenjärjestöjen aktiiveja tulemaan mukaan työryhmiin
ja vastaamaan HARSOlta tuleviin kyselyihin, jotta HARSO saa ponnistelujensa tueksi mahdollisimman paljon
ruohonjuuritason tietoa. Syksyksi on
suunnitteilla jäsenyhdistysten yhteistyöpalaveri.

Näkövammarekisterin
35-vuotisjuhlaseminaari
Teksti: Jari Palonen

N

äkövammarekisterin 35-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin
Helsingin Kaisaniemessä hotelli Arthurin tyylikkäässä juhlasalissa
7.9.2018. Paikalle oli saapunut täysi
salillinen kuulijoita, noin 108 henkilöä. Valitettavasti nykyiset tietosuojamääräykset kieltävät osallistujaluetteloiden laatimisen, joten tarkkaa
tietoa osallistujista ei ole. Lähes kaikki olivat kuitenkin silmälääkäreitä.
Yllättäen läsnä oli vain kaksi näkövammaista, allekirjoittanut ja Näkövammaisten liiton puheenjohtaja Sari
Loijas. Silti tarjolla oli ensiluokkaisia
avustajapalveluja kahvi- ja lounastauoilla. Lääketeollisuuden näyttelypisteiden ansiosta seminaari oli saatu
maksuttomaksi.

Tilaisuuden aiheena oli Silmäterveys
2020-luvulla, ja siinä käsiteltiin näkövammaisuuden nykytilannetta ja
tulevaisuudennäkymiä Suomessa ja
koko maailmassa. Luennoitsijoiden
joukossa olivat kaikki viisi virkaan nimitettyä silmätautiopin professoria
maamme yliopistosairaaloista.
Sari Loijas toivotti osallistujat tervetulleiksi. Ensimmäinen luennoitsija
oli prof. José-Alain Sahel Pittsburghin
yliopistosta Yhdysvalloista. Hän esitteli erilaisia väestöjakaumia, joilla on
kuvaavia nimiä kuten väestöpyramidi ja väestösipuli. Ne ovat olennaisia
ennustettaessa, miten näkövammaisuus tulee kehittymään tulevaisuudessa. Suomen väestöjakauma muistuttaa kukkasipulia.
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Seminaariin ulkopuolelta tullut uutistieto kertoo, että niinsanotut suuret ikäluokat ovat syntyneet vuosien
1945 ja 1968 välisenä aikana. Tällä
hetkellä suurin ikäluokka, kun huomioidaan elossa olevat ja Suomessa
asuvat, ovat vuonna 1963 syntyneet
ja toiseksi suurin vuonna 1948 syntyneet. Vertailun vuoksi mainittakoon,
että syntyvyys on nykyisin laskenut
jo selvästi alle 50.000:n.
Jäin miettimään, että yhdistyksemme jäsenmäärä tulee näiden tietojen
perusteella tulevaisuudessa hitaasti
mutta varmasti vähentymään.
Prof. Tero Kivelä käsitteli näkövammaisuutta globaalina haasteena. Kehitysmaissa on saavutettu merkittäviä edistysaskelia mm. jokisokeuden
torjunnassa. Väestön keski-iän noustessa ongelmiksi muodostuvat kaihileikkauksen järjestäminen, glaukooman lääkehoito sekä ikärappeuma.
Meillä Suomessa näkövammaisuutta
on vähentänyt kaihileikkauksiin pääsyn helpottuminen ja nopeutuminen.
Tulevaisuudessa näkövammaisuutta tulee kuitenkin lisäämään se, että
suuret ikäluokat saavuttavat ikärappeuman alkamisiän, sekä toisaalta
kakkostyypin diabeteksen jatkuva
yleistyminen Suomessa.
Tutkija Alexandra Mikhailova on selvittänyt Tampereen yliopiston ja Näkövammaisten liiton yhteisprojektina
näkövammaisuuden merkitystä ihmi-

selle ja yhteiskunnalle. Tutkimuksesta on kirjoitettu aiemmin Retina-lehdessä 2/2017 sen jälkeen, kun prof.
Hannu Uusitalo oli esitellyt sitä Retina
Dayssa Helsingissä. Tällä kertaa keskityttiin näkövammaisuuden aiheuttamiin kustannuksiin Suomessa.
Silmäsairauksien hoitoon menee
noin 800.000.000 €/vuosi, ja arvioitu työpanoksen menetys on noin
700.000.000 €/vuosi. Lisäksi tulevat
Kelan maksamat kuntoutus, vammaistuki ja hoitotuki. Kunnille aiheutuvia kustannuksia ovat kuljetuspalvelut, henkilökohtainen avustaja ja
apuvälineet. Valtio rahoittaa Celiakirjastoa ja oppilaitoksia sekä jakaa
avustuksia järjestöille ja yhdistyksille.
Kokonaiskustannuksia ei ole arvioitu.
Prof. Nina Hautala Oulun yliopistosta puhui diabeettisesta retinopatiasta. Ravitsemustilanteen parantuessa roskaruuan syönti lisääntyy, ja
ylipaino-ongelma laajenee kaikkialla
maailmassa. Tämä vaikuttaa omalta
osaltaan kakkostyypin diabeteksen
yleistymiseen. Taudin edetessä potilaille kehittyy silmänpohjamuutoksia
eli diabeettista retinopatiaa, joka voi
johtaa sokeuteen.
Prof. Kai Kaarniranta Itä-Suomen yliopistosta tarkasteli silmän makulan
ikärappeumaa. Se jaetaan kahteen
tyyppiin, kuivaan ja kosteaan. Jälkimmäisessä keskeisen näön eli makulan
alueelle kehittyy villisti lisääntyvää
verisuonikasvustoa. Kostean rappeu-
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man hoidossa on edistytty merkittävästi 2000-luvulla. Sen sijaan kuivaan
muotoon etsitään edelleen tehokasta
hoitokeinoa.
Prof. Eija Vesti Turun yliopistosta keskittyi puheenvuorossaan glaukooman diagnosointiin ja hoitoon, ja
NKL:n palvelulinjan johtaja Johanna
Reiman arvioi näkövammaisten kun-

toutuksen näkymiä 2020-luvulla.
Seminaarin päätössanat lausui näkövammarekisterin vastaava lääkäri
prof. Hannu Uusitalo Tampereen yliopistosta, joka omassa puheenvuorossaan oli pohtinut digitalisaation ja
henkilökohtaisen hoidon vaikutuksia
silmäterveydenhuoltoon.

NÄKÖVAMMAREKISTERI
Näkövammaisten liiton ylläpitämä näkövammarekisteri on yksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisista henkilörekistereistä.
Näkövammarekisteri selvittää näkövammojen esiintyvyyttä
maassamme ja tuottaa tilastotietoa aiheesta.
Lain mukaan silmälääkärin tulee ilmoittaa rekisteriin jokainen
hoitoon tai tutkimukseen tullut näkövammaisuuskriteerit täyttävä henkilö.
Ilmoitus tehdään sekä kaikista uusista että myös sellaisista vanhoista tapauksista, joissa näkö on merkitsevästi muuttunut tai
joiden mahdollinen aiempi ilmoittaminen on epäselvää.
Rekisteri on tutkimus- ja tilastorekisteri. Rekisteritietoja ei käytetä yksittäistä henkilöä koskevaan päätöksentekoon. Rekisteritietoihin voi tutkimustarkoituksessa päästä tutustumaan vain sosiaali- ja terveysministeriön luvalla.
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Avoimien ovien päivä Iiriksessä
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Outi Lehtinen ja Arja Piisinen

N

äkövammaisten liitto juhlii
tänä vuonna 90-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi Iiriksessä järjestettiin avoimien
ovien päivä perjantaina 11.10.2018.
Vuoden teema Yhteistyön voimalla
toteutui tässä tapahtumassa hienolla tavalla, sillä järjestelyihin osallistui
parikymmentä NKL:n yhteistyökumppania, Retina ry muiden mukana.

Tervehdyspuheenvuoronsa jälkeen
Risikko katkaisi juhlallisesti käytävän
poikki vedetyn punaisen silkkinauhan.

Tilaisuuden avasivat Näkövammaisten liiton puheenjohtaja Sari Loijas ja
eduskunnan puhemies Paula Risikko.

Iiriksen kolmannen kerroksen aula ja
liikuntasali olivat muuttuneet iloisin
värein koristelluksi kävelykaduksi ja
toiminta- ja esittelypisteitä viliseväksi toriksi. Retina ry:n esittelypöytä
sijaitsi hyvällä paikalla liikuntasalin
puolella, ja sen ääressä päivystivät
yhdistyksemme
toimistonhoitaja
Arja Piisinen ja tiedottaja Outi Lehtinen sekä tämän opaskoira Ciru.

Paula Risikko avasi päivän katkaisemalla
punaisen silkkinauhan.

Retina ry:n toiminta kiinnosti kävijöitä.
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Näen ja en -video pyöri tietokoneen näytöllä. Putkinäköä jäljittelevät simulaatiolasit houkuttivat
kokeilemaan. Yhdistyksen esitettä,
Retiniitikon opasta ja Kävelevät hatut
-julkaisua oli tarjolla. Monipuolista
tietoa jaettiin ja antoisia keskusteluja
käytiin niin tuttujen kuin ennestään
tuntemattomien kanssa.
Iltapäivän aikana järjestettiin Braillesalissa kaksi samansisältöistä tiedotustilaisuutta. Retina ry:n tietoiskuista
vastasi puheenjohtaja Timo Nyström.
Tietoiskuja oli mahdollisuus kuunnella
myös Iiriksen nettiradion kautta.
Kaikille kävijöille oli tarjolla ilmaiset
kakkukahvit. Leivokset oli koristeltu
Annansilmät-logoin. Iloinen yllätys
oli, että yksi Antell-kahvilan musiikkiesiintyjistä oli NKL:n palvelupäällikkö

Iiro Nummela, joka soitti pianolla niin
hurmaavia kappaleita, ettei Timo Nyström lopulta voinut vastustaa kiusausta ryhtyä laulusolistiksi!
Opastetuilla kierroksilla saattoi tutustua kuntoutuksen ja äänittämön toimintaan. Pimé Café tarjosi mahdollisuuden nauttia kahvihetkestä ilman
näköaistin apua. Näkkäritaitotorilla
NKL:n näkövammaiset työntekijät
pyörittivät kokemuksellista työpajaa,
jossa selvisi mm. miten sokea pystyy
allekirjoittamaan papereita, kuinka
näkövammaiselle voi kuvailla esineiden sijaintia tai miten opastetaan oikeaoppisesti.
Tapahtuma oli valtaisa yleisömenestys; päivän mittaan Iiriksessä vieraili arviolta tuhatkunta kävijää. Oli ilo
olla mukana!
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Syyskokousterveiset Turusta
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

H

yytävän kylmä tuuli tervehti Retina ry:n syyskokoukseen saapuvia lauantaina
27.10.2018 Turussa. Junalla saapuvia
oli vastassa yhdistyksen tilaaama taksi, jonka ansiosta ei tarvinnut talsia
kylmässä säässä eikä jännittää torin
tai muidenkaan rakennustyömaiden
aitoja.
Matkustin itse opaskoirani Cirun kanssa Tampereelta bussilla ja olin paksusta talvitakista ja reippaasta kävelyvauhdista huolimatta aivan jäässä,
kun pääsimme hotellin tuntumaan.
Etsiskellessämme Hamburger Börsin
oikeaa ovea paikalle osui kolme muutakin opaskoirakkoa. Sisarukset Ciru,
Pirkko Luusalon Cenni ja Raisa Ticklénin Celtsi tapasivat toisensa pitkästä aikaa, ja paikalla oli myös niiden
virkaveli, musta hurmuri Diego, joka
opastaa tätä nykyä Erkki Juntikkaa.
Raisa ja Celtsi johdattivat meidät hotellin ulko-ovelle, mutta sisällä oli vielä melkoinen käytäväviidakko selvitettävänä, ennen kuin kokousosasto
Regina monen mutkan takaa löytyi.
Sen aulassa oli muitakin odottelemassa sisäänpääsyä. Ovi pysyi kiinni

vielä jonkin aikaa, sillä yhdistyksen
hallitus piti viime hetken kokousta,
jossa hyväksyttiin mm. uusia jäseniä.
Olisihan ollut ikävää, jos kaikki kokoukseen osallistuvat eivät olisikaan olleet hallitusvaalissa äänivaltaisia.
Pöytiin tarjoiltu kokouskahvi maukkaine voileipineen sai veren kiertämään ja vieruskaverien kanssa jutustelu mielen iloiseksi. Yhdistyksen
puheenjohtaja Timo Nyström viritteli
yhdistykselle vastikään hankittuja äänentoistolaitteita toimintakuntoon,
ja komeasti hänen äänensä kantoikin
salin joka kolkkaan, kun hän toivotti
osallistujat tervetulleiksi.
Vuoden aikana poisnukkuneita jäseniä muistettiin hiljaisella hetkellä.
Sitten otettiin kättentaputuksin vastaan pitkän tauon jälkeen joukkoomme palannut jäsen sekä ensimmäistä
kertaa yhdistyksen tilaisuuteen osallistunut pariskunta. Kaiken kaikkiaan
varsinaisia jäseniä todettiin olevan
paikalla 25 ja muita henkilöitä kolme.
Osa perheenjäsenistä oli tuttuun tapaan lähtenyt kaupungille ostoksille,
olihan silakkamarkkinoiden aika.
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Pitemmittä puheitta Timo Nyström
avasi virallisen syyskokouksen ja luovutti kokouksen puheenjohtajuuden
Varsinais-Suomen Näkövammaiset
ry:n puheenjohtajalle Aimo Lintuselle. Tämä totesi johtaneensa kokousta myös viime kerralla, kun Retina ry
piti kevätkokoustaan Turussa 2010.
Tällä välin kaupungin täydennys- ja
korjausrakentamisen vauhti on Lintusen mukaan vain kiihtynyt. Alueyhdistyksenkin toimitilat ovat remontin
alla. Kakkoskerrokseen saadaan sen
myötä mm. liikuntasali, IT-opetustilat
ja äänittämö. Kahden ja puolen palkatun työntekijän ja aktiivisen vapaaehtoisjoukon voimin pyöritettävä toiminta on vireää ja uudistetuille tiloille
paljon käyttöä.
Syyskokouksen sihteeriksi valittiin
Arja Piisinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Raisa Ticklén ja Mikael Toivainen.
Sihteeri kiinnitti päähänsä uudenuutukaisen langattoman mikrofonin.
Puheenjohtaja sai tyytyä kantavaan
ääneensä, sillä tilattu käsimikrofoni
oli jäänyt jälkitoimitukseen. Ääntenlaskijoiksi valittiin ensin turkulaiskaksikko Mauri Kulmala ja Jukka Uusitupa, mutta kun Kulmala myöhemmin
asettuikin ehdolle hallitukseen, hänen tilalleen vaihdettiin Ari Koponen.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, ja näin
päästiin käsiksi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.
Sihteeri luki pala palalta läpi hallituksen laatimaa toimintasuunnitelmaa,

Ari Koponen esitteli vuoden 2019 talousarvion. Etualalla syyskokouksen puheenjohtaja Aimo Lintunen ja sihteeri Arja Piisinen.

ja Ari Koponen kertoi sitä mukaa, paljonko kuhunkin toimintamuotoon oli
varattu budjetissa rahaa.
Toimintasuunnitelma
hyväksyttiin
keskustelun jälkeen sellaisenaan,
mutta alueelliseen toimintaan eli
retinakerhoille siirrettiin vertaistuen 1000 € budjetista 400 €. Tampereella järjestettävälle Retina Daylle
oli varattu vanhasta muistista 1500
€, mutta juuri pidetyssä hallituksen
kokouksessa oli käynyt ilmi, että Jyväskylässä oli tänä vuonna kulunut
yli 2800 € eikä Tampereelta saa sopivaa kokouspaikkaa alle 2500 €, joten
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Retina Dayn budjetti nostettiin 2500
euroon. Onneksi tuhannen euron
budjettivaje on helppo kattaa edellisten vuosien ylijäämillä, ja päärahoittajamme STEA on keväällä pidetyn
tarkastuksen perusteella vakuuttunut yhdistyksemme tekemän työn
ainutlaatuisuudesta ja perustelluista
syistä jopa valmis nostamaan 39 000
euroon vuotuista avustussummaa.
Jäsenmaksut ja puheenjohtajan palkkio päätettiin säilyttää ennallaan.
Timo Nyström valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana tulevanakin vuonna. Sitten ryhdyttiin valitsemaan hallituksen erovuoroisten
jäsenten Jyrki Hännisen, Antti Isokallion ja Tarja Pietiläisen sekä kolmen
varajäsenen tilalle uusia luottamushenkilöitä. Kaikki edellä mainitut olivat edelleen käytettävissä, ja kisaan
saatiin mukaan Jaana Heino, Mauri
Kulmala, Pekka Rantanen ja Sini Sjöblom. Ehdokkaat esiteltiin, ja sitten oli

vuorossa suljettu lippuäänestys. Jokainen sai kirjoittaa lippuunsa kolme
nimeä. Valinta oli vaikea, kun ehdokkaat tuntuivat niin tasaväkisiltä.
Ääntenlaskijoiden työn valmistumista odotellessa pidettiin pieni tauko,
jonka jälkeen ehdittiin nimetä toiminnantarkastajaksi Ari Koponen ja
varatoiminnantarkastajaksi Ritva Salonen. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa
Tilintarkastus Rantalainen Oy.
Lopulta saimme kuulla äänestyksen
lopputuloksen. Hallitukseen tulivat
kaksivuotiskaudeksi 2019-2020 valituiksi Pekka Rantanen, Helsinki (17
ääntä), Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
(15 ääntä) ja Sini Sjöblom, Helsinki (14
ääntä). Hallituksessa jatkavat Jaana
Argillander, Helsinki, Heikki Ketola,
Oulu, ja Pekka Makkonen, Joensuu.
Hallituksen varajäseniksi vuodeksi
2019 valittiin äänimäärän mukaisessa
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kutsumisjärjestyksessä Jaana Heino,
Helsinki (10 ääntä), Mauri Kulmala,
Turku (8 ääntä) ja Antti Isokallio, Tampere (5 ääntä).
Tällä joukolla on hyvä jatkaa. Ari Koponen muistutti vielä, että erilaisiin
työryhmiin tarvitaan jäseniä myös
hallituksen ulkopuolelta, joten tilaa
riittää kaikille innokkaille toimijoille.
Puheenjohtaja päätti kokouksen, ja
ne, jotka eivät vielä olleet ehtineet
saada huoneitaan, riensivät majoittautumaan. Vähitellen hakeuduimme
päivälliselle katutason Oscar Pub &
Grill ravintolaan. Kaikki olivat nälkäisiä, ja leipäkorit tyhjenivät alku- ja
pääruokia odotellessa. Kermainen
kantarellikeitto maistui herkulliselta,
ja lopulta eteemme kannettiin jättimäiset lihapulla-annokset. Niistä riitti
makupaloja myös opaskoirille. Aterian kruunasivat tuoreilla mansikoilla, mansikkahillolla ja vuolukermalla
höystetyt köyhät ritarit.
Kylläisinä ja tyytyväisinä kiiruhdimme takaisin kokoustilaan, jossa Timo
Nyström alkoi viritellä laitteistoa nettiradiolähetystä varten. Yhteys toimi,
ja kuuluvuus oli hyvä, mikä oli erinomainen asia, sillä iltaohjelma oli todella kiinnostava. Siitä saatiin myös
laadukas äänitallenne, jonka voi käydä kuuntelemassa yhdistyksen verkkosivulla osoitteessa www.retina.fi/
aanta_ja_kuvaa.php.
Retina ry on teettänyt ammattikor-

keakouluopiskelijoilla kaksi opinnäytetyötä, joiden tavoitteena oli selvittää retiniitikoiden saamia palveluja ja
hoitopolkua maamme keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden silmäklinikoilla.
Ensimmäisen osion teki optometriaopiskelija Jenni Niemi Oulun ammattikorkeakoulussa. Tämä kysely
toteutettiin helmikuussa 2018 jäsentiedotteen mukana lähetetyllä kyselylomakkeella, johon saattoi vastata
myös verkossa. Mukaan kutsuttiin
kaikkia retiniitikoita myös sosiaalisen

Optometriaopiskelija Jenni Niemi on tehnyt opinnäytetyönsä Oulun ammattikorkeakoulussa aiheesta Retiniitikon hoitopolku.
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median, alueyhdistysten ja muiden
yhteistyötahojen kautta. Vastauksia tuli 169 kpl, mikä tarkoittaa noin
kolmasosaa yhdistyksen jäsenistä.
Vastaajien ikä- ja sukupuolijakauma
sekä asuinpaikat vastasivat hyvin jäsenrekisterin mukaisia jakaumia. Tutkimuksella saatiin mielenkiintoista ja
käyttökelpoista tietoa retiniitikoiden
hoitopolun toteutumisesta eri puolilla maata, juuri sitä, mitä sillä haettiin.
Tulosten perusteella retiniitikot ovat
diagnoosin saamisen, geenitestien,
tarjottujen palvelujen ja myöhemmän seurannan osalta varsin epätasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, missä sattuvat asumaan. Nyt, kun
kipupisteet on tunnistettu, tulevien
vuosien haasteena on tilanteen vaikkapa vain osittainenkin korjaaminen.
Toisen osion tutkimuksesta teki kuntoutusohjaajaopiskelija Teija Hollo
Satakunnan ammattikorkeakoulussa
Porissa. Tavoitteena oli selvitellä tarkemmin retiniitikoiden elämänlaatua
ja palveluihin ohjautuvuutta. Hollo
syvähaastatteli kuutta sosiaalisen
median kautta löytynyttä 32-50 vuotiasta retiniitikkoa teema- ja elämäkertahaastattelutekniikoita luovasti
soveltaen. Haastateltavien joukossa
oli neljä miestä ja kaksi naista eri puolilta Suomea. Osan hän tapasi kasvokkain, osa haastatteluista tehtiin puhelimitse elokuussa 2018.
Hollo piti näitä kohtaamisia erittäin
antoisina ja valaisevina ja luki meille

Kuntoutusohjaajaopiskelija Teija Hollo
syvähaastatteli retiniitikoita heidän elämänlaadustaan ja palveluihin ohjautuvuudestaan omassa opinnäytetyössään
Porin ammattikorkeakoulussa.

otteita haastatteluista. Ne olivat kuin
suoraan omasta elämästämme ja toivat selvääkin selvemmin esiin niin tiedon, kuntoutuksen, säännöllisen seurannan kuin vertaistuenkin tarpeen.
Molemmat opinnäytetyöt ovat vielä
vähän kesken, joten saamme lukea
tekijöiden yhteenvedot vasta seuraavasta Retina-lehdestä 1/2019. Retina
ry saa sopimusten mukaisesti käyttöönsä valmiit työt.
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Sini Sjöblom lähikuvassa
Sini Sjöblom, 30, valittiin Turun syyskokouksessa uutena Retina ry:n
hallitukseen. Hän esittäytyy tässä lehtemme lukijoille.
Teksti: Sini Sjöblom
Kuva: Tiia Nieminen

V

ietin lapsuuteni ja kävin peruskoulut Toijalassa Pirkanmaalla.
Perheeseeni kuuluu vanhempieni lisäksi isosisko ja pikkuveli. Tätä
nykyä asustelen yksin Helsingissä.
Suvussani ei tiettävästi ole muita retiniitikoita.
Ensimmäiset näköoireet ilmenivät minulla jo varhain. En suostunut neuvolassa vastaamaan näkötestissä, mutta
tuolloin sen ei uskottu johtuvan siitä,
että en näe, vaan epäiltiin, että olen
vain liian ujo vastaamaan. Vanhempani huomasivat, että olin siskoani
alttiimpi törmäilemään, mutta minun
ajateltiin vain olevan vauhdikkaampi
ja kömpelömpi.
Ennen koulua sain silmälasit, kun havaittiin, että en näe kauaksi hyvin.
Silmälaseja käytin kuitenkin vain hetken, sillä huomasin pian, etteivät ne
auta. Sen jälkeen kävin joitakin vuosia seurannassa Taysin silmäklinikalla, mutta varsinaista diagnoosia en
tuolloin saanut.
Alakouluikäisenä huomasin, että hä-

märänäköni ei ole yhtä hyvä kuin
muilla. Sitäkin tutkittiin, mutta seuranta lopetettiin, kun mitään syytä ei
löydetty. Teini-iässä havaitsin näköni
muuttuneen ja palasin Taysiin, mutta
tuolloinkaan en vielä saanut diagnoosia. Vasta muutettuani Helsinkiin
opiskelemaan diagnoosiksi selvisi retinitis pigmentosa.
Koulut kykenin käymään melko normaalisti, mutta näköongelmat vaikuttivat ammatinvalintaan. Yliopistoopintojeni loppuvaiheessa lukunäkö
meni huonoksi. Valmistuin 2014 Helsingin yliopistosta matkailumaantieteen maisteriksi, mutta tällä hetkellä
työskentelen korttimaksamisen asiantuntijana rahoitusalalla.
Varsinkin opiskeluaikana olin arka
hakemaan töitä, kun heikentynyt
näkö alkoi olemaan haitaksi. Lopulta erään kesätyöpaikan ansiosta sain
vakituisen työpaikan, missä viihdyn
edelleen hyvin.
Näkökenttäni ovat vieläkin hyvät, joten liikkuminen valoisaan aikaan on-
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nistuu melko hyvin. Tarkannäön alue
on heikentynyt, ja hämäränäköni on
huono. Älylaitteilla ja tietokoneilla
pärjään niiden omilla suurennusohjelmilla. Käytössäni on myös lukutelevisio. Muita palveluja en ole vielä
juurikaan käyttänyt, mutta harkinnassa on, olisiko henkilökohtaisesta
avustajasta hyötyä, varsinkin työni
vuoksi, missä joudun jonkin verran
matkustelemaan.
Vapaa-ajalla lähellä sydäntäni on liikkuminen, joka vie suurimman osan
arjestani. Pääasiassa harrastan tankotanssia, jota harjoittelen 3-4 kertaa
viikossa. Nyt syksyllä rinnalle on tullut myös baletti ja tanssi yleensä. Liikkumiseni on kuitenkin ihan harrastamista, vaikka tosissaan sen otankin ja
halu kehittyä on kova. Tavoitteenani
on kuitenkin pääasiassa nauttia liikkumisesta ja sitä kautta pitää huolta
niin kehon kuin mielen terveydestä.
Tankotanssistudiolta löysin itseni
muutama vuosi sitten, kun halusin
löytää tylsäksi käyneen kuntosalin
tilalle uuden liikkumismuodon. Tuolloin mietin tarkkaan, mikä laji sopisi
yhteen myös heikkenevän näön kanssa. Tankotanssi sopi kaikkiin kriteereihini erinomaisesti. Sopivan lajin
löydyttyä ymmärsin, miten tärkeää
on itselle sopiva liikuntamuoto, josta
oikeasti nauttii. Haluaisinkin kannustaa kaikkia näkövammaisia kokeilemaan eri lajeja rohkeasti, jotta se oma
juttu löytyy ja sitä kautta ilo liikkumiseen ja omaan hyvinvointiin.

Tällä hetkellä haaveina ja toiveina tulevaan on ensinnäkin päästä tutustumaan enemmän muihin näkövammaisiin ja sitä kautta oppimaan uutta.
Lisäksi haaveilen ulkomailla työskentelemisestä jossakin vaiheessa.
Retina ry:hyn liityin muutama vuosi
sitten. Yhdistyksen kesäpäiville olen
osallistunut kaksi kertaa, mutta muuten minulla ei ole ollut juuri mitään
kontaktia muihin näkövammaisiin tai
näkövammaisyhdistyksiin.
Retina ry:n toiminnassa pidän tärkeänä ennen kaikkea erilaisten tapahtumien ja tapaamisten järjestämistä,
jotta jäsenet pääsevät tutustumaan

Sini Sjöblom tankotanssistudiolla.
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toisiinsa ja jakamaan kokemuksia.
Myös tiedonjakoa yleisesti pidän
tärkeänä ja tässä näen merkittävänä
yhteyksien pidon kansainvälisiin sisaryhdistyksiin, jotta pysymme ajan
hermolla, mitä maailmalla tapahtuu.
Odotan innolla, mitä hallituspaikka
tuo tullessaan. Uskon, että minulla

on paljon opittavaa, mutta olen myös
varma, että minulla on jotakin annettavaa. Ennen kaikkea toivon, että
pääsen tutustumaan yhdistyksemme
jäseniin eri tapahtumien ja toimien
kautta. Minuun saa luonnollisesti olla
myös yhteydessä missä tahansa asiassa, jos herää kysymyksiä, ehdotuksia tai ihan muutenkin vain.

Tuoksut osana intiimiä viestintää
Teksti: Riitta Lahtinen ja Russ Palmer
Kuva: Arja Piisinen

T

uoksut ovat osa arkeamme.
Tuoksut luovat orientaatiota ja
jakavat intiimiä tietoa.

Tuoksut orientaatiota tukemassa
Hajuaistimme vahvistaa ympäristötietoa kuulemisen ja tuntoaistin osana. Hajut ohjaavat liikkumista, niiden
perusteella voi orientoitua erilaisissa
tiloissa. Kun kuljemme kauppakeskuksessa tai kauppahallissa, myytävien tuotteiden tuoksut ilmaisevat eri
osastot. Tuoksujen perusteella valmistetaan ruokaa sekä tarkistetaan
vanhentuneet ja pilaantuneet ruokaaineet. Tuoksut ovat tärkeitä vaatteiden puhtauden tarkistamisessa ja

hygieniatuotteiden ostamisessa. Hajut kertovat myös muuttuvista tapahtumista kuten ruuan kypsymisestä,
kahvin valmistumisesta, siivouksesta ja silittämisen alkamisesta. Monet
ammatit voi tunnistaa vaatteista lähtevistä hajuista.
Tuoksut intiimeinä vihjeinä
Aikaisemmin pyrin olemaan kaunis ja
seksikäs asusteilla, niiden leikkauksilla, väreillä ja muodoilla. Tapanani oli
kysyä: ”Miltä näytän? Onks tää hyvä?
Sopiiko tää mulle?” Kun Russin kuuloja näkövamma eteni eikä näönvarainen katselu enää onnistunut, mietin,
olisiko muita keinoja saada tietoa ul-
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konäöstäni ja toiminnastani. Toinen
vaihtoehto olisi ollut luopua palautteesta ja sanattomasta viestinnästä
kokonaan. Emme kuitenkaan halunneet tätä vaihtoehtoa.
Kun kerroin Russille, että voisimme
kirjoittaa juttua siitä, miten tuoksut
voivat olla osa intiimiä kanssakäymistä, hän kommentoi, että tämä on liian
henkilökohtaista. Ei tällaisesta voi kirjoittaa. Ehkä tämä onkin liian henkilökohtaista. Olen kuitenkin näkevänä
vaimona kaivannut tietoa ja vinkkejä,
miten voisin tulla huomioiduksi visuaalisuuden, katseen sijaan. Voimme toki aina käyttää puhetta, mutta
miten voin siirtää visuaaliset vihjeet
vuorovaikutukseemme? Miten muut
aistit voisi valjastaa tietoiseen käyttöön laajemmin ja muuttaa ei-kielelliset viestit havaittaviksi?
Haimme ensin tietoa, onko pariskunnille vinkkejä, miten eri aisteilla lue-

taan seksikkyyttä. Vastauksia löytyi
tosi vähän. Myös tutkimustieto rakkauselämästä ja aistivamman yhdistelmästä oli puutteellista. Maailmalla
on vähän tutkimusta, jossa on tietoa
pariskunnista, jossa toisella on näkövamma tai kuulonäkövamma. Millainen on pariskuntien psyykkinen jaksaminen ja rakkauselämä?
Tanskalaisen Lehasen tutkimusryhmä
selvitti kuulonäkövammaisten ja näkevien pariskuntien (n=45) psyykkistä hyvinvointia ja seksuaalista tyytyväisyyttä (2016). Tuloksissa kävi ilmi,
että puolisoiden tyytyväisyys seksuaaliseen elämäänsä oli alhaisempi
kuin muilla verrokeilla. Tutkimus ei
harmiksemme koonnut ideoita, miten pariskunnat olivat pyrkineet parantamaan parisuhdettaan. Kyselyssä
oli tähänkin mahdollisuus vastata.
Tähän tutkimukseen osallistumisen
myötä mietimme syvällisemmin omaa
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tilannettamme ja tyytyväisyyttämme
elämäämme. Vastatessamme tutkimuksen kysymyksiin puolen vuoden
välein aloimme pohtia yhdessä asioita. Keskustelimme kommunikaation,
opastuksen ja toimintatapojemme
muuttumisesta sekä rakkauselämämme osa-alueesta.
Mietimme, että haju- ja äänimaailma
ovat tuntoaistin ohella käytettävissä
sokeutumisen jälkeen edelleen. Olimme vain käyttäneet niitä tietoisesti aivan liian vähän. Aiemmin ei ollut ehkä
tarvetta pohtia asiaa syvällisemmin.
Nyt aistitilanteen muututtua havahduimme keskustelemaan rakkauselämäämme liittyvistä toiveistamme ja
toiminnoistamme. Mieleemme tuli,
voisiko toiselle esittää intiimin kutsun makuuhuoneen puolelle sanattomasti, pelkästään tuoksulla.
Russ kertoo, että kun näkötilanne
huononi, muut aistit kuten tunto- ja
hajuaisti ovat tarkentuneet vuosien mittaan. Hän jatkaa: ”Havainnoin
aikaisemmin ympäristötietoa näön
avulla. Minulla kesti pitkään, ennen
kuin tajusin, kuinka tärkeää on käyttää ja kehittää muiden aistien käyttöä. Näistä ei puhuta syvällisemmin
paljoakaan. Usein joudumme löytämään itse toimivimmat tavat luonnollisesti ja virheiden kautta.”
Hajut tietoiseen käyttöön
Keskustelu kannatti. Löysimme hajuaistin suhteeseemme. Kokeilim-

me erilaisten tuoksujen vaihteluita. Meillä jokaisella on oma arkinen
tuoksumme, ominaishajumme. Nämä
eri tuoksut jäävät vaatteisiimme, petivaatteisiin, vaatelaatikoihin jne.
Erotamme myös henkilökohtaisia
tuoksuja: hien, pierujen ja eritteiden
hajun. Työtuoksu voi olla deodorantin tuoksu. Yksi erottuva tuoksu on
puhtauden tuoksu suihkun tai saunan
jälkeen. Se on sekoitus shampoon ja
saippuan tuoksua. Juhlatuoksu on
erikoisparfyymin tuoksu, jota käytämme juhlatilanteissa. Sosiaalisissa
tilanteissa tästä tuoksusta tunnistaa,
milloin vaimo liikkuu lähellä.
Lisäksi meillä on käytössä intiimeissä tilanteissa ns. kutsuva tuoksu. Se
on meidän sovittu, yksityinen kutsutuoksu, kun kaikkea toimintaa ei
haluta sanallistaa. Se toimii myös
matkan päästä. Viestinä on yhteiseen
intiimiin hetkeen kutsu.
Nykyään eri tuoksuille herkistytään
helposti ja tuoksuallergioita on monia. Pyrimme huomioimaan tämän
kodin ulkopuolella. Siksi kutsutuoksua käytetään vain kotona, kaksin ollessamme. Sitä ei tarvitse kuin pienen
tipan, jonka toinen huomaa ohi kulkiessani.
Lisää eri aistien käytöstä voi lukea
2019 ilmestyvästä e-kirjasta. Jos olet
kiinnostunut oppimaan tai tietämään
lisää, ota yhteys. Jos teillä on kokemuksia tuoksujen ja hajujen käytöstä, niin kertokaa sähköpostilla riitta.
lahtinen@icloud.com.
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Kesäseikkailu Ahvenanmaalla
Teksti: Siiri Isokallio
Kuvat: Antti Isokallio, Pekka Makkonen ja Tuula Mäkelä

V

aikka syksy onkin jo tullut ja
koulut ja työt alkaneet voisimme hetkeksi palata ajassa taaksepäin ja muistella kesäkuun ensimmäisiä päiviä, tarkalleen 8.-10.6.2018.
Silloin matkasimme viettämään kesäpäiviä Ahvenanmaalle.
Matka alkoi Turun satamasta, josta
lähdimme m/s Amorellalla kohti Maarianhaminaa. Laivamatka sujui hyvin,
ja kohta olimmekin jo perillä. Hotellille tultaessa aistimme hämärää peliluolan tunnelmaa. Hetken ihmettelyn
jälkeen selvisi, että olimme päätyneet
Ahvenanmaan cooleimmalle casinolle. Hotellin sisäänkäynti olikin rakennuksen toisessa päässä. Lopulta
pääsimme hotelli Arkipelagiin, jossa
majoituimme koko reissun ajan. Ensimmäisenä ohjelmassa oli huoneiden
jako ja pian sen jälkeen tervetuliaiskahvi, jossa oli hyvää aikaa tutustua muihin kanssamatkustajiin.
Kahvien jälkeen oli muutama tunti
aikaa tutustua paikkoihin ja hotelliin.
Mielestäni Maarianhamina on tunnelmallinen pikkukaupunki, josta löytyy
kaikki tarvittava. Lisäksi reissumme
ajaksi sattui hieno ja lämmin sää, joten kaupunkiin tutustuminen oli oi-

kein mukavaa. Myös ihmiset Maarianhaminassa olivat todella mukavia
ja ystävällisiä.
Iltapäivä kului nopeasti, ja kohta olikin aika nauttia illallista Arkipelagin
omassa ravintolassa. Illan menu oli
katkarapu toast, murea pihvi ja bbq
chilibearnaise sekä jälkiruoaksi sitruunapannacotta mansikoilla. Useimmat olivat kylläkin sitä mieltä, että
pihvi oli jätetty liian raa´aksi sisältä,
eikä se ollut kovin murea… Kasvisruoka oli kuitenkin erittäin maukasta!
Heti lauantaiaamuna suuntasimme

Kun ilta alkoi viiletä Garden-ulkoilmaravintolassa, tarjoilija jakoi viluisille asiakkaille
huopia lämmikkeiksi (kuva: Tuula Mäkelä).
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oli myös juhannussalko, jonka perinteestä Birgitta kertoi meille. Salko koristellaan joka vuosi uudestaan haavan lehdillä ja kukilla.
Seuraavaksi olikin jo aika mennä syömään lounasta. Menimme kuuluisan
Michael Björklundin Smakbyn krouviin. Ravintola oli todella viihtyisä ja
ruokakin oli erittäin hyvää. Menuun
kuului lämminsavulohta piparjuurikermalla ja tilliperunoilla. Jälkiruoaksi joimme vielä kahvit. Ravintolan yhteydessä oli myös matkamuistopuoti,
josta monet tekivät ainutlaatuisia lähiseudulta tulleita löytöjä.
Ruokailun jälkeen oli aika jatkaa
matkaa kohti seuraavia nähtävyyksiä. Kävimme vielä tutustumassa Bomarsundin linnan raunioihin ja Ahvenanmaan merenkulkumuseoon.

Oppaamme Birgitta Juslin laulatti ja leikitti ryhmäämme Bomarsundin linnoituksen raunioilla (kuva: Pekka Makkonen).

kuuden tunnin mittaiselle kiertoajelulle mahtavan oppaamme Birgitta
Juslinin johdolla. Kiertoajelun aikana
ehdimme nähdä monta upeaa paikkaa. Ensimmäiseksi suuntasimme
Kastelholman linnalle, jossa Birgitta
kertoi meille linnan historiasta. Sen
jälkeen kävimme tutustumassa läheiseen Jan Karlsgårdenin kotiseutumuseoon, jossa oli mukava vanhanajan
tunnelma sekä upeat vanhat puurakennukset. Kotiseutumuseon pihassa

Merenkulkumuseossa kuultiin mielenkiintoisia tarinoita ja tutkailtiin esineistöä
(kuva: Pekka Makkonen).
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Pikkupojat kiipesivät puuhevosen rattaille Jan Karlsgårdenin museon pihamaalla
(kuva: Pekka Makkonen).

Pysähdyimme myös Taffel-tehtaalla,
josta kaikki saivat mukaansa pussillisen sipsejä sekä Taffel-lippikset.
Itse pidin eniten merenkulkumuseosta. Se oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Mieleeni jäivät etenkin
matka-arkut ja hyttien hieno sisustus
sekä Pommern-laiva, joka oli läheisessä satamassa nähtävillä.
Kun palasimme takaisin hotelliin, osa
lähti kiertämään kaupunkia, osa jäi
hotellin uima-altaalle uimaan. Ilta kuluikin mukavasti kaupunkia kierrellen
ja altaalla oleskellen samalla jutellen

niin uusien kuin vanhojenkin tuttujen
kanssa.
Sunnuntaina oli vielä muutama tunti
aikaa tehdä viimeiset tuliaisostokset.
Suurin osa porukastamme lähti Maxinge Center -kauppakeskukseen. Itse
menin tutustumaan läheiselle Lilla
Holmenin saarelle. Saarella oli paljon
eläimiä. Näimme esimerkiksi riikinkukon, pupuja sekä papukaijoja. Lilla Holmenilta lähti metsäpolku kohti
leirintäaluetta, ja teimmekin pienen
kävelylenkin saarella ja sen lähiympäristössä ennen laivalle lähtöä.
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Jutun kirjoittaja Pommern-laivan edessä (kuva: Antti Isokallio).

Sitten olikin jo aika lähteä takaisin kohti Turkua. Viking Grace toi meidät turvallisesti takaisin mantereelle, ja laivan
uusi roottoripurje toi lisävauhtia matkantekoon. Satamasta jokainen lähti
omilla kyydeillään kotia kohti.

teensä 58 henkilöä, ja oli mukavaa,
että niin moni oli innostunut lähtemään mukaan. Toivotaan, että ensi
vuoden kesäpäivistä tulee yhtä onnistuneet!

Kokonaisuudessaan Ahvenanmaan
matka oli todella mukava ja tunnelmallinen reissu. Tekemistä oli riittävästi, mutta myös omaa aikaa oli
jätetty ohjelmaan. Osallistujia oli yh-

Kirjoittaja on 15-vuotias nokialainen
koululainen, joka on pienestä pitäen
kulkenut retiniitikkoisänsä Antin kanssa yhdistyksen tapahtumissa. Tällä
kertaa mukana oli myös äiti Riitta.
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Viipurin valloitus
Teksti: Tarja Pietiläinen ja Kaija Halme
Kuvat: Kaija Halme

A

amuyöllä 4.7.2018 Keski-Suomesta lähtenyt 23 hengen
joukko Jys-retinalaisia ja heidän ystäviään suuntasi Lappeenrannan ja Saimaan kanavan kautta
kohti Viipurin kaupunkia. Usvaisesta
aamusta kirkastui kaunis ja lämmin
päivä, josta kuusi tuntia kului Carelialaivalla Saimaan kanavalla.

tiin seurustelemaan ja virkistymään.
Toinen retkipäivä oli omaehtoista
tutustumista Viipuriin. Muutamat
kävivät kaupungilla taksilla, toiset
kävellen mm. tavarataloissa, museoissa, Viipurin linnan ympäristössä,
rautatieasemalla, Pyöreässä tornissa
ja Sampo-koruja myyvässä käsityö- ja

Viipurissa majoituimme hotelli Viktoriaan ja päivä jatkui yhteisellä kaupunkikierroksella. Tunnin mittainen
bussiajelu kaupungin keskustassa
lappeenrantalaisen oppaan kanssa
oli antoisa. Reitin varteen osui monia
huputettuja, restauroinnin alaisia historiallisia rakennuksia. Kierros antoi
aavistuksen kaupungin menneestä
merkityksestä talouden ja kulttuurielämän keskuksena ja toisaalta herätti toivon tulevasta kaupunki-ilmeen
kohotuksesta.
Loppuillan retkeläiset tutustuivat
kaupunkiin pienemmissä ryhmissä
kävellen hotellilta mm. Torkkelin puistoon, Alvar Aallon suunnittelemalle
kirjastolle tai Kauppahallille. Alueelta
löytyi myös paljon ravintoloita ja kahviloita, joihin päivän päätteeksi jää-

Viipurin linna
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matkamuistoliikkeessä. Ja pitihän ne
tuliaiset hankkia sieltä edullisesta ja
kuuluisasta Kauppahallista.
Kotimatka alkoi iltapäivällä Viipurin
satamasta. Laivassa meitä odotti jo
katettu päivällispöytä herkkuineen.
Kanavamatkan pituus on 43 km. Sen
aikana ehtii syödä hyvin, käydä laivan
pienessä kaupassa tuliaisostoksilla ja
rentoutua laivan toisella kannella yhteislauluja laulaen humoristisen säestäjä-laulajan Keorken ohjauksessa.
Ystävällinen ja taitava laivaemäntä
kertoi kanavanäkymistä ja -historiasta matkan edetessä ja järjesti ohjelmaa laulujen lomassa.
Pian oltiin taas Lappeenrannassa,
mistä kotimatka Keski-Suomeen vei
seuraavan päivän aamutunneille.

Viipurin Kauppahalli on ehdoton käyntikohde tunnelmaltaan ja tuotteiltaan

Reissu meni ilman kommelluksia ja
ryhmähenki oli erinomainen.
Tuulan ja Pentin iloiset matkamuistot
Matkalla olivat mukana myös Jyväskylän seudun retinakerhosta Tuula
Kasurinen ja Pentti Rutanen. Kumpikin oli käynyt Viipurissa aiemmin,
mutta vieläkin kiinnosti päästä erityisesti Saimaan kanavan kautta kaupunkiin.
Laivamatka mennen tullen meni nopeasti. Tuula koki, että aina oli portaissa avun tarjoajia ja oli helppo liikkua. Ruokailu noutopöydästä sujui
joutuisasti ja ruoka oli hyvää.
– Laiva otti suluissa joskus laitaan
kiinni. Kuski oli huono, virnisteli Pentti, itsekin kipparina paljon vesillä olleena.

Pyöreä torni
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Jys-Retinan kesäretkellä Tuula Kasurinen ja Pentti Rutanen tutustuivat
Viipuriin etukäteen tutkien kohokarttaa ja nauttivat laivamatkasta
Saimaan kanavalla.

Yhteislaulut loivat Pentin ja Tuulan
mielestä mukavaa tunnelmaa, ja niitä
oli ilo myös kuunnella.
Hotelli Viktoriaan vietiin satamasta
bussilla reilu kilometrin matka.
– Hotelli oli valoisa, ja siellä oli helppo
liikkua. Hissin seinät olivat lasia niin,
että sieltä näki kaiken ulkopuolelle.
Ylimmässä kerroksessa oli maisemabaari, jonka terassilta näkyi hyvin ja
kauas ilta-auringon loisteessa. Nautin
ja join cappuccinot, kertoo Tuula. Hänellä on kapea putkinäkö ja kuitenkin
hyvä tarkkuusnäkö.
– Näillä pärjää, kun osaa käyttää päätään eli kääntää sitä, nauraa Tuula.

Hotelli, Kauppahalli ja Pyöreä torni
sijaitsevat Kauppatorin eri laidoilla. Kaupungin karttaa oli tutkittu ja
tunnusteltu jo laivamatkalla kohokartasta. Pentti totesi, että kohokartta helpottaa, vaikkei näkisi mitään.
Pentillä näkökenttä on kapea putki ja
tarkkuusnäkökin on heikentynyt. Tästä huolimatta hän liikkui reippaasti
kaupungilla muun muassa rautatieasemalla.
– Ja tietenkin Pyöreässä tornissa on
kiva ottaa oluet!
Kauppahalli on Tuulan ja Pentin mielestä ehdoton käyntikohde. Sieltä
ostettiin tuliaisia ja nautittiin tunnelmasta. Pellavaliinoja lähti kumpai-
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– Puoliväkisinkin yrittävät myydä,
mutta ei pidä pelästyä. Tinkiä pitää,
sillä siitä myyjätkin tykkäävät, neuvoo Pentti.

– Lähtekää reissuihin, kannustavat
Tuula ja Pentti. – Ei pidä jäädä kotiin
murehtimaan asiaa, jolle ei voi mitään. Kullakin matkalla on omat haasteensa, mutta on helpompaa, kun
asennoituu oikein.

– Tuon aina pullaa kaikilta matkoilta, niin myös täältä. Löysin sellaista,
missä on hedelmiä. Leipäkojusta heti
pääoven vierestä saa hyviä ja halpoja
leivonnaisia, kertoo Tuula.

Haastattelua seuraavana päivänä
Pentti lähetti vielä viestin: Kannustan
ehdottomasti mukaan, koska matkalta saa aina uutta vertaistukea ja uusia
pyyteettömiä ystäviä ja kavereita.

senkin matkaan.

SAIMAAN KANAVA
Varhaisimmat hankkeet vesitien rakentamiseksi Saimaan ja Suomenlahden välille ovat jo vuosilta 1499 ja 1607. Ensimmäinen rakentaminen tapahtui 1845-56, kun Suomi oli autonominen osa Venäjän keisarikuntaa. Tässä keisarin kanavassa oli 28 sulkukammiota ja pituutta 58
km.
Toinen rakentaminen oli kanavan laajentamista isompien alusten takia
1920-luvulla. Toinen maailmansota katkaisi keskeneräisen työn.
Kolmas rakentaminen nojautui ainutlaatuiseen sopimukseen Neuvostoliitolle kuuluvan osan vuokraamisesta 50 vuodeksi Suomelle 1963.
Presidentti Urho Kekkonen vihki uuden kanavan käyttöön 1968. Vuonna 2010 on tehty valtiosopimus vuokrauksesta 50 vuodeksi.
Tänään kanavan pituus on 43 km, josta Suomen puolella 23 km ja Venäjältä vuokratulla alueella 20 km. Väylä on leveydeltään 34-55 m ja
syvyydeltään 5,2 m. Saimaan ja Suomenlahden välinen korkeusero,
keskimäärin 76 m, on porrastettu kahdeksalla sululla.
Tavaraliikenteen määrä on 2,0 miljoona tonnia vuodessa. Pääasiallisesti kuljetetaan metsä- ja kaivannaisteollisuuden tuotteita. Suomessa noin 20 tuotantolaitosta käyttää kanavaa säännöllisesti, ja yritykset
työllistävät 7000 henkilöä.
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Pisan torni on tosi vino!
Teksti: Esko Pölkkynen
Kuvat: Arja Pölkkynen

P

ieni kahdentoista hengen ryhmämme kokoontui HelsinkiVantaan lentoasemalle perjantaiaamuna 28.9.2018. Siellä Tarja
Räisänen ja Markku Virtanen ottivat
ryhmän hellään huomaansa, ja matkamme Firenzeen alkoi jo ennestään
tuttujen ja uusien tuttavuuksien iloisen puheensorinan myötä. KLM:n
lennot Amsterdamin kautta sujuivat
hyvin, vaikka paluulennolla koneenvaihto tehtiin puolijuoksua.

sestä ravintolasta pöydän yhteistä
päivällistä varten. Lähiravintoloista
löytyivät maukkaat ruuat jokaiseksi
retkemme illaksi. Yhteinen ateria on
aina mukava päätös päivälle, ovathan
italialainen ruoka ja viinit tunnettuja
laadustaan.

Firenzessä meitä odotti aurinkoinen
kesäsää. Matkalla hotelliin Markku
tapansa mukaan kuvaili hyvin niin liikennettä kuin katujen varsien näkymiä. Näin saimme jo ensimakua kaupungista.
Hotellimme Corona d`Italia sijaitsee
aivan Firenzen keskustassa, kävelymatkan päässä parhaista nähtävyyksistä. Hotelli on myös tasokas, huoneet tilavia ja erinomaisesti valaistuja,
siis sopivat oikein hyvin retiniitikoille.
Hotellin aamiainen on myös monipuolinen, varmasti maistui kaikille.
Heti ensimmäiseksi illaksi Markku
ja Tarja olivat ehtineet varata lähei-

Firenzen kadut olivat täynnä turisteja.
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Meille oli varattu paikallinen opas
lauantai- ja sunnuntaiaamupäiviksi.
Lauantaina tutustuimme keskustan
upeisiin rakennuksiin ja aukioihin
oppaamme selvittäessä niiden historiaa. Firenzen keskusta on kuin ulkoilmamuseo, on upeita palatseja,
on kirkkoja ja piazzoja. Netistä löytyy
kiinnostuneille runsaasti tietoa.
Nimi Medici putkahteli esille lähes
jokaisessa oppaan virkkeessä, tämän
mahtisuvun rakennuttamaa on suurin osa palatseista ja nykyisistä museoista. Myös suurin osa taiteilijoiden

Levähdyshetki Pisan tuomiokirkossa.

töistä oli Medici-suvun sponsoroimia
renessanssin aikana 1400-luvulta alkaen. Viimeinen Medici Anna Sofia
testamenttasi koko omaisuuden Firenzen kaupungille määräyksellä,
että mitään ei saa myydä, vaan taideteokset ja palatsit pitää säilyttää tulevillekin sukupolville. Niinpä mekin
voimme ihailla näitä luomuksia vielä
tänäkin päivänä. Onneksi myöskään
natsit eivät 2. maailmansodassa tuhonneet muuta kuin Arnojoen uudemmat sillat, historiallisen Ponte
Veccion hekin säästivät!
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Kaikkialla oli todella paljon turisteja, niinpä Katedraaliinkin jonotimme
jonkin aikaa. Jonotus kannatti, valtavan kirkon avaruus ja kupolin korkeus
olivat vaikuttavia, samoin koristeellisuus ja seinä-, katto- ja lasimaalaukset.
Sunnuntaina tutustuimme Ufficin
taidemuseoon oppaame johdolla.
Maalaustaiteen kehitys vuosisatojen
kuluessa ja erityisesti renessanssin aikaan tuli tutuksi. Erityisesti Michelangelo ja Botticcelli olivat Medici-ruhtinaiden suosiossa.
Sunnuntaina ehdimme vielä tutustumaan Pittin palatsiin ja ylitimme
Ponte Veccion kahdesti. Pittin palatsi
valtavine puutarhoineen oli pitkään
Medicien asuinpaikkana, jonka he olivat ostaneet Pittin konkurssipesältä.
Maanantai oli seikkailupäivä. Matkustimme junalla Pisaan toteamaan,
että kuuluisa torni on todella vino.
Kävimme myös viereisissä katedraalissa ja kastekirkossa, mitkä olivat
aivan upeita! Pisassa jouduimme hiukan väistelemään ukkoskuuroja, mutta eivätpä ne juurikaan haitanneet.
Kaikkineen onnistunut seikkailuretki.
Vielä lähtöpäivänä ehdimme käymään Michelangelon suunnittelemassa Medicien kirjastossa. Rakennus sisustuksineen on alkuperäisessä
kunnossa ja on aivan käsittämättömän hieno! Ehdimme vielä ihailemaan
viereistä Lorenzon kirkkoa ennen lähtölounasta ja viimeisiä ostoksia.

Arja ja Esko Pölkkynen Pisan kaltevan
tornin juurella.

Aivan hotellimme vieressä oli nahkatori, kauppahalli sekä monenlaisia
liikkeitä. Ostoksiakin ehdimme tekemään, tarjontaa liikkeissä ja toreilla
riitti.
Firenzen matkamme päättyi HelsinkiVantaalle keskiviikkona 3.10. klo 0.15.
Haikeiden jäähyväisten saattelemana joukkomme hajaantui tahoilleen.
Varmasti jatkossakin tapaamme Tarjan ja Markun matkojen merkeissä.
Lämmin kiitos Tarjalle ja Markulle
mukavasta ja hyvin suunnitellusta Firenzen matkasta!
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Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja
päivystysaika
Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja
torstaisin klo 10–13 numerossa 045
135 7611. Muina aikoina voit jättää
viestin vastaajaan. Toimisto on suljettu 17.12. - 6.1.

Kevätkokous Lappeenrannassa
Yhdistyksen kevätkokous pidetään
lauantaina 30.3.2019 Lappeenrannassa Sokos Hotel Lappeessa.

Syyskokous Espoossa
Syyskokous pidetään
26.10.2019 Espoossa.

lauantaina

Retina Day Tampereella
Perinteinen kansainvälisen retiniitikon päivän tapahtuma Retina Day
järjestetään lauantaina 21.9.2019
Tampereella Scandic Tampere City
-hotellissa rautaieasemaa vastapäätä. Ajankohtaista tietoa tutkimusrintamalta. Kutsumme mukaan
retiniitikkoja, heidän perheenjäseniään ja läheisiään, silmäsairauksien ammattilaisia ja kaikkia asiasta
kiinnostuneita!
Luennot voi kuunnella myös nettira-

dion välityksellä, ja äänitallenne julkaistaan yhdistyksen verkkosivulla
www.retina.fi.

Kerhotoiminta
Vaasan seudun retinakerho
Vaasaan ollaan perustamassa omaa
retinakerhoa. Sopivan kokoontumispäivän ja kellonajan sopimiseksi alueella asuvia muiden retiniitikoiden
tapaamisesta kiinnostuneita pyydetään soittamaan joko Helena Holappa, p. 050 522 5267, tai Mikael Toivainen, p. 040 539 1071.

Uudenmaan retinakerho
kokoontuu joka kuukauden toisena
maanantaina klo 17:30 Iiris-keskuksessa, Marjaniementie 74, Helsinki.
Kevätkauden ensimmäinen tapaaminen on maanantaina 14.1.2019. Lisätiedot: jaana.argillander@gmail.com
tai Raisa Ticklen, p. 040 515 3917 (puhelu, tekstari, WhatsApp).

Tampereen seudun retinakerho
kokoontuu yleensä joka kuukauden
ensimmäisenä maanantaina klo
15:30−17:00 Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhohuoneella,
Kuninkaankatu 8 A, 2. krs. Kahviraha
2 €. Kevätkauden kerhopäivät ovat
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7.1., 4.2., 4.3., 8.4. ja 6.5.2019. Lisätiedot: Raija Leppänen, p. 0400 797 139,
ja Outi Lehtinen. p. 040 700 7930 tai
outi.lehtinen@elisanet.fi.

Jyväskylän seudun retinakerho
Jys-Retina kokoontuu kerran kuussa Keski-Suomen Näkövammaiset
ry:n toimintakeskuksessa, Eeronkatu 7 B 19. Kevätkauden ensimmäinen kerhotapaaminen on maanantaina 7.1.2019 klo 17-19. Lisätiedot:
tarja.m.pietilainen@gmail.com tai p.
0400 808 970.

Kesäpäivät Kolin ja Pielisen
maisemissa 14.-16.6.2019
Yhdistyksen perinteiset kesäpäivät
pidetään Pohjois-Karjalassa Kolin ja
Pielisen maisemissa. Ohjelma on vielä suunnitelmavaiheessa, mutta tällaista on tiedossa.
Majoittuminen (pe–su) on Bomballa

Nurmeksessa. Bomban välittömässä
yhteydessä on Sotkan kylpylä, jossa voi
halutessaan vierailla perjantai-iltana.
Bomba tarjoaa monia majoitusvaihtoehtoja 1 ja 2 hengen huoneista isompiin lomamökkeihin, jotka ovat Bomban päärakennuksen läheisyydessä.
Lauantain retkeilemme Kolilla ja Pielisellä. Suunnitelmissa on liikkua sekä
vesibussilla että linja-autolla. Kolilla tutustutaan useisiin kohteisiin ja
ihaillaan kansallismaisemaa vaaran
laelta. Ruokailemme myös Kolilla, ja
halukkaat voivat kavuta satamasta
vaaran laelle. Illaksi siirrymme takaisin Bomballe.
Osallistujien tulee saapua Joensuun
rautatieasemalle perjantaina puolen
päivän aikaan, josta jatkamme yhteiskuljetuksella. Yhteiskuljetus tuo
osallistujat sunnuntaina puolen päivän aikaan takaisin Joensuun rautatieasemalle. Tarkemmat aikataulut ja
hinnat helmikuussa 2019 ilmestyvässä jäsentiedotteessa.
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Retina ry:n hallitus 2019
Puheenjohtaja:
Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404
timonystrom@hotmail.com

Sini Sjöblom, Helsinki
050 344 3231
sini.sjoblom@pp.inet.fi

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

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

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

Varajäsenet:

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

Jaana Heino, Helsinki
040 844 1480
jaanaheino@live.fi

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

Mauri Kulmala, Turku
0400 782 525
mauri.kulmala@gmail.com

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

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

Retina ry:n vertaistukihenkilöt
Kristiina Helin-Kesäläinen, Helsinki
050 571 9563
kristiina.kesalainen@luukku.com

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

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

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

Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075, eero.kiuru@pp.nkl.fi
Anita Niemi, Haapavesi
0500 585 750, anita.niemi@kotinet.com

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

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

Tuomas Ruokonen, Helsinki
040 571 3509
tuomas_tsr@hotmail.com
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Palvelukortti
Haluan liittyä varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi +
liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina-lehden vuosikerran)
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi, sisältää Retina
-lehden vuosikerran)
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)
Tilaan veloituksetta:
		
yhdistyksen esitteitä ____ kpl
		
Retiniitikon opasta ____ kpl
		
Käveleviä hattuja
____ kpl
Tilaan T-paitoja/lippiksiä. T-paidan värinä tummansininen ja lippiksessä tummansininen ja luonnonvaalea. Hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 3,- / lippis 3,Paidan koot: L,XL, XXL ____ kpl ____ koko __________ väri
Lippis: yksi koko - sopii kaikille ____ kpl ____________ väri
Maksetaan etukäteen tilille Danske Bank FI13 8000 1201 7422 60
_____ euroa.

Irrota sivu, taita kahtia tämä puoli sisäänpäin ja nido tai teippaa kiinni.
Palautusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia
potevien asialla
liimaa tähän
kirjepostimerkki

Päiväys
Nimi

Retina ry

Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka

Marjaniementie 74
00930 HELSINKI

Puhelin

Retina ry
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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 varainhankintaa. 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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