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Puheenjohtajan palsta

Mitä vuodesta 2021 
jäikään käteen?
Teksti: Sini Sjöblom  Kuva: Mimmi Sjöblom

Vuosi 2021 alkaa lähestyä lop-
puaan. Sitä on edetty pitkälti 
koronapandemian ehdoilla. 

Toimintaa on jouduttu muokkaa-
maan ja muuttamaan matkan var-
rella, kun lähitapaamisia on vuoroin 
kielletty, rajoitettu ja sallittu. Tässä 
tilanteessa tapahtumien suunnittelu 
on vaatinut lähes poikkeuksetta va-
rasuunnitelman.

Mutta mitä tästä kaikesta jäikään 
käteen? Voin hyvillä mielin todeta, 
että hyvin paljon, ainakin omasta 
mielestäni. Vuosi on ollut erittäin an-

toisa Retina ry:n parissa niin tapah-
tumien kuin yhteistyön ja yhteishen-
genkin merkeissä. 

Yhdistyksemme hallitus ja toimi-
kunnat ovat toimineet aktiivisesti. 
Uusia ja vanhoja ideoita on esitetty ja 
osa niistä on jo toteutettukin. Kaikki 
tämä on mahdollistunut yhteishen-
gellä, joka yhdistyksestämme löytyy, 
olimme sitten tietokoneiden, puheli-
mien tai ihan lähietäisyyden päässä 
toisistamme.

Kesäpäivät Turussa oli pitkästä ai-
kaa tapahtuma, jonka saimme järjes-
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tettyä täysin lähitapahtumana. Siellä 
tuli taas todettua, ettei sade kaada 
jäsentemme mielialaa. Päivillä saatu 
aimoannos hyvää yhteishenkeä ja 
vertaistukea kannatteli vielä pitkälle 
syksyyn.

Etäkokoustaminen on yhdistyksel-
lemme jo tuttua, ja lokakuussa pidet-
ty syyskokous äänestyksineen sujui 
erinomaisesti. Erityisen mieltä läm-
mittävää on, miten hyvää keskuste-
lua syntyi, vaikka kokoustimmekin 
etäyhteydellä. Ajatustenvaihto oli 
melkein vilkkaampaa kuin lähiko-
kouksissa. Yhteishenki tulee lankoja 
pitkin läpi yhtä hyvin kuin ilman nii-
tä. Toki fyysisissä tilaisuuksissa kuulu-
misia päästään vaihtamaan vapaam-
min myös kokouksen ulkopuolella 
oheisohjelman puitteissa, mutta ilo 
on, että se onnistuu etänäkin.

Yhdistyksemme lippulaiva Retina 
Day kiinnostaa jäseniämme ja muita-
kin kuulijoita edelleen. Retina Dayn 
luentoja seurattiin tänä vuonna re-
aaliaikaisesti noin 70 laitteelta, ja 
tallennettakin on katsonut jo yli 65 
henkilöä. Tämä kielii siitä, että tämä 
tapahtuma on erittäin tervetullut 
ja aiheet kiinnostavia. Saamme olla 
erittäin kiitollisia, että maassamme 
tehdään hienoa ja monipuolista tut-
kimusta. 

Retina Day on niin kiinnostava 
myös asiantuntijoidemme näkökul-
masta, että he ovat vuosi toisensa jäl-
keen halukkaita kertomaan ajankoh-
taisista asioista meille. Haluan uskoa, 
että yhdistyksemme tekemisen mei-
ningillä ja hyvällä yhteishengellä on 
vaikutusta siihen, että asiantuntijoi-
denkin on mukava tulla viettämään 
aikaa kanssamme.

Tiesitkö muuten, että Retina ry on 
nyt myös YouTubessa? Varapuheen-
johtajamme ja tekniikkavastaavamme 
Merja Regnér on luonut yhdistyk-
sellemme oman YouTube-kanavan. 
Tällä hetkellä sieltä löytyvät Retina 
Dayn ja syyskokouksen oheisohjel-
man tallenteet. Kanava avaa uusia 
mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa 
toivomme, että saamme sinne lisää 
videotallenteita tapahtumistamme 
ja ehkä jotain muutakin sisältöä. Ka-
nava ei ole julkinen vaan piilotettu. 
Suorat linkit tallenteisiin löytyvät 
osoitteesta www.retina.fi > Arkistot 
> Ääntä ja kuvaa.

Toivottavasti sinullekin jäi tästä 
vuodesta käteen jotakin! Jos ei muu-
ta niin ainakin tämä ihanan paksu 
Retina-lehti, tulipa se sinulle sitten 
ihan fyysisenä lehtenä, sähköisenä 
tai äänitteenä.

Jatketaan hyvässä hengessä. Muka-
vaa talvea kaikille!
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Retiniitikon selviytymisopas

”Älä hätäile, kyllä sä siitä selviät!”
Teksti: Jaana Harmainen, Tarja Pietiläinen ja Outi Lehtinen
Kuvat: Jaana Harmaisen postikorttikokoelma

Diagnoosin saaminen perin-
nöllisestä verkkokalvorap-
peumasta on jokaiselle py-

säyttävä hetki. Monenlaiset tunteet 
ja ajatukset pyörivät päässä. Joskus 
koko tulevaisuus tuntuu katoavan. 
Elämä kuitenkin jatkuu, ja jokainen 
löytää oman tapansa selviytyä.

Anna itsellesi aikaa ja tutustu kai-
kessa rauhassa tähän selviytymisop-
paaseen. Sairaus etenee yleensä 
hitaasti. Jokaisella on oma aikansa, 
milloin on valmis ottamaan tietoa tai 
apua vastaan. Tärkeintä on, että et 
jää yksin murehtimaan. 

Ajatuksistaan puhuminen auttaa 
keventämään tunnekuormaa. Lähei-
set ovat usein yhtä lailla tunnekuo-
huissa. Siksi saattaa olla helpompaa 
puhua ventovieraalle tukihenkilölle, 
joka on itse kokenut saman tilan-
teen, ymmärtää, antaa tietoa, neu-
voo, kannustaa ja on rinnalla kulkija. 
Kokemusten jakaminen auttaa aset-
tamaan oman tilanteen oikeanlaisiin 
mittasuhteisiin.

Retina ry:n vertaistukihenkilöiden 
esittelyt ja yhteystiedot löytyvät osoit-
teesta www.retina.fi > Vertaistuki. 

Voit valita mieleisesi vertaistukihen-
kilön omalta alueeltasi tai muualta. 
Tukihenkilöille voivat soittaa tai lait-
taa sähköpostiviestejä myös omaiset 
ja läheiset.

Tietoa ja neuvontaa

Liittymällä Retina ry:n jäseneksi 
saat Retina-lehden vuosikerran ja 
jäsentiedotteet. Niiden avulla pysyt 
ajan tasalla mm. yhdistyksen tapah-
tumista ja tutkimuksen etenemises-
tä. Lehdestä voit lukea myös muiden 
retiniitikoiden kokemuksista. Yksin murehtiessa samat ajatukset pyörivät 

mielessä, eikä helpotusta tunnu löytyvän.
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Monipuolista tietoa perinnöllisistä 
verkkokalvorappeumista ja näkö-
vammaisten palveluista on tarjolla 
mm. seuraavista lähteistä:

Retiniitikon opas, Retina ry
https://www.retina.fi/materiaalit/
Retiniitikon_opas.pdf

Kävelevät hatut ja muita retiniiti-
kon kommelluksia, Retina ry
https://www.retina.fi/materiaalit/
Hatut2014pieni.pdf

Näkövammaisen palveluopas, 
Näkövammaisten liitto ry, päivite-
tään vuosittain
https://www.nkl.fi/fi/palveluopas

Näkövammaisten liiton Näkökulma- 
puhelin tarjoaa neuvontaa, ohjausta 
ja rohkaisua sosiaaliturvaan ja palve-
luihin liittyvissä asioissa, p. 050 470 
0371 arkisin klo 10–14.

Näkövammaisten liiton oikeuk-
sien- valvonnan asiantuntijat 
auttavat palvelupolulla eteenpäin 

ja osaavat kertoa juuri oman asuin-
seutusi palveluista ja tukimuodoista. 
Ota aina ensisijaisesti yhteyttä oman 
alueesi työntekijään. Yhteystiedot 
löytyvät osoitteesta https://www.
nkl.fi/fi/oikeuksienvalvojien-yhteys-
tiedot

Näkövammaisen lapsen palvelut – 
Askelia kohti itsenäistä elämää on 
Näkövammaisten liiton ja Näkövam-
maiset lapset ry:n julkaisema opas, 
joka sisältää luvut Terveyspalve-
lut, Vammaispalvelut, Taloudelliset 
tuet, Opiskelu ja Virkistys ja harras-
taminen. Oppaan pdf-versio löytyy 
osoitteesta https://cms.nkl.fi/sites/
default/files/2021-09/Nakovammai-
sen_lapsen_palvelut_2021.pdf

Älä tyydy pelkkään 
diagnoosiin!

Jos olet saanut diagnoosin tai epäi-
lyn perinnöllisestä verkkokalvorap-
peumasta yksityislääkärin vastaan-
otolla, hanki lähete keskussairaalan 
tai yliopistosairaalan silmäklinikalle 
tarkempia tutkimuksia varten. Vain 
tätä kautta sinulla on mahdollisuus 
saada vahvistus diagnoosille ja pääs-
tä moniammatillisen avun piiriin. 

Vaikka silmäsairauteesi ei vielä olisi-
kaan parannuskeinoa, erilaisten apu-
välineiden, kuntoutuksen ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen avulla elämä helpot-
tuu ratkaisevasti. Et ole koskaan umpi-
kujassa. Ihmistä voidaan aina auttaa!

Perinnöllisyysneuvonta kuuluu kai-
kille, joilla epäillään tai on todettu pe-
rinnöllinen sairaus. Sitä varten tarvi-
taan lähete yliopistosairaalan kliinisen 

Vaikka oma maailma tuntuu romahtaneen 
raunioiksi, tiedonjano ei sammu!
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genetiikan yksikköön. Lähetteen voit 
pyytää keneltä tahansa julkisen tai 
yksityispuolen lääkäriltä. Perinnölli-
syysneuvonnan kautta voit halutes-
sasi saada myös geenitestin. Moniin 
retinitissairauksiin on jo kehitteillä 
geeniterapiaa ja muita hoitomene-
telmiä. Vain ne, joiden geenivirhe 
tiedetään, voivat päästä geenispesi-
fisen hoidon piiriin.

Rohkeus – Tietoisuuden työ-
kalut valon ja varjon leikkiin

Näkövammaisten liiton Minun nä-
köinen mieli -hankkeen (2020–2022) 
tavoitteena on tukea aikuisena näkö-
vammautuneiden ihmisten sopeutu-
mista uuteen elämänvaiheeseen.

Hankkeen julkaisema Rohkeus-kir-
ja on suunnattu vasta näkövammau-
tuneille sekä heille, joiden näkö on 
heikentymässä. Kirja tarjoaa tukea 
näkövammautumisen kriisiin sekä 

harjoituksia tilanteen hyväksymi-
seen. Kirjan ovat kirjoittaneet han-
kekoordinaattori Jutta Saanila sekä 
Kuntoutus-Iiriksen neuropsykologi 
Liisa Lahtinen. 

Rohkeus-kirja on saatavana painet-
tuna, äänikirjana Celianet.fi-palve-
lusta, Daisy-julkaisuna Luetus-pal-
velusta sekä Näkövammaisten liiton 
verkkosivuilta pdf-versiona.

Kirja toimii keskustelunherättäjä-
nä myös hankkeen vertaistuellisissa 
puhelinringeissä ja on apuna niiden 
vetäjille. Puhelinringeissä jaetaan ko-
kemuksia luottamuksellisesti. Niihin 
ovat tervetulleita kaikki näkövam-
maiset ihmiset. Mukaan pääsee otta-
malla yhteyttä Jutta Saanilaan, p. 09 
3960 4088, jutta.saanila@nkl.fi.

 Yhdessä mennään eteenpäin!

   Vaikka näkökenttä
 kapenee, koko elämän

 ei tarvitse kaventua!
”
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Vertaistuki −
tie eheään identiteettiin
Teksti: Milla Lindh 

Kansainvälistä vertaistuen päivää vietetään 21.10.

Kuurosokeutta aiheuttava Ushe-
rin syndrooma on harvinainen, 
perinnöllinen sairaus. Usherin 

tyyppi 3 on niin harvinainen, että 
moni meistä on perheensä ja sukun-
sa ainoa, joka geenilotossa sai osu-
man. 

Tunne erilaisuudesta voi alkaa jo 
varhain. Perheen voimavaroista riip-
puu, kuinka paljon se ehtii ja jaksaa 
hakeutua sopeutumisvalmennuk-
seen, kuntoutukseen ja kaikenlai-
seen tukitoimintaan. Vanhemmat ei-
vät aina ymmärrä, että vertaistuki on 
tie, jonka kautta lapsi voi saada ko-
kemuksen siitä, ettei ole aivan yksin 
ominaisuuksiensa ja haasteidensa 
kanssa. 

Vertaiselle voi jakaa kokemuksia, 
hän ymmärtää. Siitä saa tunteen 

hyväksyttynä olemisesta, ja sen 
seurauksena hyväksyy lopulta it-
sensäkin. Vertaisryhmässä kuuluu 
enemmistöön. Tuossa porukassa al-
kaa kasvaa minä, joka uskaltaa tuoda 
esiin ajatuksiaan ja osaamistaan. Et 
ole muihin verrattuna jotenkin vajaa 
tai puutteellinen vaan kokonainen.

Suomessa on upea järjestöjen ver-
kosto, jonka kautta myös harvinais-
sairaat voivat löytää toisen saman-
kaltaisen, vertaisen ja ymmärtäjän. 
Tutkimustenkin mukaan vuorovai-
kutus muiden kanssa on ihmiselle 
hyväksi. Suomen Kuurosokeat ry on 
tapahtumissaan yhdistänyt monen-
laisia ihmisiä, joilla juuri tuo vuoro-
vaikutus on haastavaa. 

Kiitos !  
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Retiniitikon harmaakaihi
Teksti:  Antti Riikonen, silmätautien erikoislääkäri, HUS Silmäklinikka, 
 Verkkokalvokirurginen yksikkö, Kaihiyksikkö
Kuva:    Laura Savolainen

Harmaakaihi, tai lyhyemmin 
kaihi, tarkoittaa silmän sisällä 
olevan linssin eli mykiön 

samentumista, jolloin valo pääsee 
huonommin silmän valoa aistivalle 
verkkokalvolle.  Mykiö sijaitsee väri-
kalvon takana ja kiinnittyy ripustin-
säikeillä sädelihakseen. 

Mykiön rakenteen voi jakaa kar-
keasti kolmeen osaan. Intialaiset 
tapaavat verrata mykiön raken-
netta mangoon ja amerikkalaiset 
M&M-karkkeihin. Mykiön ulkopin-
nan muodostaa ohut kapselipussi. 
Sen alla on pehmeä cortex eli kuori-
kerros, jota voi ajatella ikään kuin he-
delmälihana. Sisimpänä on tuma eli 
nucleus, joka kovettuu ajan mittaan, 
kun etuosan kuorikerroksen epi-
teelisolut tuottavat jatkuvasti lisää 
proteiinirakenteita mykiöön. Tämä 
aiheuttaa yleensä noin 40 ikävuoden 
paikkeilla linssin mukautumiskyvyn 
heikentymistä eli ikänäköisyyttä. Kai-
himuutoksia voi muodostua kaikkiin 
mykiön kerroksiin.  

Retiniitikoiden kaihimuutokset al-
kavat haitata keskimäärin parikym-
mentä vuotta tavallista nuorempi-
na, noin 50 ikävuoden tienoilla, ja 
painottuvat mykiön takaosan kuori-

kerroksen ja kapselin väliseen kaihi-
muutokseen eli posterioriseen sub-
kapsulaariseen kaihiin (PSCC).  

Samanlaista kaihimuutosta nähdään 
mm. kroonisesta tai toistuvasta väri-
kalvontulehduksesta eli iriitistä kärsi-
villä potilailla, ja onkin ajateltu, että 
retiniitikoilla pitkäkestoinen lievä 
tulehdustilanne silmän sisällä olisi 
syynä tämäntyyppisen kaihin mu-
odostumiseen. Tällainen kaihimuu-
tos voi kasvaa nopeasti, ja kliinisesti 
melko vähäiseltä näyttävä muutos 
voi sirottaa valoa hankalasti. Tämä 
korostuu etenkin retiniitikolla, jolla 
verkkokalvon tarkan näön alue toi-
mii tavallista huonommin ja silmä on 
muutenkin häikäisyherkkä. 

Kaihin seurauksena näöntarkkuus 
ja kontrastinäkö heikentyvät. Myös 
värien aistiminen muuttuu, kun my-
kiö värjäytyy iän myötä ruskean-
kellertäväksi ja syö valon sinisiä 
aallonpituuksia.

Kaihileikkaus

Leikkaus on toistaiseksi kaihin ai-
noa hoitokeino. Kaihileikkaus tapa-
htuu yleensä pinta- tai paikallispuu-
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dutuksessa. Silmän sarveiskalvon 
reunalle tehdään noin 2,2-2,8 mm 
leveä päähaava ja toinen pienempi 
apuaukko. Silmän sisään ruiskute-
taan puudutusainetta ja geelimäistä 
viskoelastista ainetta, joka pitää sil-
mää muodossaan. 

Kapselipussin etulehteen tehdään 
pyöreä aukko eli rhexis, ja mykiön 
kuorikerros irrotellaan nesteellä kap-
selipussista. Mykiö pilkotaan ja pois-
tetaan fakolaitteella ultraääniener-
gian ja imun avulla. Kapselipussiin 
asetetaan taipuisasta muovista tehty 
tekomykiö. Haavat tiivistyvät yleensä 
ilman ompeleita ja silmään ruisku-
tetaan antibioottia ehkäisemään sil-
mänsisäistä bakteeritulehdusta.

Retiniitikon kaihi-                         
leikkauksessa erityisesti   
huomioitavia asioita

Kaihileikkausta suorittavan kirurgin 
on oltava mahdollisimman kokenut 
ja taitava. Leikkausmikroskoopin 
valo on kirkas, ja pitkäkestoinen al-
tistus voi olla haitallista verkkokal-
volle, etenkin retinitis-silmässä. 

Lisäksi ripustinsäikeissä on usein 
heikkoutta, joka voi aiheuttaa on-
gelmia leikkauksen aikana ja sen 
jälkeen. Leikkauksen on oltava ma-
hdollisimman hellävarainen ripustin-
säikeille. Joskus on tarpeen käyttää 
kapselipussia leikkauksen aikana 
tukevia ripustinkoukkuja tai kapseli-
pussin sisälle asetettavaa tukirengas-
ta. Tukirengas venyttää kapselipus-
sin ulointa kohtaa ulospäin kiristäen 

kapselipussia. Se voi ehkäistä myös 
kapselipussin etulehden avauksen 
kutistumista, joka on näissä silmissä 
tavallista yleisempi ongelma. 

Ripustinsäikeet voivat pettää lei-
kkauksen aikana, jolloin tavallista 
tekomykiötä ei voida käyttää. Yhtä 
lailla tekomykiö kapselipusseineen 
saattaa leikkauksen jälkeen siirtyä 
pois paikaltaan, jolloin joudutaan 
tekemään kaihileikkausta suurempi 
leikkaus ja käyttämään värikalvoon 
tai kovakalvoon kiinnittyvää tekomy-
kiötä.

Leikkauksen jälkeisistä ongelmista 
retiniitikoilla korostuvat rakkulainen 
tai kystinen makulaturvotus (CME) 
ja pitkittynyt tulehdusreaktio, jotka 
voivat tarvita tavallista pidempää jäl-
kihoitoa. 

Jälkikaihi kehittyy myös tavallista 
nopeammin, suurella osalla jo pa-
rin vuoden sisällä. Sillä tarkoitetaan 
tekomykiön takana olevan kapse-
lipussin takalehden samentumista, 
joka johtuu kapselipussin sisään jää-
neiden epiteelisolujen kasvattamas-
ta solukerroksesta. Tämä samentaa 
takakapselia, ja valon pääsy silmään 
vaikeutuu. Sekä etukapseliavauksen 
kutistumista että jälkikaihia voidaan 
hoitaa YAG-laserilla, jolla voidaan 
avata kutistunutta etukapselia ja 
tehdä takakapseliin aukko.

Tekomykiövalinnassa on syytä 
pidättäytyä monitehoisista tekomy-
kiöistä, jotka toimivat yleensä hu-
onosti, kun verkkokalvo toimii vai-
llinaisesti. Yleensä linssi valitaan 
sellaiseksi, että ilman lasikorjausta 
näkö on parempi kauas. Likitaittei-
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Kaihikirurgi Antti Riikonen ehtii operoida työ-
päivänsä aikana yleensä 10 silmää. Niiden hen-
noimmatkin rakenteet erottuvat selvästi 5-6-ker-
taisesti suurentavan leikkausmikroskoopin 
kirkkaassa valossa. Kaihi poistetaan paikallispuu-
dutuksessa. Itse leikkaus kestää yhden silmän 
osalta tyypillisesti alle 10 min, ja potilas viipyy 
leikkaussalissa kaikkiaan noin puoli  tuntia.

sessa silmässä voidaan jättää hieman 
likitaitteisuutta, jolloin lukeminen voi 
olla mahdollista ilman lasikorjausta. 

Retiniitikon silmiä ei yleensä kan-
nata leikata samana päivänä kohon-
neen komplikaatioriskin takia, vaan 
toisen silmän on hyvä parantua en-
sin ainakin noin viikko, pari.

Kaihileikkauksen tulokset

Näöntarkkuus parantuu valtaosalla 
kaihileikatuista retiniitikoista, mutta 
vain niin hyväksi kuin verkkokalvon 
tila antaa myöden. Samaten kaihilei-
kkaus parantaa yleensä kontrastinä-
köä ja kuvan kirkkautta. Näkökenttä 
ei laajene, eikä hämäränäkö yleensä 
parane, mutta häikäistyminen voi 
vähentyä.

Kaihileikkaukseen sisältyy aina ris-
kejä, mutta oikea-aikaisen kaihileik-
kauksen hyödyt ovat selvästi riskejä 
suuremmat. Pelätyimpiä komplikaa-
tioita leikkauksen jälkeen on silmän-
sisäinen bakteeritulehdus eli endof-
talmiitti, joka on nykyään onneksi 
sangen harvinainen. Se oireilee yle-
ensä 2-14 vuorokauden sisällä leik-
kauksesta alkavana punoituksena, 
rähmimisenä, kipuna ja näön heiken-
tymisenä. 

Kaihileikkaus lisää verkkokalvo-
irtaumariskiä, mutta retiniitikoilla 
tämä riski on muuta väestöä pie-
nempi. Verkkokalvoirtaumassa oire-
ena on yleensä näkökentän reunalta 
alkava etenevä tumma varjo, josta 
näkee läpi huonosti tai ei ollenkaan.

Joskus harvoin näöntarkkuus voi 

jäädä huonommaksi kuin ennen 
leikkausta. Sille voi olla selityksenä 
esimerkiksi leikkauksen aikainen va-
lovaurio tai korkean silmänpaineen 
aiheuttama verenkiertohäiriö. 

Periaatteessa myös kuvaprojektion 
koko verkkokalvon tarkan näön alu-
eella muuttuu, jos taittovoima muut-
tuu merkittävästi. Vaurioituneella tai 
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Iiris-keskukseen Helsinkiin 18.9.2021  
suunniteltu kansainvälisen reti-
niitikon päivän tapahtuma Retina 

Day piti heikentyneen koronatilan-
teen vuoksi siirtää tänäkin vuon-
na verkkoon. Sovellukseksi valittiin 
Teams, ja kokouksen teknisestä to-
teutuksesta vastasi varmoin ottein 
Merja Regnér. 

Näkökyky ja elämänlaatu

Retina ry:n puheenjohtaja Sini 
Sjöblom avasi tilaisuuden ja luovut-
ti puheenvuoron professori Hannu 
Uusitalolle, joka alkoi luotsata ko-
kousta eteenpäin puhuen itse aluksi 
näkökyvyn merkityksestä yksilölle ja 
yhteiskunnalle. Tampereen yliopis-

Runsas kattaus Retina Dayssa
Teksti: Outi Lehtinen

ton ja THL/Näkövammarekisterin yh-
teistyönä on Uusitalon johdolla ana-
lysoitu eri näkökulmista kahta laajaa 
väestötutkimusta, Terveys 2000 ja 
Terveys 2011, joissa oli mukana yli 10 
000 suomalaista. Näkövammaisten 
elämänlaatua ja sairastavuutta kos-
kevista tuloksista Uusitalo kertoi jo 
vuoden 2017 Retina Dayssa (Retina 
2/2017). 

Tällä kertaa kuulimme väitöskirja-
tutkija FM Petri Purolalta tuoreesta 
jatkotutkimuksesta, jossa selviteltiin 
yleisimpien silmäsairauksien (glau-
kooma, kaihi ja silmänpohjan ikärap-
peuma) vaikutusta koettuun elämän-
laatuun. Purolan kirjoittama artikkeli 
aiheesta julkaistiin Retina-lehdessä 
1/2021 otsikolla Varhainen diagnoo-

kovin pienellä toimivalla tarkan näön 
alueella tälläkin voi olla merkitystä 
suuntaan tai toiseen.

Kaihileikkauksen tarpeellisuus ja 
ajankohta määräytyvät potilaan yk-
silöllisen tilanteen mukaan.  

Komplikaatioriskit pienenevät vuo-
si vuodelta tekniikan ja osaamisen 
kehittyessä. Suurin osa potilaista on 
tyytyväisiä leikkauksen lopputulok-
seen, mutta odotukset on hyvä aset-
taa realistisiksi.
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si parantaa ennustetta ja elämänlaa-
tua monissa sairauksissa.

Heti Retina Dayn jälkeen tuli tieto, 
että projekti saa edelleen jatkoa otsi-
kolla Suomalainen näkövammaisuus 
– kehittyminen, sosiaaliset ja alueel-
liset tekijät. Näkövammaisten liiton 
hallitus on myöntänyt Aila Martikai-
sen testamenttirahastosta tähän tar-
koitukseen lähes 166 000 € vuosille 
2021–2025. Tiedotteen mukaan tar-
kastelussa ovat mukana yleisimpien 
silmätautien lisäksi nyt myös perin-
nölliset silmäsairaudet.  

Näköpalapeliä, 
omaseurantaa ja 
laajaa tutkimustyötä 

Seuraava luentokokonaisuus kä-
sitteli toiminnallista näköä. Silmä-
tautien erikoislääkäri LT Markku 
Leinosen aiheena oli Näköpalapeliä 
aivoissa – Näkemisen viisi ulottu-
vuutta. Oli mielenkiintoista kuulla, 
miten silmien ja aivojen yhteistyö 
normaalisti pelaa ja miten erilaiset 
näköviat kuten heikentynyt näön-
tarkkuus ja näkökenttäpuutokset 
vaikuttavat asiaan. 

Leinosen jälkeen tamperelainen 
retiniitikko Tuukka Vainio kertoi 
harrastusprojektistaan ja kehittä-
mästään sovelluksesta, jonka avulla 
hän seuraa oman näkökenttänsä su-
pistumisnopeutta ja ennustetta. Esi-
tys kirvoitti runsaasti kysymyksiä ja 
kommentteja.

Lounastauon jälkeen palasimme 
tietokoneiden ja älypuhelimien ää-

reen kuulemaan LT Eeva-Marja San-
kilan historiallista katsausta Usherin 
syndrooman tutkimuksen alkutaipa-
leeseen, geenilöytöihin ja nykyisiin 
hoitotutkimuksiin. Suomen Kuu-
rosokeat ry:n 50-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi saimme kurkistaa kuulonä-
kövammaisten elämään Sanna Nuu-
tisen ja Riitta Lahtisen koskettavien 
puheenvuorojen kautta. 

Päivän viimeisenä puhujana oli 
kantasolututkija professori Heli 
Skottman, joka avasi eteemme 
kaikkikykyisten kantasolujen hyö-
dyntämisen huikeat mahdollisuudet 

” Upeaa, että järkkäätte

näin laadukkaita 

webinaareja!

Retina Dayn studio sijaitsi Merja Regnérin 
kodin työhuoneessa.
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perustutkimuksessa, perinnöllisten 
silmäsairauksien mallinnuksessa, 
hoitostrategioiden kehittelyssä ja 
jopa verkkokalvon 3D-tulostuksessa.

Leinosen, Vainion, Sankilan, Nuuti-
sen, Lahtisen ja Skottmanin esityksiin 
voi tutustua tämän lehden erillisissä 
artikkeleissa. Retina Dayn videotal-
lenne on katsottavissa Retina ry:n 
YouTube-kanavalla osoitteessa htt-
ps://youtu.be/yP_AG4t3LZI. Kanava 
ei ole julkinen vaan piilotettu, joten 
videon pääsee katsomaan vain yllä 
olevan linkin kautta. Linkki löytyy 
pysyvästi yhdistyksen verkkosivulta 
www.retina.fi > Arkistot > Ääntä ja 
kuvaa tapahtumista.

Retina Dayn suoraa verkkolähetys-
tä seurattiin lähes 70 laitteelta. Video-
tallennetta on käynyt katsomassa 
saman verran kiinnostuneita, jotkut 
useampaankin kertaan. Tapahtuma 
on jo vuosien ajan ollut kuunnelta-
vissa sekä suorana lähetyksenä että 
tallenteena, aiemmin vain äänenä, 
nyt myös kuvana. Vastaisuudessa-
kaan Retina Dayhin osallistuminen ei 
välttämättä edellytä matkustamista, 
sillä hyväksi koettua hybridimallia 
jatketaan ilman muuta.

Etäyhteydelläkin 
tuntui kuin olisi
ollut mukana! 
”

Huikee päivä, 
tallenteenakin!
Kiitos Retinaperhe!

”

Mukavaa, että 
 tapahtumaa voi  
kuunnella esteettö-
mästi kotisohvalta!

”

Vaikka emme tänäkään vuonna 
päässeet tapaamaan toisiamme 
fyysisesti, eikä apuvälinenäyttelyä, 
palvelutiskejä ja tuotetoria pystytty 
järjestämään, osallistujien yhteistä 
kokemusta kuvannee hyvin Hannu 
Uusitalon toteamus, että meistä on 
tullut kuin yhtä perhettä.

Toivottavasti koronapeikko on ensi 
syksyyn mennessä taltutettu ja ta-
paamme 24.9.2022 Iiriksessä!

Omakohtaisia 
kokemuksia 
asiantuntijaluentojen 
lomaan jatkossakin!

”
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Retina ry perusti keväällä 2016 
Suomeen valtakunnallisen Re-
tinitisrekisterin, johon retinii-

tikoiden toivotaan ilmoittavan omat 
tietonsa vapaaehtoisesti. 

Rekisterin tavoitteena on helpottaa 
tutkimustyötä keräämällä yksityis-
kohtaista tietoa Suomessa esiinty-
vistä perinnöllisistä verkkokalvorap-
peumista ja niiden taustalla olevista 
geenivirheistä. Rekisterin sisältämä 
tieto auttaa tutkijoita myös muissa 
tärkeissä kysymyksissä, kuten tietty-
jen geenivirheiden esiintyvyydessä. 

Retinitisrekisterin dokumentit löyty-
vät osoitteesta www.retina.fi -> Reti-
nitisrekisteri. Sieltä ovat ladattavissa 
erillisinä tiedostoina Rekisteriseloste, 
Potilasinformaatio ja suostumus sekä 
varsinainen Rekisteröitymislomake.

Suostumus- ja rekisteröitymislo-
makkeet täytetään, tulostetaan ja 
lähetetään postitse lomakkeessa il-
moitettuun osoitteeseen. Samaan 
kuoreen voi liittää kopiot lääkärin-
lausunnoista, geenitutkimuksen tu-
loksista, näkökenttä- ja silmänpoh-
jakuvista ja muista mahdolllisista 
dokumenteista. Suosittelemme, että 
lomakkeet täytetään tietokoneella ja 

tulostetaan vasta sen jälkeen. Näin 
tietojen syöttäjä välttyy käsialan tul-
kinnasta aiheutuvista virheistä. 

Kaikki alkuperäiset paperit taltioi-
daan rekisterin ylläpidosta ja päi-
vityksestä vastaavan prof. Hannu 
Uusitalon valvonnassa Taysin Sil-
mäkeskuksen turvallisiin, lukittuihin 
tiloihin. Kullekin rekisteröityneelle 
luodaan koodinumero, jolla tiedot 
viedään kahteen erilliseen, suo-
jattuun Excel-taulukkoon. Toinen 
taulukko sisältää ainoastaan koodi-
numeron ja henkilötiedot. Toiseen 
taulukkoon tulevat pelkällä koodi-
numerolla varustetut potilastiedot 
ilman henkilötietoja. Näitä anonyy-
mejä tietoja pääsevät katsomaan 
vain luvan saaneet tutkijat. Mikäli il-
menee tarve saada yhteys tutkimus-
hankkeen kannalta kiinnostavaan 
potilaaseen, rekisterin pitäjä kysyy 
asianomaiselta, saako yhteystiedot 
luovuttaa tutkijalle. 

Kannustamme kaikkia retiniitikoita 
rekisteröitymään. Vanhemmat voi-
vat toimittaa retiniitikkolasten tie-
dot. Mitä kattavampi rekisteristä saa-
daan, sitä enemmän siitä on hyötyä!

Retinitisrekisteri kerää 
tietoja retiniitikoilta
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Näöntutkimustaulun kirjainten 
tunnistaminen kertoo, miten 
tarkasti ihminen näkee. Sil-

loin on kuitenkin selvillä vasta näke-
misen yksi ulottuvuus. Näkökyky on 
moniulotteinen: hyvä näkö ei ole ai-
noastaan tarkka – se on myös kirkas, 
laaja ja nopea.

Moniulotteinen näkö

Viallinen terävänäön alue

Luotettavat näköhavainnot ympä-
ristöstä perustuvat tarkasti ja vikke-
lästi liikkuviin silmiin. Tämän ansios-
ta silmien keskeisen eli terävänäön 
alue – katseemme – kohdistuu juuri 
sinne, minne tietoinen tai tiedosta-

maton ajatuksemme sen ohjaa.
Keskeisen alueen näkö on vas-

tuussa näkökohteen erottumisesta 
taustastaan (kontrastinäkö) ja sen 
tunnistamisesta (näöntarkkuus). Jos 
keskeisessä näkökentässä on sokei-
ta puutosalueita, kohteet saattavat 
piiloutua niihin, ennen kuin katse 
hiukan siirtyy ja kohteet vilahtavat 
näkyviin – ainakin hetkeksi. Kohteet 
ovat siis silmälle näkymättömiä, jos 
ne lankeavat puutosalueelle tai jos 
kontrastinäkö ei ole riittävän hyvä, 
jotta kohde erottuu taustastaan. Jos 
näöntarkkuus on huono, kohteita ei 
kunnolla tunnisteta.

Terävänäön aluetta voivat viottaa 
monet silmäsairaudet, kuten ikärap-
peuma tai useat retinitissairaudet. 
Käytännön haittana näön toimin-

Näköpalapeliä aivoissa − 
Näkemisen viisi ulottuvuutta
Teksti: Markku Leinonen, silmälääkäri, tutkimusjohtaja, Ocusweep

Eliöiden evoluutiossa näkökyvyn alkuperäinen tehtävä on mah-
dollistaa tarkoituksenmukainen liike. Näköhavainto rakentuu 
lukemattomista palasista, jotka aivot kokoavat yhteen. Ihminen 
ei itse tiedä, jos hänen näköpalapelinsä on kesken tai siitä puut-
tuu palasia, ei myöskään, milloin se on niin valmis, että näköha-
vainnon pohjalta on viisasta toimia. 
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takykyyn on silloin etenkin näön-
varaisen etsinnän vaikeutuminen. 
Näkökohteiden huomaaminen ja 
löytäminen tulevat hitaammiksi ja 
epävarmemmiksi. Näkövian tarkem-
masta luonteesta riippuen eri ihmi-
sillä on hankaluuksia erilaisissa tilan-
teissa.

Näön kirkkauden eli kontrastinäön 
heikkous vaikeuttaa kohteiden ha-
vaitsemista, koska niiden erottami-
nen taustasta on hankalaa. Tämä voi 
vaikeuttaa esim. sosiaalisissa tilan-
teissa toimimista, kun eri ilmeiden 
nyanssit voivat jäädä huomaamatta. 
Hämäryys tai huono keli lisäävät en-
tisestään haasteita heikon kontrasti-

näön omaavalle. Kontrastinäön on-
gelmiin voi puuttua esim. valaistusta 
säätämällä tai oikean tyyppisillä vä-
rillisillä absorptiolaseilla.

Ikärappeuman aiheuttamaa käy-
tännön näköhaittaa selvitettiin pro-
fessori David Crabbin laboratori-
ossa Lontoossa mittaamalla, kuinka 
kauan koehenkilöt tarvitsivat aikaa 
löytääkseen kuvasta tietyn yksityis-
kohdan (kuvat 1 ja 2). Tulokset vaih-
telivat erilaisissa näkövioissa melkoi-
sesti riippuen etsittävän kohteen ja 
sen taustan ominaisuuksista (kont-
rasti, yksityiskohtien koko ja runsaus 
taustassa).

Kuva 1. Koehenkilöiden tehtävänä oli löytää kuvasta McDonald's-mainoskyltti. Terveet löysi-
vät sen yleensä alle 20 sekunnissa (siniset pallot), mutta keskivaikeaa (keltaiset pallot) tai vai-
keaa ikärappeumaa (punaiset pallot) sairastavat tarvitsivat aikaa huomattavasti enemmän. 
(Taylor ym. 2017. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 58(3), 1887–1892)
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Kuva 2. Paljonko maksaa Fimble-pakkaus? Tässä tehtävässä oli vaikeuksia terveilläkin.    

Miltä keskialueen                   
näkövika näyttää?

On vaikea tietää, miten toinen ihmi-
nen näkee viallisella näkökyvyllä. Tut-
kimuksessa (Taylor ym. 2018) asiaa 
kysyttiin 29 ikärappeumapotilaalta. 

Päinvastoin kuin moni arvostettukin 
näköalan ammattilainen ajattelee, 
terävänäön keskellä ei ole epäselvä 
tumma möykky näköä haittaamassa, 
vaan useimmiten potilaat kertoivat, 
että näkö on "sumea", "siitä puuttuu 
alueita" tai se on "vääristynyt" (kuva 
3).

Kuva 3. Miltä maailma näyttää ikärappeumaa sairastavan silmin? Kuvassa jokainen pysty-
sarake kuvaa yhtä henkilöä, jolla on vähäinen, kohtalainen tai suuri vika. (Taylor ym. 2018. 
Ophthalmic and Physiological Optics, 38(1), 98–105)
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Viallinen näkökenttä

Näkökentässä voi olla monenlaisia 
puutteita. Se voi olla terävä ja kirkas 
keskeltä, mutta reunoilta samea tai 
päinvastoin. Siitä voi puuttua epä-
määräisiä osia sieltä täältä. Näkö-
kenttä kaikkine mahdollisine puut-
teineen liikkuu silmän mukana, kun 
katse siirtyy paikasta toiseen. Kat-
seen siirtyminen kohteesta toiseen 
ei suinkaan ole sattumanvaraista 
vaan tarkalleen etukäteen suunnitel-
tua. Ääreisnäkökenttä on siinä ratkai-
sevassa osassa.

Ääreisnäkökentän tehtävänä on 
mahdollistaa havainnot katselinjan 
ulkopuolelta. Näköjärjestelmä saa 
silloin yleiskuvan edessä ja sivuilla 
olevasta näkymästä. Näin aivot voi-
vat suunnitella seuraavan katseen-
siirron tarkkaa suuntaa ja laajuutta 
seuraavaan näkökohteeseen. Tämä 
katseensiirto voi olla tietoinen ja har-
kittu tai sitten aivan automaattinen, 
vaikkapa jonkin yllättävän reunus-
toilla olevan kohteen laukaisema. 
Näin terävänäön alue pääsee analy-
soimaan uutta näkökohdetta ja tal-
lettamaan yhden uuden, teräviä yk-
sityiskohtia sisältävän näköpalapelin 
palasen aivoihin. Näitä palasia kertyy 
ihmisellä aika vauhtia, koska katse 
aktiivisessa katselutilanteessa liikkuu 
paikasta toiseen useita kertoja se-
kunnissa.

Ihan ehytkään näkökenttä ei takaa 
sitä, että teemme näköhavaintoja 

näkömme reunustoilta. Lisäksi mei-
dän täytyy pystyä jakamaan tarkkaa-
vuuttamme reunustoille. Kaikille on 
tuttu tilanne, jossa olemme keskit-
tyneitä ja koko tarkkaavuudellamme 
suunnanneet katseemme johonkin 
mielenkiintoiseen, emmekä lainkaan 
huomaa mitä ympärillä tapahtuu. 
Monissa aivosairauksissa kuten de-
mentiassa tällainen tilanne saattaa 
olla pysyvä ja huomattavasti heiken-
tää näön toimintakykyä, vaikka varsi-
naisesti näkökentässä, näöntarkkuu-
dessa tai kontrastinäössä ei olekaan 
mitään vikaa.

Miltä maailma näyttää, jos 
näkökentässä on puutoksia 
keskialueen ulkopuolella?

Glaukoomassa näkökenttään tulee 
puutosalueita yleensä keskialueen 
ulkopuolelle. Näitä puutoksia sil-
mäalan ammattilaiset ovat usein 
havainnollistaneet kuvilla, joissa on 
mustia läiskiä kuvaamassa puuto-
salueita. Professori David Crabbin 
tutkimusryhmä selvitti kysymällä 
glaukoomapotilailta itseltään, mil-
tä heidän näkömaailmansa näyttää. 
Näkökenttäpuutos ei näiden poti-
laiden mielestä lainkaan tee mustia 
läiskiä näkökenttään. Useimmiten 
näkyy vain epäselviä tai puuttuvia 
alueita tai puutoksia ei huomaa lain-
kaan (kuvat 4 ja 5).
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Kuva 4. Nämä kuusi kuvaa näytettiin 50 glaukoomapotilaalle, joilla kaikilla oli eriasteisia puu-
toksia näkökentässä. Heiltä kysyttiin, mikä kuvista parhaiten esittää heidän omaa näköken-
tän puutostaan. Kukaan ei nähnyt ylärivin tunnelia mustilla kehyksillä. Puolet kannatti alari-
vin ensimmäistä kuvaa, jossa on sumuisia alueita. Neljännes ei huomannut näkökentässään 
mitään vikaa. Kahdeksan henkilöä (16 %) kannatti viimeistä kuvaa, josta puuttui joitakin yk-
sityiskohtia. ( Crabb ym. 2013. Ophthalmology 120: 1120–1126)
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Kuva 5. Näkökenttäpuutos ei glaukoomapotilaiden mielestä tee lainkaan mustia läiskiä nä-
kökenttään. Useimmiten näkyy vain epäselviä tai puuttuvia alueita tai puutoksia ei huomaa 
lainkaan.

Näkökentän puutoksien on todet-
tu mm. vaikeuttavan liikenteessä 
ajonopeuden mukauttamista kais-
tanvaihdoksissa ja ajolinjan pitä-
mistä ajokaistalla. Lisäksi näön reu-
na-alueilla tapahtuvat yllättävät asiat 

voivat tuottaa haasteita. Ihminen ei 
tiedä sitä, mitä ei näe. Jos näköken-
tän reuna-alueilla on jotakin vikaa, 
siellä tapahtuviin yllättäviin asioihin 
ei pysty reagoimaan.
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Näköprofiili antaa näön                        
toimintakyvystä kokonais-
kuvan

Näön toimintakykyä ja sen puut-
teita ei tarkasti pysty ilmaisemaan 
näkötesteillä, joissa silmä pidetään 
paikallaan tai ei oteta lainkaan huo-
mioon sitä, kuinka paljon aikaa nä-
köpalapelin kokoamiseen tai näkö-
havaintoon menee. Tarvitaan useita 
testejä, joiden avulla voidaan hah-
mottaa näön toimintakyvyn profiili. 

Tätä tarkoitusta varten on Turussa 
kehitetty Ocusweep-näöntutkimus-
laite, jossa usean testin yhteistulok-
sena saadaan monipuolisempi käsi-
tys näön toimintakyvystä. Tuloksia 
voidaan verrata kymmenien tuhan-
sien suomalaisten testituloksiin ja 
saada siten käsitys näkövian suuruu-
desta ja yleisyydestä.

Kuva 6. Ocusweep-laitteen testeillä voidaan saada kokonaiskuva näön toimintakyvystä.

Kirjoittaja on perustanut Ocusweep- 
laitteen kehittäneen Ocuspecto Oy:n 
ja toimii sen tutkimusjohtajana ja hal-
lituksen jäsenenä.
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Kun vuonna 2016 sain retinitis 
pigmentosa diagnoosin, tun-
temukseni olivat melko risti-

riitaiset. Periaatteessa olin helpottu-
nut, sillä sain vihdoinkin tietää, mikä 
oli aiheuttanut näkökenttäni kaven-
tumisen ja huonontuneen hämärä-
näköni. En ollut siis vain kuvitellut 
näköni huonontuvan, vaan minulla 
oli oikeasti hyvä syy hakeutua silmä-
lääkärin vastaanotolle.

Toisaalta olin myös pettynyt lääkä-
rin antamiin vastauksiin. Jo ennen 
diagnoosia minulla oli aavistus siitä, 
että näkökykyni on katoamassa, sillä 
enhän minä muuten olisi hakeutu-
nut lääkärin vastaanotolle. 

Tärkeimmät kysymykseni, mihin oli-
sin halunnut saada vastauksia, liittyi-
vät tulevaisuuteen. Pitäisikö minun 
opetella valkoisen kepin ja ruudun-
lukuohjelmien käyttöä heti ensi tilas-
sa, vai ovatko kyseiset taidot minulle 
tarpeellisia vielä kymmeniin vuosiin? 
Lääkärin haluttomuus arvioida mi-
ten sairaus kehittyisi tulevaisuudessa 
turhautti.

Diagnoosin yhteydessä tehtyjen 
näkökentän laajuutta mittaavien tut-

Näkökentän mittaamista 
virtuaalilasien avulla
Teksti ja kuvat: Tuukka Vainio

kimuksien tekeminen kuitenkin he-
rätti ajatuksen: jos minulla olisi keino 
mitata näkökenttäni laajuutta kotoa 
käsin, niin pystyisinkö itse arvioi-
maan, miten näkökykyni tulisi kehit-
tymään tulevaisuudessa?

Virtuaalilasien avulla näkökentän laajuuden 
voi mitata vaikkapa nojatuolista käsin.
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Jos siis minua hoitaneet silmälääkä-
rit eivät halunneet lähteä arvioimaan 
näkökykyni kehittymistä lähitulevai-
suudessa, niin minä laadin haluama-
ni ennustuksen itse!

Työkalut tarpeen mukaan

Projektin aloittelun aikoihin olin 
seuraillut kiinnostuksella, mitä virtu-
aalilasien maailmassa tapahtui. To-
siaan, 2010-luvun viimeiset vuodet 
olivat suuren VR-innostuksen aikaa. 
Markkinoilla rupesi olemaan monen-
laisia pelikäyttöön tarkoitettuja vir-
tuaalilaseja, joiden hintakaan ei juuri 
päätä huimannut. Ei siis ollut mikään 
ihme, että ajatusnäkökentän mittaa-
misesta juuri virtuaalilasien avulla 
tuli minulle samalla sekunnilla, kun 
rupesin miettimään, miten näköken-
tän kehittymistä voisi ylipäätänsä 
mitata kotioloissa kengännauhabud-
jetilla. Projektin ensimmäinen vaihe 
olikin siis löytää käyttötarkoitukseen 
parhaiten sopivat virtuaalilasit. 

Tärkeimmäksi valintakriteeriksi 
muodostui lasien käytön helppous. 
Käytännössä tämä tarkoitti, että lasit 
eivät saaneet olla riippuvaisia ulkoi-
sista laitteista, kuten esimerkiksi tie-
tokoneeseen menevistä johdoista tai 
huoneeseen asennettavista liikkeen 
tunnistimista. Tämä käytännössä sul-
ki pois valtaosan juurikin vaativaan 
pelikäyttöön tarkoitetuista virtuaali-
laseista. 

Pitkän pohdinnan jälkeen projek-
tin virtuaalilaseiksi valikoitui Oculus 
Go -lasit, jotka olivat jo ostohetkel-

lä 2019 hieman vanhaa tekniikkaa. 
Ne olivat silti aivan riittävän hyvät 
projektin vaatimuksia ajatellen: la-
sit eivät vaadi minkäänlaisia johtoja, 
projektini ei ole graafisesti hirveän 
vaativa, eikä laitteen akun tarvitse 
riittää tuntikausiksi, toisin kuin esi-
merkiksi elokuvia katsellessa.

Varsinaisen testisovelluksen kehit-
täminen oli vuorostaan todella yk-
sinkertaista: olinhan jo Tampereen 
teknisellä yliopistolla opiskellessa 
tutustunut Unity-pelimoottoriin ja 
tehnyt sillä pienimuotoisia projek-
teja. Näkökenttää mittaavan testin 
tekeminen olikin suoraviivaista ja 
ensimmäinen näkökentän mittaava 
kilke syntyikin yhdessä illassa.

Testin toimintaperiaate on varsin 
yksinkertainen: virtuaalimaailman 
keskelle luodaan kuutio, jota käyt-
täjän pitää katsoa. Niin kauan kuin 
käyttäjä katsoo kuutiota, näköken-
tän ulkopuolelle luodaan vaaleita 
palloja, jotka lähestyvät pikkuhiljaa 
kohti näkökentän keskustaa. 

Kun pallo ilmestyy käyttäjän näkö-
kenttään, hän painaa ohjaimen nap-
pulaa, jolloin pallo poistetaan ja uusi 
pallo lähestyy näkökentän keskustaa 
eri suunnasta. Ennen testin aloitta-
mista käyttäjä päättää, montako mit-
tausta testissä tehdään, ja testi päät-
tyy, kun kaikki mittaukset on tehty.

Totuuden hetki: toimiiko          
  testi vai ei?

Ensimmäiset mittaukset olivat pro-
jektin kannalta tärkeä virstanpylväs: 
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jos saamani mittaustulokset eivät 
vastaisi nykyistä näkökykyäni, niin 
koko ajatus näkökyvyn seuraami-
sesta ja ennustamisesta olisi pitänyt 
haudata. Onneksi saamani mittaus-
tulokset vaikuttivat oikeilta: vuonna 
2016 saamani diagnoosin mukaan 
näkökenttäni oli molemmissa sil-
missä kaventunut alle 10 asteen, ja 
ensimmäiset omat mittaustulokseni 
olivat täysin diagnoosin mukaisia.

Menetelmässä oli kuitenkin heik-
koutensa: yksittäiset testitulokset 
saattoivat heitellä hieman riippuen 
esimerkiksi siitä, kuinka virkeä olin 
testiä tehdessä. Tätä satunnaista 
vaihtelua pystyy kompensoimaan 
nostamalla mitattavan datan määrää 
ja katsomalla, miltä testitulokset kes-
kimäärin vaikuttavat. Tämän vuoksi 
päätin aloittaa seurannan tekemällä 
sata näytettä pitkän testin kaksi ker-
taa viikossa. 

Myöhemmin rupesin tekemään 
mittauksia myös erilaisilla paramet-
reilla. Miten mittaustulos muuttuu, 
jos muutan pallojen kokoa tai nope-
utta? Entä miten käy, jos pallot läh-
tevätkin näkökentän keskeltä kohti 
ulkoreunaa?

Nykyään yhden testin tekemisessä 
kuluu noin vartti, joten koko päivän 
testisarjaan menee 30-45 minuuttia. 
Tämä on melko pitkä aika istua pai-
kallaan virtuaalilasit silmillä, mutta 
podcasteja ja äänikirjoja kuunnelles-
sa tämänkin ajan saa kulumaan rat-
toisasti.

Kurkistus kristallipalloon

Muutaman tuloksen vertailu kes-
kenään on vielä helppoa laittamalla 
tulokset vierekkäin ja vertailemalla 
niitä silmämääräisesti keskenään.

Mutta miten puolen vuoden ajalta 
kerättyjä mittaustuloksia voisi hel-
posti verrata keskenään? Miten mit-
taustulokset kannattaisi esittää, jotta 
niistä paljastuisi jonkinlainen trendi?

Yksi tapa on laskea jokaisesta mit-
taustuloksesta näkökentän pinta-ala 
ja laittaa kaikista mittauksista laske-
tut pinta-alat samaan kuvaajaan. Sii-
tä on vuorostaan helppo nähdä nä-
kökentän kehittymisen trendi, jota 
voi sitten vielä tarkemmin analysoida 
vaikkapa regressioanalyysin avulla. 

Toinen tapa havainnollistaa näkö-
kentän kehittymistä on tarkastella 
näkökenttää eri suunnissa. Kehittyy-
kö näkökenttä oikeassa yläviistossa 
yhtä nopeasti kuin vasemmassa ala-

Syksyllä 2019 virtuaalilaseilla mitattu 
näkökenttä on vasemmalla noin 10° ja 
oikealla noin 8°.
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viistossa? Tätä kehitystä on helpoin-
ta havainnollistaa animaation avulla, 
josta näkyy, kuinka näkökenttä kutis-
tuu aikaa myöten.

Ei tasainen tie vaan                  
  kuoppainen kyyti

Kumpi edellä mainituista mene-
telmistä on parempi? Kumpi mene-
telmä on tarkempi ennustamaan 
näkökenttäni kehitystä, ja kumman 
ennusteen avulla minun kannattaa 
suunnitella tulevaisuuttani?

Oikea vastaus on, ettei kumpaan-
kaan ennusteeseen voi luottaa, sillä 
retinitis pigmentosan etenemisen 
ennustaminen ei ole näin yksinker-
taista! Kummatkin ennusteet perus-

Näkökentän pinta-ala saadaan laskemalla 
vierekkäisten pallojen ja keskipisteen muo-
dostamien kolmioiden pinta-alat yhteen.

Pinta-alan perusteella tehdyn regressioanalyysin (vasemmalla) mukaan näkökenttäni hä-
viäisi kokonaan vuoteen 2030 mennessä, mutta muodon perusteella tehdyn ennusteen (oi-
kealla) mukaan näkökenttää olisi silloin vielä reilusti jäljellä. Tuleeko kumpikaan ennusteista 
vastaamaan todellisuutta?
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tuvat siihen, miten sairaus on tähän 
mennessä edennyt ja piilevänä ole-
tuksena on, että se etenisi myös tule-
vaisuudessa samalla tavalla.

Todellisuus on kuitenkin toinen. Ta-
saisen kyydin sijaan retinitis pigmen-
tosa etenee kuin vuoristorata. Joskus 
näkökyky voi pysyä vakaana pitkiä-
kin aikoja, kun se taas joskus saattaa 
romahtaa hyvinkin lyhyessä ajassa.

Toinen ongelma on, että testi mittaa 
vain näkökentän koon suppenemis-
ta eikä millään tavalla, kuinka hyvin 
tarkan näön alueeni toimii. Toistai-
seksi isoin haitta, minkä retinitis on 
minulle aiheuttanut, on näkökentän 
kaventuminen. Tämä ei tarkoita sitä, 
etteikö myös tarkan näön alueeni 
voisi heikentyä lähitulevaisuudessa.

Tieto auttaa varautumaan

Tarkoittaako tämä sitä, että projek-
tista ei ole mitään hyötyä? Onhan 
toki! Mittaukseni ovat antaneet mi-
nulle edes jonkinlaisen kuvan siitä, 
minkälaisia muutoksia näkökentäs-
säni tapahtuu tällä hetkellä. 

Kotioloissa tapahtuva seuranta 
mahdollistaa myös nopean reagoin-
nin, jos näkökyvyssäni tapahtuu yl-
lättäviä muutoksia. Mittausdatan 
perusteella minun on helpompi va-
kuuttua siitä, että en vain pelkästään 
kuvittele näkökyvyssä tapahtuvia 
muutoksia.

Ja viimeisenä huomiona: vaikka pit-
källe menevien ennusteiden tekemi-
nen pelkän historiadatan perusteella 
onkin mahdotonta, tästä huolimatta 
on nyt jonkinlainen käsitys siitä, mitä 
näkökyvylleni voisi tapahtua lähitu-
levaisuudessa. Tämä oli juurikin se 
kysymys, mikä minua eniten askar-
rutti diagnoosin yhteydessä ja johon 
lääkäri ei suostunut vastaamaan!

Tulossa uusi ääniohjattava
BlindShell Classic 2 -puhelin
Monia uusia ominaisuuksia: 

Marjaniementie 74, Helsinki (IIRIS-keskus)   
p. 09 3960 4700   www.aviris.fi    info@aviris.fi

• Taktiili-näppäimistö ja selkeät 
numeronäppäimet

• Voimakkaampi äänentaso

• WhatsApp, Telegram ja 
Facebook Messenger

• Verkkoselain & YouTube

• BlindShell-näytönluku-
ohjelma muuttaa tekstin 
puheeksi

• BlindShell Beep auttaa 
löytämään esim. avaimet

Hinta 449 e (sis. alv 24 %)
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Oman tutkimusryhmämme 
kohteina Tampereella ovat 
silmän rajapinnat. Etsimme 

hoitokeinoja sekä sarveiskalvovau-
rioihin että verkkokalvosairauksiin. 
Jälkimmäisessä keskitymme erityi-
sesti verkkokalvon pigmenttiepitee-
liin (RPE) sekä terveessä silmässä että 
erilaisissa silmäsairauksissa. 

Tärkein työkalumme ovat kantaso-
lut. Kantasolu on siitä erikoinen so-
lutyyppi, että se pystyy tuottamaan 
valtavan määrän kopioita itsestään 
ja toisaalta erilaistumaan yhdeksi tai 
useammaksi solutyypiksi. Työkalu-
jamme ovat erityisesti Ihmisen kaik-
kikykyiset kantasolut, joilla ajatel-
laan olevan mahdollisuus erilaistua 
elimistön kaikiksi eri solutyypeiksi.  

Perinteisesti kaikkikykyisiä kanta-
soluja on saatu ihmisen alkioista. 
Meilläkin on alkioperäisiä kantaso-
lulinjoja jo noin 15 vuoden takaa, ja 
hyödynnämme niitä tutkimuksessa 
edelleen. 

Kantasolututkimus mullistui täysin, 

Edistysaskelia 
kantasolututkimuksessa
Professori Heli Skottman
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto

kun japanilainen Shinya Yamanaka 
kehitti menetelmän, jolla tavallisista 
soluista kyetään valmistamaan in-
dusoituja kaikkikykyisiä kantasoluja 
(iPSC). Yamanaka sai keksinnöstään 
sekä Millenium-teknologiapalkin-
non että Nobel-palkinnon 2012. 
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Uuden teknologian myötä saimme 
aivan uuden kantasolulähteen. Nyt 
voimme tuottaa tautispesifisiä kan-
tasolulinjoja sairauksien mallinnuk-
seen, soluterapian suunnitteluun, 
lääkekehitykseen, toksikologiaan ja 
perustutkimukseen. 

Kantasoluista erilaistettuja solu- ja 
kudosmalleja voidaan hyödyntää 
myös monissa prekliinisissä kokeis-
sa. Esim. geenihoidossa käytettävän 
virusvektorin toimivuutta ja geeni-
hoidon toiminnallisuutta voidaan 
testata niiden avulla laboratoriossa 
ennen kliinisten hoitokokeiden aloit-
tamista.

Sairauksien mallinnus

Omaksi tutkimuskohteeksemme 
valikoituivat jo varhain RPE-solut, 
jotka ylläpitävät neuraalisen verk-
kokalvon hyvinvointia. Erilaistamme 
RPE-soluja iPSC-soluista laborato-
riossamme. Todennamme erilaisin 

menetelmin, että tuotetut solut ovat 
oikeita toiminnallisia RPE-soluja. Ne 
mm. ilmentävät RPE-soluille tyypilli-
siä geenejä ja proteiineja ja huolta-
vat aistinsoluja kuten kuuluukin.

Sairauksien mallinnusta varten 
tuotamme geenivirhespesifisen so-
lulinjan henkilöstä, jolla on tietty 
silmäsairauteen johtava geenivirhe. 
Näin pääsemme tutkimaan labora-
toriossa, miten geenivirhe vaikuttaa 
soluun ja millä mekanismeilla se ai-
heuttaa sairauden. Jos mutaatiota 
ei vielä tunneta, solujen toiminnalli-
suutta verrataan terveiden ihmisten 
solujen toimintaan. Toiminnallisen 
puutoksen kautta voidaan päästä jy-
välle siitä, mikä geenivirhe voisi olla 
sairauden taustalla. 

iPSC-teknologian avulla tutkimme 
parhaillaan useita silmäsairauksia: 
verkkokalvon ikärappeumaa (AMD), 
tiettyjä RP-mutaatioita, Sorsbyn 
dystrofiaa (TIMP3) ja silmäoireitakin 
aiheuttavaa pyrofosfaatin puutos-
tautia (pseudoxanthoma elasticum). 

Kuvakaappaus Teamsistä Heli Skottmanin esityksestä. 
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Teemme sekä kansallista että kan-
sainvälistä yhteistyötä. Yhteistyö Re-
tina ry:n ja Suomen Retinitisrekiste-
rin kanssa on ollut oiva työkalu, kun 
olemme halunneet selvittää, mitä 
perinnöllisiä silmäsairauksia ja gee-
nivirheitä Suomessa esiintyy. Näin 
osaamme kohdentaa tutkimuksia 
niihin.

Solujen välinen 
kommunikaatio

Yhtenä esimerkkinä Tampereella 
meneillään olevista tutkimuksista 
on Suomen Akatemian rahoittama 
BioMiri-hanke. Yhteistyössä akate-
miatutkijoiden Soile Nymarkin ja 
Teemu Ihalaisen tutkimusryhmien 
kanssa kehittelemme laboratorio-
menetelmiä, joilla voidaan tutkia tar-
kemmin RPE:n ja verkkokalvon välis-
tä kommunikaatiota. 

Käyttämämme menetelmä mallin-
taa RPE:n ja verkkokalvon rajapintaa, 
jossa tärkeä kommunikointi tapah-
tuu. Näkökulma ja tutkimusympäris-
tö on täysin uusi ja edesauttaa mo-
nipuolisesti verkkokalvosairauksien 
tutkimusta ja hoitojen kehittämistä. 

Olemme valinneet malliksi RP-tau-
timuodon, joka johtuu mutaatiosta 
PRPF8-geenissä. Tässä sairaudessa 
sekä kliininen taudinkuva että alus-
tavat kokeet eläinmalleilla viittaavat 
siihen, etteivät RPE-solut kommuni-
koi kunnolla aistinsolujen kanssa. Po-
tilaiden soluista on tuotettu iPSC-kan-
tasoluja ja erilaistettu RPE-soluja. 
Vertaamme parhaillaan niiden toi-

mintaa terveisiin RPE-soluihin. 
Soile Nymarkin johtama silmän bio-

fysiikkaan erikoistunut ryhmä tutkii 
solujen välisiä sähköisiä ionikana-
via. RPE-soluissa ne osallistuvat mm. 
prosessiin, joka vastaa aistinsolujen 
uusiutumisesta eli fagosytoosista. 
Tämä prosessi on häiriintynyt monis-
sa verkkokalvon rappeumataudeis-
sa. Ionikanavat ovat herkkiä solujen 
kunnon ja toiminnan mittareita, ja 
niillä voi olla tärkeä rooli sairauksien 
synnyssä.

Nymarkin tutkimusryhmässä selvi-
tetään myös silmän vuorokausiryt-
min säätelemiä prosesseja sekä nii-
den yhteyksiä verkkokalvon ja RPE:n 
toimintaan ja sairauksiin.

Tutkimussuuntia maailmalta

Verkkokalvon sairaudet eivät usein-
kaan ole vain yhden solutyypin sai-
rauksia, vaan ongelma voi johtua 
solujen puutteellisesta yhteistyöstä. 
3D-kudosmallit tarjoavat hyvän työ-
kalun näihin tutkimuksiin.

 Ideana on yhdistää kantasoluista 
tuotettuja eri solutyyppejä toisiin-
sa siten, että lopputulos muistuttaa 
ihmisen verkkokalvoa. Haasteena 
on verkkokalvon erikoinen rakenne. 
Tutkimusta hidastaa myös se, ettem-
me vieläkään osaa erilaistaa kaikkia 
verkkokalvon yli 60 eri solutyyppiä. 

Ratkaisu voi löytyä organoiditekno-
logiasta. Organoidit ovat pallomaisia 
solurykelmiä. Jos verkkokalvon eri 
solutyyppien annetaan erilaistua täl-
laisissa kudosryppäissä, organoidien 
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sisään voi syntyä verkkokalvoa muis-
tuttavia rakenteita samaan tapaan 
kuin normaalin sikiönkehityksen ai-
kana. 

Näillä malleilla on kuitenkin täl-
lä hetkellä myös omat rajoitteensa, 
sillä esimerkiksi RPE ei välttämättä 
kehity ollenkaan tai on väärässä pai-
kassa. Tutkimus kuitenkin etenee ja 
esimerkiksi aivo-silmä-organoideissa 
on hiljattain saatu kasvamaan silmän 
rakennetta muistuttavia alkuja. 

Hyvin varhaisessa vaiheessa olevis-
sa prekliinisissä kokeissa verkkokal-
vo-organoideja on jo siirretty rotta- ja 
apinamalleihin. Apinaan siirretyt toi-
minnalliset aistinsolut ovat säilyneet 
elossa ainakin kaksi vuotta. Rotalla 
on havaittu mahdollisesti maltillinen 
valoaistimuksen paraneminenkin 1,5 
vuoden kohdalla. 

3D-biotulostusteknologialla voi-
daan rakentaa kerros kerrokselta 
verkkokalvoa. Mukana on rakennet-
ta tukeva biomateriaalikomponentti, 
jota kutsutaan biomusteeksi. Tällä 
hetkellä tulostamme sarveiskalvon 
rakenteita. Tulevaisuudessa pystym-
me tähän toivottavasti myös verkko-
kalvopuolella. 

Silmän kantasoluhoidot

Uuden sukupolven kantasoluhoi-
dot ovat monesta syystä edenneet 
nopeimmin juuri silmäsairauksissa.

1.  Silmä on helposti lähestyttävissä 
     ja leikkausmenetelmät erittäin  

        kehittyneitä.

2.  Hoitoa on mahdollista kokeilla  
        vain toiseen silmään, jolloin toi- 
        nen toimii verrokkina.

3.  Silmän ajatellaan olevan osittain  
        suojassa hyljintäreaktioilta.

4.  Hoidon toimivuutta on helppo
     seurata. Kuvantamismenetelmät
     ovat hyvin kehittyneet.
5.  Muilla solutyypeillä on jo osoitet-
     tu solusiirtostrategian toimivuus.
6.  Soluja tarvitaan suhteellisen vä-
     hän verrattuna muihin elimiin.

Pisimmällä silmän kantasoluhoi-
doissa ollaan sarveiskalvovammojen 
hoitamisessa limbaalisilla kantaso-
luilla. Niitä esiintyy normaalisti sar-
veiskalvolla, ja niiden tehtävänä on 
korjata syntyviä pintavaurioita. Jos 
limbaaliset kantasolut puuttuvat, 
sarveiskalvon pintaepiteeli ei uusiu-
du, mikä voi johtaa sokeuteen.

Kantasoluhoito soveltuu myös 
verkkokalvon ikärappeumaan (AMD) 
ja Stargardtin tautiin, joissa molem-
missa on puutteellisesti toimiva RPE. 
Kantasoluista tuotettujen RPE-solu-
jen siirto voidaan suorittaa joko so-
lususpensiona tai valmiina solumat-
tona. Solususpension injektointi on 
teknisesti helpompi, mutta ongel-
maksi jää solujen kiinnittyminen, toi-
mintakyky ja epiteelin muodostumi-
nen. Solumatto taas vaatii tuekseen 
biomateriaalin, eikä optimaalista 
materiaalia ole vielä tarjolla. Useita 
vaihtoehtoja on kokeilussa.

Nykyiset kliiniset hoitotutkimukset 
ovat pääsääntöisesti vielä turvalli-
suuskokeita. Menetelmät ovat edel-
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leen keskeneräisiä, mutta viitteitä 
niiden toimivuudesta on jo saatu.

Solulähteinä voidaan käyttää myös 
sikiöperäisiä verkkokalvon esiso-
luja, joista sikiönkehityksen aikana 
syntyy verkkokalvoa. Meneillään on 
kliinisiä hoitotutkimuksia RP-poti-
lailla Englannissa ja USA:ssa. Verkko-
kalvon esisoluja on siirretty kolmelle 
potilaalle, joilla oli vielä osittainen 

näkökyky jäljellä. Seuranta-ajan alus-
tavien tulosten mukaan kaikkien kol-
men näkökyky on parantunut jonkin 
verran. 

Artikkelin on laatinut Retina Dayn 
videotallenteen perusteella Outi Leh-
tinen, ja tekstin on tarkistanut Heli 
Skottman.

Usherin syndrooma on peitty-
västi periytyvä sairaus, johon 
liittyy sisäkorvaperäinen mo-

lemminpuolinen sensorinen kuu-
lovamma sekä retinitis pigmentosa 
-tyyppinen näkövamma.

Usherin syndrooma jaetaan klii-
nisesti kolmeen tyyppiin kuulo-
vamman vaikeusasteen perusteel-
la. Tyyppiin 1 liittyy synnynnäinen 
syvä kuulovamma ja tasapainoeli-
men vamma. Henkilö ei pysty kom-
munikoimaan puheella vaan käyttää 

viittomia. Ulkoiset kuulolaitteet eivät 
auta, mutta nykyisin riittävän varhain 
asetettu sisäkorvaistute mahdollis-
taa puheen oppimisen ja kommuni-
kaation puheella.

Tyypissä 2 on synnynnäinen keski-
vaikea kuulovamma, jossa kuulolait-
teesta on apua. Kuulo pysyy yleensä 
melko stabiilina, mutta kuulovamma 
saattaa joskus edetäkin, niin että tar-
vitaan sisäkorvaistute. Tasapainoaisti 
on normaali.

Usherin syndrooma – 
geenilöydöstä hoitotutkimuksiin

LT Eeva-Marja Sankila, HUS, Perinnöllisten silmätautien poliklinikka



                                            Retina 2/2021      33

Meillä Suomessa yleisimpään tyyp-
piin 3 liittyy etenevä kuulovamma, 
joka alkaa yleensä vasta puheen op-
pimisen jälkeen, mutta voi myöhem-
min vaatia sisäkorvaistutteen. Joskus 
kuulovamma on jo varhain niin syvä, 
että sisäkorvaistute tarvitaan lapse-
na. Joskus mukana on myös vaihte-
levia tasapaino-ongelmia esim. kä-
velemään oppimisessa.

Kaikkiin Usher-tyyppeihin liittyy 
tyypillinen, hitaasti etenevä retinitis 
pigmentosa (RP), joka alkaa yleensä 
hämäräsokeutena. Vähitellen näkö-
kenttään ilmaantuu rengasmainen, 
laajeneva puutosalue. Lopulta jäljel-
lä on vain keskeinen putkinäkö.

Historiallinen katsaus 
Usher-tutkimukseen

1858 Saksalainen silmälääketieteen 
pioneeri Albrecht von Graefe kuvasi 
sairauden, johon liittyi verkkokalvo-
rappeuma ja kuulon alenema.

1914 Skotlantilainen silmälääkäri 
Charles Usher julkaisi oireyhtymän, 
joka nimettiin hänen mukaansa Us-
herin syndroomaksi. 

1970 Arto Nuutila teki Suomessa 
epidemiologista tutkimusta kuu-
lo- ja näkövamman yhdistelmästä ja 
antoi sille nimeksi dysacusis retinal 
dystrophia.

1983 Seppo Karjalainen ym. kuva-
sivat epätyypillisen Usher-perheen, 
jossa sisaruksilla oli etenevä kuulo-
nalenema ja RP. Sittemmin he osoit-
tautuivat USH3-perheeksi. 

1994 Julkaistiin kansainvälinen Us-

her-luokittelu, jossa tyyppi 3 ei vielä-
kään ollut mukana, sillä julkaisuja oli 
vain Suomesta.

1995 Eeva-Marja Sankila ym. löy-
sivät USH3-perheitä tutkimalla mu-
taatiolle geenipaikan, mikä todisti 
lopullisesti, että tautimuoto on ole-
massa, ja se hyväksyttiin mukaan vi-
ralliseen luokitteluun. Geenipaikan 
löytyminen on ensi askel itse geenin 
etsimiseen ja löytämiseen.

1995 Löydettiin ensimmäinen 
USH-geeni. Kyseessä oli USH1B-gee-
ni, joka tuottaa myosiini 7A -pro-
teiinia. Geenipaikka oli löytynyt jo 
1992. Myosiini 7A on ensimmäinen 
tunnettu Usher-proteiini. Sen myötä 
päästiin tutkimaan, miten viallinen 
geenituote vaikuttaa sisäkorvan ja 
verkkokalvon soluissa molekyyli- ja 
proteiinitasolla.

Eeva-Marja Sankila (kuvakaappaus Retina   
Dayn videotallenteesta)
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2000 > Jatkolöydöksiä alkoi tul-
la nopeassa tahdissa. Seuraavaksi 
löytyivät USH1C- ja USH1G-geenit. 
Hyvin pian huomattiin, että kliini-
set tautityypit jakautuvat useam-
paan alatyyppiin sen mukaan, min-
kä geenin virhe on niiden takana. 
USH1-geenejä tunnetaan eniten. US-
H2A-geenin virheet ovat maailmalla 
yleisimpiä. USH2C ja USH2G aiheut-
tavat samantapaista tautia.

2001 Sankilan tutkimusryhmä löy-
si USH3-geenin ja nimesi sen tuot-
taman proteiinin klariiniksi. Muita 
USH3-geenejä ei ole löytynyt. 

2012 Aloitettiin tiettävästi en-
simmäiset kliiniset Usher-hoitotut-
kimukset. Geenien tunnistamisen 
myötä myös geenituotteiden eli pro-
teiinien tutkimus on edennyt. Näin 
on päästy ensin prekliinisiin eläin- ja 
soluviljelmäkokeisiin. Niiden avulla 
on selvitetty geenin ja proteiinin toi-
mintaa. Kun tietoa on kertynyt riittä-
västi, voidaan siirtyä potilailla tehtä-
viin kliinisiin hoitotutkimuksiin.

Tärkeimmät prekliiniset Usher-tut-
kimukset on tehty hiirimalleilla. 
Niitä on tuotettu lähes jokaiselle 
Usher-geenille. Hiirten avulla on pys-
tytty tutkimaan sekä taudin pato-
geneesiä eli etenemisprosessia että 
hoitomahdollisuuksia. 

Valitettavasti Usher-hiirimalleilla 
on yleensä pelkästään kuulovamma 
mutta ei samanlaista silmäsairautta 
kuin ihmisellä, joten hiirillä on voi-
tu tutkia vain kuulovamman hoitoa. 
Geenihoitokokeissa on injisoitu hoi-
togeeniä sairaan hiiren verkkokalvol-
le ja katsottu, miten se siellä käyttäy-

tyy, vaikka hoidon tehoa ei olekaan 
päästy tutkimaan. 

USH1B eli myosiini 7A -geeniä on 
injisoitu myös muutamalle potilaalle 
verkkokalvon alle geenihoitotutki-
muksessa. Vielä on paljon kehitettä-
vää. Myosiini 7A on isokokoinen gee-
ni, joka ei mahdu kerralla yleisimmin 
käytettyyn AAV-virusvektoriin, vaan 
se pitää pakata joko osina kahteen 
eri virukseen tai suuremman kapa-
siteetin omaavaan lentivirukseen. 
Lääketehdas Sanofin projekti on tällä 
hetkellä tauolla.

Muitakin geenihoitotutkimuksia 
tehdään hiirillä ja apinoilla. Toivotta-
vasti niistä päästään vähitellen ete-
nemään kliinisiin hoitotutkimuksiin.

Geeneihin perustuvia 
hoitostrategioita

Geenihoidossa viallinen geeni 
korvataan toimivalla geenillä injisoi-
malla virusvektoriin pakattua nor-
maalia geeniä verkkokalvon alle. 
Siirtogeeni hakeutuu näköaistinso-
luihin tai pigmenttiepiteeliin ja alkaa 
tuottaa normaalia geenituotetta. 
Leberin synnynnäisen amauroosin 
RPE65-geenillä tämä on jo onnistu-
nut, ja siitä on tullut ensimmäinen 
hyväksytty RP-geenihoito.

Geenieditoinnilla eli CRISPR- Cas9- 
geenisaksiteknologialla virheellinen 
geenisekvenssi leikataan irti ja kor-
vataan normaalilla sekvenssillä. Me-
netelmä vaatii verkkokalvon alaisen 
injektion, jotta geenin muokkaus 
voidaan tehdä kohdekudoksessa. 
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Antisense-oligonukleotidit (ASO) 
korjaavat kohdennetusti viallista 
geeniä. Eurooppalaisella ProQR:llä 
on meneillään kliininen hoitotutki-
mus, jossa pyritään korjaamaan koh-
dennetusti tietynlaisia USH2A-geeni-
virheitä kohdekudoksessa. Toisessa 
ProQR:n kliinisessä hoitotutkimuk-
sessa hoidetaan samalla menetel-
mällä CEP290-geenivirheestä johtu-
vaa retinitis pigmentosaa.

Aminoglykosidit ovat lääkeainei-
ta, jotka ohittavat geenissä esiinty-
vän liian aikaisen lopetuskodonin. 
Geenin luenta jatkuu virhekohdan 
yli, ja lopputuloksena syntyy lähes 
normaali proteiini. Menetelmä so-
veltuisi suomalaiseen USH3-valta-
mutaatioon, jossa on kyse juuri liian 
aikaisesta lopetuskodonista.

Pienet kuljetinmolekyylit voivat 
viedä viallisen geenituotteen oikeaan 
paikkaan. Tämä lähestymistapa sopii 
USH3-missense-mutaatioihin, joiden 
seurauksena geenituote päätyy so-
lussa väärään paikkaan. Eläinkokeet 
ovat meneillään, ja kliiniset hoitotut-
kimukset alkanevat ehkä piankin.

Kaikki edellä esitetyt hoitokeinot 
soveltuvat vain tiettyihin geenivir-
heisiin. Kehitteillä on myös laajem-
paan käyttöön soveltuvia menetel-
miä, jotka perustuvat kantasoluihin, 
tekonäköön, kasvutekijöihin ja opto-
genetiikkaan.

Lopuksi

Usher-geenihoidossa voidaan hoi-
taa sekä silmää että korvaa. Nykyi-
set sisäkorvaistutteet toimivat suh-
teellisen hyvin, mutta geenihoidolla 
voidaan ehkä saada vielä luonnolli-
sempi kuulo. Eläinkokeissa on jo on-
nistuttu usean USH-tyypin kohdalla.

Kaikissa hoitotutkimuksissa sairau-
den luonnollisen etenemisen tun-
teminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Ilman sitä ei voi tietää, tehoaako hoi-
to. Sairaus ei samasta geenivirhees-
tä huolimatta etene samalla tavoin 
jokaisella. Eteneminen ei myöskään 
ole lineaarista, vaan siinä voi esiintyä 
sekä rauhallisia jaksoja että nopeita 
pyrähdyksiä.

Geenien tutkimus on pitkäjänteistä 
työtä. Ei riitä, että geenivirhe löytyy. 
Pitää myös ymmärtää, mitä aluei-
ta geeneissä on ja mitä minkäkin 
alueen virhe vaikuttaa. On selvitet-
tävä, miten proteiinit ovat laskostu-
neet, miten ne toimivat ja mihin ne 
soluviljelmässä kulkeutuvat. 

Tutkimus etenee toisaalta nopeasti, 
toisaalta harmillisen hitaasti, ja vaatii 
pitkäjänteisyyttä. Silmälääkärinä ja 
tutkijana on joskus turhauttavaa, kun 
toivoisi, että tuloksia tulisi nopeam-
min. Sitä haluaisi niin mielellään aut-
taa vastaanotolla käyviä potilaita.

Artikkelin on laatinut Retina Dayn videotallenteen perusteella Outi Lehtinen, 
ja tekstin on tarkistanut Eeva-Marja Sankila.
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Kuulonäkövammaisia on aina 
ollut siellä, missä näkövam-
maisia tai viittomakielisiäkin: 

opiskelemassa Arlainstituutissa ja 
mukana tapahtumissa. 1960-luvulla 
Suomessa alettiin kuurosokeita kar-
toittaa, ja silloinen Sokeain Keskusliit-
to päätti ottaa pienen vähemmistön 
huolehtiakseen. Vuonna 1968 järjes-
tettiin ensimmäiset kuurosokeiden 
omat viikonloppuleirit ja 1969 pal-
kattiin kuurosokeille oma huoltosih-
teeri. Hän oli Inger Lindgren, joka 
osaltaan vaikutti vahvasti siihen, että 
Suomen Kuurosokeat ry perustettiin 
vuonna 1971. 

Kuurosokeiden omat kurssit ja lei-
rit osoittivat, miten valtava kokemus 
jokaiselle oli päästä samanlaisten 
ihmisten pariin. Onhan edelleenkin 
totta, että näkövammaisten tapah-
tumissa ei aina huomioida yhden 
henkilön kuulovammaa ja toisaalta 
kuurojen tapahtumissa yhden tar-
vetta opastukseen ja kädestä käteen 
viittomiseen. Kun ryhmän kaikilla 
osallistujilla on kuulo- ja näkövam-
ma, sitä ei voi olla huomioimatta. 
On myös voimaannuttava kokemus 
kuulua välillä enemmistöön, olla 
ihan kuin kaikki muutkin.

Eräs vähemmistö keskellämme
Teksti: Järjestöohjaaja Milla Lindh, Suomen Kuurosokeat ry

Kutsumme itseämme helposti 
kuurosokeiksi, vaikka täysin kuu-
rosokeita on vähän. Monella meistä 
on etenevä kuulo- ja näkövamma. 
Yleisin syy on perinnöllinen Usherin 
syndrooma, josta tunnetaan kolme 
eri sairaustyyppiä. 

Keskenämme emme diagnoosien 
perään kysele, vaan saatamme tie-
dustella: ”Kuuletko sinä pimeässä?” 
Hämäräsokeus alkaa nimittäin mo-
nella jo varhain, ja silloin on vaikea 
lukea huulilta. Sisäkorvaistute voi 
tuoda jopa niin hyvän kuulon, ettei 
tuntematon välttämättä huomaa 
kuulovammaa olevankaan. 

Sisäkorvaistutteella pystyy jutte-
lemaan pimeässä puheella ainakin 
siihen asti, kun menee vaikka sau-
naan. Sinnehän ei prosessorit päässä 
mennä, ja sitten ollaan kaikki taktii-
listi viittomakielellä kommunikoivia 
– paitsi jos ei osaa viittomakieltä tai 
viitottua puhetta. No, osaa kummin-
kin aakkoset, ja voidaan kirjoittaa 
kaverin kämmeneen suuraakkosil-
la. Paljon käytämme myös erilaisia 
kosketusviestejä, ja läheiset ystävät 
tai kumppanit ovat kehittäneet ihan 
omia viestintätapoja, jotka eivät 
muille avaudu.
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Meidän tapahtumissamme aina 
joku näkee jotakin ja joku kuulee jo-
takin. Joku osaa puhua ja viittoa ja 
tulkkaa tarvittaessa. Yhteisöömme 
kuuluu hyvin läheinen ammattikun-
ta viittomakielen tulkit. Kuurosokeil-
le tulkkaus on paljon muutakin kuin 
kielen kääntämistä. Se on kokonai-
sen kulttuurin kääntämistä, turvallis-
ta ja luotettavaa opastusta ja innova-
tiivista kuvailua. 

Meillä on kaikilla viittomanimi. On 
tavallista, että kun kuurosokea saa-
puu tulkin kanssa johonkin tapah-
tumaan, hän kysyy, keitä paikalla on. 
Vain tutut tulkit tietävät kaikkien läs-
näolijoiden viittomanimet tai ylipää-
tään mitkään nimet. Monet heistä 
tuntevat asiakkaansakin niin hyvin, 
että tietävät, kenet hän todella toi-
voisi tapaavansa. 

Tuntemattoman tulkin kanssa voi 
tulla tilanne, että kuurosokea jää 
vaille hänelle tärkeää tietoa niin ih-
misistä, ympäristöstä kuin käsiteltä-
vistä asioistakin. Yhteisöllemme on 
monella tapaa eduksi se, että kuu-

rosokeiden tulkkaukseen erikoistuva 
tulkki pääsee jo opiskeluaikana mu-
kaan tapahtumiimme. 

Kuurosokeiden Toimintakeskus 
Tampereen Hervannassa on moni-
puolinen paikka. Siellä yhdistyy ra-
kennetun ympäristön esteettömyys 
ja yksilöllinen tiedon saavutettavuus. 
Keskuksessa on palveluasumista, ta-
vallista vuokra-asumista, kuntoutus-
ta ja monenlaista ryhmätoimintaa. 
Työntekijämme ovat kuuroja, kuu-
lonäkövammaisia, kuulevia ja näke-
viä. 

Jos Marsista tulee joskus alien, toi-
vottavasti hän laskeutuu juuri tänne! 
Elämme keskellä moninaista kom-
munikaatiokulttuuria, missä harjaan-
tuu nopeasti huomaamaan kullekin 
sopivia ja sujuvia kommunikaatio-
menetelmiä. 

Suomen Kuurojen liiton mukaan Suomessa on noin 10 
000 – 14 000 viittomakielentaitoista henkilöä, joista 
noin 4 000 – 5 000 on kuuroja. Suomessa on 55 000 
näkövammaista, joista 74 % on heikkonäköisiä ja 22 % 
sokeita. Henkilöitä, joilla on muusta kuin ikääntymises-
tä johtuva etenevä kuulonäkövamma, arvioisin olevan 
noin 600.

     Kuuletko sinä pimeässä?”
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Tutuissa ja turvallisissa kotiolois-
sa toimin ihan omana itsenäni. 
Kun tavarat ovat omilla paikoil-

laan, ei tarvitse stressata niin paljon. 
Rutiinit ovat tärkeitä monessa mie-
lessä, mutta siltikin joskus tuntuu, et-
teivät vuorokauden tunnit riitä kaik-
keen.

Kotioven ulkopuolelle lähdettäes-
sä tilanne on toinen. Pitää muistaa 
tarkistaa monta asiaa: korvien akut, 
avaimet, apuvälineet, lompakko, 
työkassi ja eväät. Pitää myös muistaa 
sammuttaa kodinkoneet ja sulkea 
ikkunat ja parvekkeen ovi. Oman li-
sänsä aamuhässäkkään tuovat vielä 
aamutoimet alakouluikäisen kanssa. 

Joskus arjen asioiden hoitaminen 
vie paljon aikaa. Esimerkiksi jo ajan 
varaaminen lääkäriltä tuntuu nykyi-
sin vaikealta. Ensin pitää oikein miet-
tiä, mikä olikaan palvelumuoto, yksi-
tyinen vai julkinen, verkkoasiointi vai 
puhelinsoittorumba takaisinsoitto-
pyyntöineen. Väsyvät siinä aistit vä-
hemmästäkin! 

Koskettaen ja tunnustellen

Teksti: Sanna Nuutinen
Kuva: Sannan tyttärentytär Silja Nuutinen, 8 v

Sanna Nuutinen etätyön touhussa tieto- 
koneen ja apuvälineiden kera.



                                            Retina 2/2021      39

Tutkimusten mukaan näkövam-
maisten keskuudessa uupumus on 
keskimäärin noin 20 % yleisempää 
kuin normaalin näön omaavilla ihmi-
sillä. Mitähän arvot ovat niillä, joilla 
on sekä kuulon että näön kaksoisvai-
kutus arjen toiminnoista selviytymi-
seen? 

Omalta osaltani ratkaisuina ovat 
muutosvaiheissa olleet asiantunti-
joiden kanssa puhumisen ja vertais-
tuen lisäksi harrastukset: hengitys-
harjoitukset, pilates, kädentaidot ja 
kirjoittaminen. Tämän lehden taka-
kannessa on tyttärelleni kirjoittama-
ni runo Muisto kehollani.

Saan ison avun arkeeni perheen 
ja ystävien lisäksi Kelan tulkkipalve-
lusta. Sieltä voin tilata opastuksen 
ja kuvailun lisäksi eri kommunikoin-
timenetelmien taitajia. Myös henki-
lökohtaisesta avustajasta on apua 
kodin askareissa, harrastuksissa ja 
työmatkoilla. 

Elämässä on hyvä oppia kehittä-
mään omia vahvuuksia ja taitoja. 
Itselläni tavoitteena on kehittää en-
tistä parempia vuorovaikutustaitoja. 
Silloin voin paremmin ohjeistaa mui-
ta siinä, miten he voisivat auttaa mi-
nua omassa arjessani. 

Kuurosokean hyvä elämä – Re-
tina Day -seminaarin otsikko 
iski minuun. Se herätti kysy-

myksen, mitä on pariskunnan hyvä 
elämä. Miten mieheni kuurosokeus 
on muokannut parisuhdettamme ja 
meitä, tapaamme olla, tehdä töitä ja 

Hyvä elämä – 
oivalluksia ja jakamista
  
Teksti: Riitta Lahtinen
Kuva: Dolphin Cove, Florida

kokea ainutlaatuista elämäämme?
Yhteinen elämämme koostuu mo-

nista asioista. Yhden osa-alueen muo-
dostavat muutokset omassa ja toisen 
terveydentilassa ja toimintakyvyssä. 
Meillä suurimmat muutokset liitty-
vät kommunikointiin, yhdessä toi-
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mimiseen ja toisen huomioimiseen 
jatkuvasti muuttuvissa kuulo- ja nä-
kötilanteissa. Kuurosokeus perhees-
sä tuo monia tarpeita, mikä heijastuu 
kaikkeen tekemiseemme. Kolmen-
kymmenen yhteisen vuoden aikana 
uusia keinoja opitaan ja kehitetään 
koko ajan. 

Mistä aineksista toimiva 
parisuhteemme rakentuu? 

Jo kolme vuosikymmentä sitten 
kirjoitimme paljon laadun ja tasaver-
taisuuden elementeistä suhteessam-
me. Vuoden 1993 Kuurosokeiden 
konferenssin ensimmäinen artikke-
limme parisuhteemme rakennusai-
neksista sisälsi monia toisen huomi-
oimisen rakennuspalikoita:

• kokemusten jakaminen ja  
 avoin keskustelu, 

• muutosten huomioiminen ja  
 ratkaisujen löytäminen,

• molempien omien kiinnostuk- 
 sen kohteiden pitäminen,

• oma kehittyminen ja unelmi-  
 en saavuttaminen ja yhdessä

 niistä iloitseminen 
• tilan antaminen toisillemme.

Olimme jo tuolloin kirjanneet usei-
ta kommunikaation vinkkejä. Nyt 
suhdettamme analysoidessamme 
vahvimpina taitoina ovat juuri avoin 
kommunikaatio ja luovuus kommu-
nikaatiomenetelmien käytössä.

Parisuhteemme sisältää tavallisia 
ylä- ja alamäkiä. Olemme eri miel-
tä asioista, päivissä on iloa ja surua. 
Hyvä elämä meille on toisen kuunte-
lua ja toisen tukemista.

Unelmiemme jakaminen on yksi 
tärkeimmistä tavoista toisen huo-
mioimisessa. Kysymme toisiltamme, 
mikä on unelmasi nyt ja mitä haluai-
sit tehdä. Tuemme unelmien toteu-
tumista, ja ihmeesti niistä saa itselle-
kin paljon energiaa!

Kommunik aat iomenetelmien 
muutokset parin vuoden välein vaa-
tivat valtavaa sopeutumis- ja muu-
toskykyä. Meitä kiinnostavat ja kieh-
tovat loputtomat mahdollisuudet ja 
saavuttamamme tulokset. Kykymme 
keksiä uusia ratkaisuja muutosten 
tuomiin haasteisiin on antanut meil-
le myös työn. 

Oivallettuamme ja kokeiltuam-
me erilaisia keinoja olemme lopulta 
saattaneet ne kirjalliseen muotoon. 
Haluamme jakaa tietoamme eteen-
päin kaikille moniaistisista ratkaisuis-
ta kiinnostuneille.

Näin meistä tuli alan tutkijoita, 
kokemuskouluttajia ja kirjailijoita. 
Olemme kirjoittaneet kirjoja kuvai-

Olen saanut uuden 
tavan kokea ja 

katsoa maailmaa 

”
”
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lusta, kosketuksesta ja sosiaalishap-
tisesta kommunikaatiosta. Jaamme 
arkemme oivalluksia myös Faceboo-
kissa.

Mistä saamme voimaa 
tähän? 

Tunteiden, välittämisen ja toisen 
arvostamisen sanoittaminen ja nä-
kyväksi tekeminen luo turvallisuutta. 
Voimaa saamme yhdessä kokemisen 
hetkistä.

Laajennamme visuaalisen maail-
man moniaistiseksi kokemukseksi. 
Olen saanut takaisin käsillä tekemi-
sen luovuuden, kun olen kehittänyt 
yksinkertaisista materiaaleista tavan 
kuvailla kohteita. Suhteemme on an-
tanut minulle myös innon kirjoittaa, 
mikä johti 20 vuoden uurastukseen 
väitöskirjan parissa. 

Hyvä elämä on opettanut minut 
huomioimaan syvällisemmin ar-
keamme ja kaikkea ympärillämme 
olevaa. Olen saanut samalla uuden 
tavan kokea ja katsoa maailmaa. 

Iloisina, nauravina ja rentoutuneina tutustumme delfiini Tayloriin Floridassa. Seisomme jär-
vessä vierekkäin. Kuvailevan oikean käteni päällä on Russin oikea käsi tunnustelemassa Tay-
lorin kuonoa. Vasen käteni on Russin selässä kuvailemassa Taylorin olemusta. Kylkikosketuk-
seni jakaa tunnetilani. Näin kokemus muuttuu yhdessä jakamiseksi.
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Meillä on järjestörintamalla 
monia tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita kuten Näkö-

vammaisten liitto ja sen alueyhdistyk-
set, harvinaissairaat ja kansainväliset 
kattojärjestöt. Retina ry:n ja Suomen 
Kuurosokeat ry:n välinen side on 
kuitenkin muita läheisempi, onhan 
meillä aitojen sisarusten tapaan yh-
teisiä geenejä. 

Retina ry edustaa potilas- ja vam-
maisjärjestönä kaikkia perinnöllistä 
verkkokalvorappeumaa ja siihen liit-

Onnea isosisko!
Teksti: Outi Lehtinen

tyviä oireyhtymiä sairastavia henki-
löitä. Suomalaiseen tautiperintöön 
lukeutuva kuurosokeutta aiheuttava 
Usherin syndrooma kuuluu tähän 
tautiryhmään.

Näistä lähtökohdista ehdin elää 
kolme vuosikymmentä siinä luulos-
sa, että Kuurosokeat ry on Retinan 
pikkusisko. Sitten Milla Lindhin säh-
köpostiviesteihin ilmestyi juhlavuo-
den logo Suomen Kuurosokeat ry 
50 vuotta. Oho! Retina ry saavuttaa 
puolen vuosisadan rajapyykin vasta 

Maila Mehtälä ja Outi Lehtinen kävivät Retina ry:n edustajina onnitte-
lemassa 50 vuotta täyttävää Suomen Kuurosokeat ry:tä Euroopan kuu-
rosokeuspäivänä 22.10.2021. Päivää juhlistettiin avoimien ovien mer-
keissä Kuurosokeiden toimintakeskuksella Tampereen Hervannassa. 
Sieltä siirryttiin Ratikan kyydissä Raatihuoneelle kaupungin järjestämäl-
le vastaanotolle.  
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kahden vuoden kuluttua.
Juhlavuoden mittaan olemme op-

pineet kuurosokeudesta paljon. Ris-
to Hoikkanen laati Retina-lehteen 
1/2021 vaikuttavan katsauksen yhdis-
tyksen historiasta. Retina Dayssa pit-
kän linjan Usher-tutkija Eeva-Marja 
Sankila kertoi tutkimustyön vaiheista 
ja Sanna Nuutinen ja Riitta Lahtinen 
omakohtaisia kokemuksiaan.   

Suomen Kuurosokeat ry tekee hie-
noa työtä ja pitää kokonaisvaltaisesti 
huolta omista jäsenistään. Toimin-
takeskus tarjoaa viimeisen päälle 
esteettömän ympäristön ja moni-
puoliset palvelut kuurosokeille. Vii-
meistään siellä tajuaa, että Retina ry 

on todellakin pikkusisko ja Kuuroso-
keat ry sen isosisko. Meillä Retinassa 
on vain yksi osa-aikainen toimiston-
hoitaja Iiris-keskuksen vuokrahuo-
neessa, ja toimintaa pyöritetään va-
paaehtoisvoimin. 

Haluamme välittää Retinan pu-
heenjohtajan Sini Sjöblomin ja yh-
distyksemme hallituksen lämpimät 
onnentoivotukset päivänsankarille! 
Olemme kartuttaneet tiliänne pie-
nellä rahalahjalla. Näiden kukkien 
myötä toivotamme teille sylintäydel-
tä onnea ja menestystä tuleville vuo-
sikymmenille!

Tervetuloa pikkusiskon 50-vuotis-
synttäreille vuonna 2023!

Retina International (RI) järjesti 
toista kertaa vuosittaiseksi tar-
koitetun nuorten konferenssin 

elokuussa 2021. Tänä vuonna kon-
ferenssi oli täysin virtuaalinen ko-
ronatilanteen vuoksi. Konferenssin 
järjestämisestä vastaa vastikään pe-

Nuorten nurkka

Retina Internationalin 
Nuorten neuvosto 
Teksti: Sini Sjöblom

rustettu Retina Internationalin Nuor-
ten neuvosto (Retina International 
Youth Council), joka koostuu Retina 
Internationalin jäsenmaiden yhdis-
tysten nimetyistä nuorista edusta-
jista. Tällä hetkellä neuvostossa on 
jäseniä kahdeksasta eri maasta. 
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Nuorten neuvoston tarkoituksena 
on tukea RI:n hallitusta nuoria koske-
vissa asioissa ja olla mukana kattojär-
jestömme hankkeissa edustamassa 
nuoria. Nuorten neuvosto koostuu 
puheenjohtajasta, varapuheenjoh-
tajasta, sihteeristä sekä neuvoston 
jäsenistä. Kokouksia on noin kerran 
kuukaudessa, ja työ tehdään pää-
asiassa työryhmissä. 

Neuvostolla on sekä pysyviä että 
väliaikaisia työryhmiä. Pysyvät työ-
ryhmät hoitavat jatkuvia toiminto-
ja, kuten sosiaalista mediaa, tekno-
logiaa ja muita käytännön asioita. 
Väliaikaisia työryhmiä perustetaan 
tarpeen mukaan esim. tapahtumien 
järjestämistä tai asiakysymysten hoi-
tamista varten. Neuvoston jäsenet 
voivat itse valita heitä kiinnostavat 
työryhmät ja osallistua toimintaan 
oman aikansa puitteissa. 

Nuorten neuvosto piti ensimmäi-
sen kokouksensa heinäkuussa 2021, 
minkä jälkeen se on ehtinyt jo jär-
jestää nuorten kansainvälisen virtu-
aalikonferenssin sekä aloittaa kesä-
kuussa 2022 Islannissa pidettävän 
RI:n maailmankongressin ohessa 

” Aktiivisuus tuo 
itsevarmuutta ja 
tunteen, että hallitsee 
omaa elämäänsä.

järjestettävän nuorten konferenssin 
järjestelyt. Lisäksi neuvosto on osal-
listunut yhteen harvinaissairauksiin 
liittyvään YK-kannanottoon.

Nuorten kansainvälisen 
konferenssin antia

Nuorten neuvoston virtuaalikon-
ferenssi järjestettiin 12.-13.8.2021 
Zoomissa ja striimattiin suorana 
YouTubessa. Ohjelma on edelleen 
katsottavissa ja kuunneltavissa RI:n 
YouTube-kanavalla. Tallenteet löyty-
vät YouTubesta hakusanoilla ”Retina 
International Youth conference”. 

Kaksipäiväisen konferenssin en-
simmäisenä aiheena oli geenitesta-
us ja perinnöllisyysneuvonta. Niiden 
hyödyistä nuorille olivat puhumassa 
Fighting Blindness -säätiön Michelle 
Glaze ja perinnöllisyysneuvoja Kari 
Branham Michiganin yliopiston Kel-
logg-silmäkeskuksesta. He korosti-
vat geenitestauksen tärkeyttä, mutta 
myös sitä, että testaus on aina yhdis-
tettävä perinnöllisyysneuvontaan, 
sillä pelkkä geenitestin tulos ei hyö-
dytä saajaa. 

Doug Goist sai teknisten ongel-
mien vuoksi lyhyeksi jääneessä esi-
tyksessään luotua uskoa siihen, että 
apuvälineteknologia tuo koko ajan 
uusia mahdollisuuksia näkövammai-
sille.

Ensimmäisen päivän lopuksi kuul-
tiin asiaa työnhausta ja työnteosta. 
Aiheesta kertoivat Career Counsel-
ling & Consultation -yrityksen Teksa-
sissa omistava tohtori Karen Wolffe 
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sekä tohtori Kirk Adams, joka on 
American Foundation for the Blind 
-säätiön puheenjohtaja. 

Molemmat jakoivat tietoa ja käy-
tännön vinkkejä siitä, mitä työnteos-
sa ja työnhaussa kannattaa huomioi-
da. Kirk Adams painotti tavoitteiden 
asettamista ja Karen Wolffe tiedon 
jakamista näkövammaisuudesta 
työnhakutilanteessa. Työnantajat 
ovat usein tietämättömiä näkövam-
maisen tarpeista, mikä voi aiheuttaa 
ennakkoluuloja. 

Molempien puhujien viesti oli sel-
vä: omalla aktiivisuudella työelämäs-
sä, opiskelussa, vapaaehtoistyössä ja 
harrastuksissa on positiivinen vaiku-
tus työelämään. Niistä saadut koke-
mukset näkyvät niin CV:ssä kuin hen-
kilön olemuksessakin. Aktiivisuus 
tuo itsevarmuutta ja tunteen, että 
hallitsee omaa elämäänsä.

Konferenssin toisen päivän esitys 
liittyi tutkimukseen ja innovaatioon. 
Ben Shaberman Fighting Blindness 

-säätiöstä kertoi maailmalla meneil-
lään olevista tutkimusprojekteista. 
Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan, 
mihin sairauksiin ja geenivirheisiin 
on tällä hetkellä projekteja, kannat-
taa kuunnella Shabemanin esitys.

Mukaan Nuorten 
neuvostoon?

Kiinnostaisiko sinua lähteä edusta-
jaksi RI:n Nuorten neuvostoon? Suo-
mella ei vielä ole edustajaa, mutta 
meillä on mahdollisuus nimetä kaksi. 
Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä 
Sini Sjöblomiin. Hakijalta ei vaadita 
aiempaa kokemusta tai kattavaa tie-
toa Retina ry:n toiminnasta. Riittää, 
että haluat toimia kansainvälisessä 
ryhmässä ja työstää nuorille retiniiti-
koille tärkeitä asioita. Neuvostossa ei 
ole kiinteitä toimikausia, vaan jokai-
nen jäsen on mukana niin pitkään, 
kuin itse haluaa ja on aikaa.
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Perjantai 6.8.

Lähes 50 iloista kesäretkeläistä saa 
avainkorttinsa Ruissalon kylpyläho-
tellin aulassa. Retkipäivien kiinnos-
tava ohjelma ja vertaisten tapaami-
nen olivat eniten houkutelleet väkeä 
liikkeelle. Myös kohdetta ja sopivaa 
ajankohtaa kiiteltiin. Nämä tiedot 
selviävät reissun jälkeen nimettömi-
nä täytetyistä palautelomakkeista. 

Palautteisiin kirjattiin myös: Oh-
jelma sisälsi hienosti monenlaista. 
Kaikki ollut hyvää. Esim. hotelliin kir-
jautuminen, ystävällinen palvelu ho-
tellissa.

Tervetulokahvien ja esittelyjen 
jälkeen saamme seurata draama-
opettaja, yhdistyskehittäjä Jutta 
Laino-Tabellin vuorovaikutteista 
luentoa teemana Kohtaaminen – Ar-
vostava ja positiivinen vuorovaiku-
tus. Jutta tempaisi yleisön mukaansa 
saaden monet kertomaan näkövam-
maisena kohtaamistaan tilanteista. 

Palautteissa pidettiin luentoa hie-
nona osana ohjelmakokonaisuutta. 
Luennon aihe ja luennoitsija osuivat 
nappiin. 

Luennon jälkeen on aikaa virkistäy-
tyä meressä, sisäaltaassa normaalilla 
tai lämpimällä vedellä, poreilla tai 

Palautetta Turun kesäpäiviltä
 
Teksti: Maila Mehtälä
Kuvat: Kaija Halme ja Outi Lehtinen

M/s Norrskär on rantautu-
nut Seilin Postilaituriin. 
Kuvassa etualalla kesäpäi-
vien isäntä Mauri Kulmala.
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ilman, saunassa tai kuntosalilla. Päi-
vän päätteeksi nautimme pöytiin tar-
joillun illallisen ravintola Loistossa. 

 Lauantai 7.8.

Aamuvarhainen noutopöytäaa-
miainen ja bussikuljetus Turun Län-
tiselle rantatielle Aurajoen rantaan. 
M/s Norrskär lähtee kohti Seilin saar-
ta. Laivamatkalla on mennen tullen 
kahvitarjoilu, joka palautteen mu-
kaan täydessäkin laivassa sujui hyvin. 

Seilin Postilaiturilta alkaa opastet-
tu kierros kahdessa ryhmässä. Sora-
tie on helppokulkuinen, ympäröivä 
metsä satumainen. Seilissä on ollut 
pysyvää asutusta jo keskiajalla. Tä-
nään saarella on Turun yliopiston 
Saaristomeren tutkimuslaitos, jonka 
henkilökuntaa asuu saarella. 

Seilin historia on mustanpuhu-
Entisessä potilashuoneessa on museoituna 
sängyllä lojuva pakkopaita – näky, joka jäi 
mieleeni rajun elävänä. 

Jutta Laino-Tabell keräsi salintäyden kiinnostuneita kuulijoita. Lisäksi luentoa seurasi useita 
henkilöitä Teams-etäyhteydellä.
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va. Kuningas Kustaa II Adolf antoi 
vuonna 1619 määräyksen rakentaa 
syrjäiselle saarelle leprasairaala. Kun 
spitaalisten määrä syystä tai toisesta 
väheni, sairaalasta tehtiin hourula eli 
mielenvikaisten hospitaali. 

Seilin ravintolan Pianosalissa on 
buffetlounas omalta tarjoilulinjastol-

ta. Päivän päätteeksi Ruissalon kyl-
pylässä odottaa päivällinen pöytiin 
tarjoiltuna: fetasalaatti, pariloitu lohi, 
marjapiirakka ja vaniljakastike. 

Seili-päivän palautetta: Säänjuma-
lat eivät suosineet kesäpäiviä – var-
sinkin lauantain vesisade Seilin saa-
rella oli pettymys. Tästä huolimatta 
Seilin saariretki nousi Parasta oli 
-palautelistan kärkisijalle. Aikatau-
lut, järjestelyt, siirtymiset, olosuhteet 
suunniteltu tosi hyvin. Pikkujututkin 
oli mietitty, esim. kahvit laivalla. Kaik-
ki ollut ihanaa. Kulttuuria, voimakas-
ta yhteisöllisyyttä – eikä nälässäkään 
ole tarvinnut olla. 

Sunnuntai 8.8.

Aamulla pakataan tavarat bussiin 
kotiinlähtöä varten. Naantalin Kulta-
ranta oli monen osallistujan suosik-
kikohde. Puutarhassa jalkaudumme 
kahteen ryhmään. Ympärillämme on 
värikkäitä tai puhtaan sinivalkoisia 
kukkia suurissa säännöllisissä asetel-
missa, suihkulähteitä ja veistoksia. 

Sade alkoi juuri, kun ryhmämme saavutti 
Seilin kirkon. Opastus jatkui sisätiloissa.

Aiemmin karu saari on nykyään vehreä keidas.
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Lisää Parasta oli -palautetta: Ren-
to ja iloinen meininki. Naantali ja 
Kultarannan puutarha. Aivan kaikki! 
Sujuvat järjestelyt, kaikkialle ehtivät 
yleisavustajat, erinomaiset oppaat 
Seilissä ja Naantalissa (Kultarannan 
draamaopastus oli todella mainio). 
Merisalin lounas. Ihanat ihmiset! 

Siirrymme omalla bussillamme 
Naantalin vanhaan kaupunkiin, jossa 
on opastettu kierros ja hieman vapaa-
ta aikaa. Vanhan kaupungin pääkatu, 
nykyinen Mannerheiminkatu sai en-
simmäisen kiveyksensä 1600-luvulla. 
Saamme ihailla 1800-luvulta peräisin 
olevia rakennuksia, jotka ovat nykyi-
sin osa Museoviraston suojelemaa 
merkittävää rakennettua kulttuu-
riympäristöä. 

Herkullisesta ruuastaan tunnetussa 
Merisalissa on tungosta. Jotkut meis-
tä pystyvät hakemaan ateriansa nou-
topöydästä omin keinoin, toiset saa-
vat apua ravintolan henkilökunnalta, 
jotkut omilta yleisavustajiltamme.  

Nimellistä palautetta

Yleisavustajana kesäpäivillä toimi-
nut Jukka Halme on ollut kohta neljä 
vuotta aktiivisesti Varsinais-Suomen 
Näkövammaisten avustustehtävissä. 
Hän kiittää positiivisesta palauttees-
ta. Mukavia ihmisiä on mukava avus-
taa, hän toteaa ja jatkaa: 

– Aivan ratkaisevaa onnistumises-
sa on myös avustettavien suhtautu-

Kultarannan kierroksella teemaoppaat yhdistelivät faktaa ja fiktiota presidenttiemme kesä-
elämästä. Oppaana toimi kaikkia presidenttejämme palvellut sympaattinen Mamselli Ku-
piainen, jolta lipsahti salaisuus jos toinenkin. 



    50  Retina 2/2021     

minen ja asenne. Aina löytyy pieniä 
asioita, jotka olisivat voineet olla 
paremminkin. Kaikille asioille ei voi 
mitään kuten vesisateelle, lounas-
paikkojen ruuhkalle, laivan jyrkille 
portaille tai kehnolle ilmastoinnille. 
Yhteisellä retkellämme hyvin men-
neitä asioita voisi luetella pitkän lis-
tan.

Ison vapaaehtoistyön teki myös 
turkulainen isäntäpariskuntamme 
Mauri ja Seija Kulmala. Mauri yh-
distyksemme varsinaisena jäsenenä 
oli mukana jo retkeä suunnitellessa 
ja paikkoja varatessa. Seija kerke-

si auttamaan ruokailuissa ja muissa 
eteen tulevissa pulmissa. Yhdistys 
kiittää kaikkia yleisavustajia.

8-vuotias Jade-tyttö oli ainoa, joka 
rohkeni laittaa nimensä palauttee-
seen. Hänen mukaansa parasta ke-
säretkessä olivat opaskoirat. Hienoa 
Jade! 

Itse en ole vuosikausiin osallistunut 
Retina ry:n kesäpäiville. Olin unohta-
nut, miten hauskaa ja voimaannut-
tavaa tällaisten päivien anti voi olla. 
Niinpä vastasin lomakkeen Mihin pe-
tyit -kohtaan: En mihinkään!   

Retina ry:n syyskokous pidettiin 
lauantaina 30.10.2021 Team-
silla. Mukana oli 27 yhdistyk-

sen äänioikeutettua varsinaista jä-
sentä, kokouksen puheenjohtajaksi 
kutsuttu Pohjois-Pohjanmaan Näkö-
vammaisten varapuheenjohtaja Las-
se Jalonen, sihteeri Arja Piisinen ja 
ääntenlaskijana toimineet Susanna 
Rahunen ja Jussi Ruokonen sekä 
yksi muu kannatusjäsen.

Keskustelu oli vilkasta ja aikataulu 
venyi, mutta henki oli hyvä, monen-
laista tietoa saatiin puolin ja toisin, 
ja kaikki esityslistan kohdat tuli käsi-
teltyä. Pöytäkirjan tarkastavat Harri 
Ivonen ja Ritva Salonen. Jäsenmak-
suja ei koroteta. Vuoden 2022 toimin-
tasuunnitelma hyväksyttiin hienoisin 
sanamuutoksin, tulo- ja menoarvio 
sellaisenaan. Tilintarkastusyhteisönä 
jatkaa Rantalainen Oy. Toiminnan-

Vilkasta keskustelua, 
henkilövalintoja ja äänimajakoita

Teksti: Outi Lehtinen
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tarkastajaksi valittiin Harri Ivonen ja 
varalle Jukka-Pekka Mattila.

Retinan puheenjohtajaksi vuodel-
le 2022 valittiin yksimielisesti jatka-
maan Sini Sjöblom.

Hallitusvaaliin oli etukäteen ilmoit-
tautunut erovuoroisten tilalle vain 
kolme henkilöä. Hallituksen varsinai-
set ja varajäsenet päätettiin valita sa-
massa äänestyksessä verkkolomak-
keella ja puhelinäänestyksenä. Jotta 
varapaikatkin olisi saatu täytetyiksi, 
tarvittiin kolme ehdokasta lisää. Kak-
si löytyi helposti, mutta kolmas tuotti 
vaikeuksia. Lopulta kokenut konkari 
Ritva Salonen suostui sillä ehdolla, 
että kokousväki keskittyy äänestä-
mään nuorempia ehdokkaita. Totte-
levaisesti kukaan ei äänestänyt Rit-
vaa, ja hän jäi ilman ääniä. Vähän siinä 
pähkäiltiin, miten Ritvakin saataisiin 
valituksi, mutta onnistuihan se sitten 
samalla taktiikalla kuin puheenjohta-
jankin valinta. Harvoin on vaali päät-
tynyt yhtä iloiseen nauruun.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 
toimikaudelle 2022-2023 tulivat vali-
tuiksi kaikki etukäteen ehdolle aset-
tuneet: Merja Regnér, Helsinki (24 
ääntä), Pinja Ahvenniemi, Helsinki 

(20 ääntä) ja Mira Nieminen, Van-
taa (17 ääntä). Hallituksessa jatkavat 
vuonna 2022 Outi lehtinen, Tampe-
re, Tarja Pietiläinen, Hankasalmi,  ja 
Pekka Rantanen, Helsinki. 

Hallituksen varajäseninä toimivat 
vuonna 2022 tässä kutsumisjärjes-
tyksessä Jari Palonen, Helsinki (9 
ääntä), Kari Oja, Jyväskylä (5 ääntä) 
ja Ritva Salonen, Kangasala.

Syyskokouksen oheisohjelmana 
kuultiin Näkövammaisten liiton es-
teettömyysasiantuntija Juha Sylber-
gin mielenkiintoinen esitys Helsin-
gin kaupungin rahoittamasta Älykäs 
äänimajakka -pilotista, jossa pyritään 
kehittämään esteettömämpiä julki-
sia tiloja. Pilotti toteutetaan kuluvan 
syksyn aikana Kalasataman terveys- 
ja hyvinvointikeskuksessa sekä kah-
della metroasemalla. 

Juha Sylbergin esityksen videotal-
lenne on katsottavissa Retina ry:n 
YouTube-kanavalla osoitteessa 
https://youtu.be/qA4M275nFVk. 

Aiheeseen voi tutustua osoitteessa 
https://www.hamk.fi/projektit/aly-
kasaanimajakkaratkaisu/
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Antti Isokallio on poissa
Teksti: Pekka Rantanen

Yhdistyksemme aktiivijä-
sen Antti Isokallio meneh-
tyi 59-vuotiaana Nokialla 

12.8.2021 oltuaan saattohoidossa 
vain pari päivää. Diagnoosin paran-
tumattomasta haimasyövästä hän 
sai vuotta aikaisemmin. Hoitojen 
avulla kivut saatiin kuriin ja elämän-
laatu parani pitkäksi aikaa. Vielä hei-
näkuussa 2021 Antti retkeili luonnos-
sa ja tapasi ystäviään.

Lapsuutensa Antti vietti  nelilapsi-
sessa perheessä Nokialla ja opiskeli 
sähköasentajaksi ammattikoulussa.   
Myöhemmin 1990-luvun alkupuolel-
la hän valmistui insinööriksi Tampe-
reen teknillisestä opistosta. Käsistään 
taitavana tunnettu mies rakensi vai-
monsa Riitan kanssa omakotitalon 
Nokialle lähelle lapsuudenkotiaan. 
Työuraansa hän teki sähkösuunnit-
telijana ja alan konsulttina teollisuu-
den palveluksessa.  

Vuonna 2008 Antilla todettiin reti-
nitissairauksiin kuuluva Bestin tauti. 
Sittemmin hän oli vuosien ajan ak-
tiivisesti mukana yhdistyksessämme 
niin  hallituksen, työryhmien kuin 
Tampereen seudun retinakerhon 
jäsenenäkin. Antti osallistui monen-
laisille retkille ja matkoille Suomes-
sa ja ulkomailla, kesäpäiville, Retina 

Day:hin ja vuosikokouksiin. Siiri-ty-
tär kulki usein isänsä mukana näissä 
tapahtumissa.   Retina-lehdessä jul-
kaistiin monia Antin ottamia valoku-
via yhdistyksen tapahtumista. Vielä 
tätä edeltävässä kevään numerossa 
1/2021 häneltä on useita luontoku-
via.

Antti oli ahkera pyöräilijä niin 
vapaa-aikana kuin työmatkoilla-
kin.  Sähkötekniikan ammattilaisena 
hän alkoi tässäkin tapauksessa hyö-
dyntää sähköavusteisia kulkupelejä 
jo varhaisessa vaiheessa. Kaikkein 
lähimpänä Antin sydäntä oli kuiten-
kin luontokuvaus ja retkeily. Monet 
meistä retiniitikoista ja muista nä-
kövammaisista saimme tutustua hä-
neen paremmin Lapin hiihtovaelluk-
silla ja erilaisilla patikointireissuilla. 
Kaikki muistavat Antin erityisen läm-
pimänä, avuliaana sekä luotettavana 
toimijana ja ystävänä.  

Sain todeta tämän itsekin, kun 
valmistauduimme innolla yhteisel-
le Retina Internationalin kongressi-
matkalle Islantiin alkuvuoden 2020 
aikana. Antti oli jo joitakin vuosia ai-
kaisemmin tutustunut maahan poh-
joismaisten retiniitikoiden järjestä-
mällä vaellusreissulla.  Myöhemmin 
keväällä kohtalo kuitenkin puuttui 
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peliin kaksin käsin pandemian ja An-
tin  yllättäneiden ensioireiden muo-
dossa.

Antin ennakkoluulotonta ja positii-
vista elämänasennetta kuvasi hyvin 
se, että hän halusi vakavasta sairau-
desta huolimatta asettaa erilaisia ta-
paamisia ja tapahtumia kalenteriinsa. 
Yksi näistä oli jo syksyllä sopimamme 
puuhastelu seuraavana kesänä mö-
killäni Länsi-Suomessa. Niinpä hän 
alkukesästä ilmestyikin sitten päivä-
käynnille luokseni. Luontoihmisenä 
Antti tietenkin oli tutustunut etukä-
teen alueen ympäristöön, joten kii-
pesimme vielä tapaamisen lopuksi 
läheiselle lintutornille muistoihin 
tallentuneen hetken ajaksi vehreästä 
järvimaisemasta nauttimaan ja sitä 
kuvaamaan.

Antin kaksi hartainta toivetta ehti 
toteutua: hän sai elää vielä menneen 
kesän ja juhlia nuoremman tyttären-
sä Siirin 18-vuotissyntymäpäivää. 
Hänen viimeinen Facebook-päivi-
tyksensä on 15.7. Siirin synttäreiltä 
Frantsilan Kehäkukasta Hämeenky-
röstä.

Antti siunattiin Nokian kirkossa 
27.8.2021. Lämminhenkinen muis-
totilaisuus pidettiin Knuutilan karta-
nossa Siurossa, mihin osallistui myös 
joukko Antin ystäviä Retina ry:stä ja 
Tampereen seudun retinakerhosta. 
Anttia jäivät kaipaamaan vaimo Riit-
ta, tyttäret Siiri ja Viivi, iäkäs äiti sekä 
laaja joukko omaisia ja ystäviä.

Antti Isokallio purjeveneen kyydissä 
Islannin-matkalla 2013.
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Perinteiseen tapaan juureen lei-
votut ruislimput muistuttavat 
Tarja Pietiläistä ajoista, jol-

loin maatilan emäntänä ei tarvinnut 
koskaan miettiä, mitä tekisi.

Nykyään Tarja on Retinan hallituk-
sen jäsen, vertaistukihenkilö ja Jy-
väskylän kerhon vetäjä. 

Hänen kotipaikkakunnallaan Han-
kasalmen kirkonkylässä on museopi-
ha, jonka komistuksena seisoo lähes 
30-metrinen Hallan tupa. Sen kaksi 
tupaa, keittiö ja porstua on remon-
toitu pääosin talkoovoimin. Remon-
tin yhteydessä pienemmän tuvan 
feikkiuuni korvattiin toimivalla lei-
vinuunilla, johon mahtuu kymmen-
kunta leipää. Isommassa tuvassa on 
alkuperäinen uuni, johon mahtuu 
kerralla paistumaan jopa kolmekym-
mentä limppua. 

Hallan tuvassa on järjestetty vuo-
sien mittaan yleisöluentoja ja yk-
sityistilaisuuksia. Tarja ehdotti 
lukupiirissä, että Hallan tuvassa jär-
jestettäisiin kylän yhteisiä leivonta-
päiviä, kuten Tommi Kinnunen ku-
vaa Pintti-kirjassaan.

Ehdotus sai heti kannatusta tottu-
neelta leipojalta, ja kylältä löytyi va-
paaehtoinen uunienlämmittäjä.

Leipäpäivä tukee elävää  
  museotoimintaa

 Ensimmäisen kerran leipäpäivä jär-
jestettiin tämän vuoden helmikuus-
sa ystävänpäivän aikoihin. Tapahtu-
ma saavutti niin suuren suosion, että 
leipää on leivottu ja paistettu Hallan 
tuvassa parin kuukauden välein.  

Naiset aloittavat taikinanteon ko-
tona pari päivää ennen varsinaista 
leivontapäivää sulattelemalla pakas-
teessa säilytetyn taikinajuuren toi-
mintakuntoon. Toisena päivänä juu-
reen sekoitetaan ruisjauhoja ja vettä, 
ja velli jätetään happanemaan liinan 
alla. 

− Jos on sovittu, että aloitetaan lei-
pominen Hallan tuvalla aamulla kah-
deksalta, alustan leipätaikinan puo-
len yön maissa, Tarja kertoo.

Hänellä on tapana tehdä risti val-
miin taikinan päälle ja siunata taikina 

Tarja talkoilee 
kotiseutuyhdistyksen hyväksi
Teksti ja kuvat: Kirsti-Sisko Salonen
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ennen kuin peittää sen kohoamaan.
− Aamulla tarkistan rististä, onko 

taikina kohonnut sopivasti, hän ker-
too.

Myös uunien lämmittäminen aloi-
tetaan pari päivää ennen leipäpäi-
vää, jotta uunien lämpötilat ehtivät 
tasaantua.

Tarja iloitsee siitä, että tapahtu-
masta on kehittynyt iloinen ja yhtei-
söllinen tilaisuus. Moni ostaja tulee 
tupaan jo hyvissä ajoin, ennen kuin 
leipien myynti alkaa. Tarjolla on myös 
kahvia ja munkkeja.   

Taikina jaetaan limpun aihioiksi. Punnit-
semalla varmistetaan, että aihiot ovat sa-
manpainoisia. 

Tarjan taikinasta syntyy tavallisesti 16 limp-
pua ja Katin taikinasta 22. Lisäksi he leipo-
vat rieskoja.

Limput valmiina uuniin vietäviksi.
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Hiljainen kansa on Suomus-
salmella 5-tien varrella ole-
va tilataideteos. Noin 900 

”variksenpelätintä” on seisonut 
pellolla syksystä 1994 lähtien. Alun 
perin puetut heinäpäät olivat osa 
tanssija Reijo Kelan tanssiteoksia. 

Nykyään tilataideteosta hoitaa 
Suomussalmen kunnan nuoriso-
työn Hanslankarit. Nuoret huolta-
vat heinäpäät ja vaihtavat niiden 
asut kahdesti vuodessa. Vaatteet 
nuorisotyö saa lahjoituksina.

Tänä vuonna Hiljainen kansa sai 
kulttuurialan Suomi-palkinnon.

Retinan lippis koristaa 
Hiljaisen kansan heinäpäätä
Teksti ja kuva: Kirsti-Sisko Salonen
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Yhdistys 
tiedottaa
Toimiston puhelin- 
ja päivystysaika

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on 
tavattavissa puhelimitse tiistaisin 
ja torstaisin klo 9–15 numerossa 
045 135 7611. Muina aikoina voit jät-
tää viestin vastaajaan. Toimisto on 
suljettu 10.12.2021-17.1.2022.

Vuosikokoukset 2022

Retina ry:n kevätkokous pidetään 
lauantaina 26.3. Seinäjoella ja syys-
kokous lauantaina 29.10.2022 Jyväs-
kylässä.

Retina Internationalin 
maailmankongressi 
Islannissa 8.-11.6.2022

Retina Internationalin 21. maailman-
kongressi siirtyi koronaviruspan-
demian vuoksi kahdella vuodella 
eteenpäin. Se pidetään 8.-11.6.2022 
Reykjavikissa Islannissa samaan ai-
kaan Pohjoismaiden silmälääkärien 
NOK2022-kongressin kanssa. Tapah-
tuma kokoaa yhteen alan huipputut-
kijat ja kliinikot, järjestöjen edustajat 
sekä retiniitikot ja heidän läheisensä 

kaikkialta maailmasta. Samalla koet 
Islannin ainutlaatuisen luonnon ja 
valoisat kesäyöt.  
Suomesta on lähdössä Islantiin usei-
ta retiniitikoita. Jos haluat matkaseu-
raa, ota yhteys yhdistyksen toimis-
toon! Kongressin ohjelma, maksut, 
majoitusvaihtoehdot ja ilmoittautu-
minen: www.riwc2022.is 

Kesäpäivät 
Valkeakoskella 
5.-7.8.2022

Retina ry:n perinteiset kesäpäivät 
järjestetään elokuussa 2022 Valkea-
kosken upeissa järvimaisemissa. 
Bussi noutaa osallistujat perjantaina 
Toijalan rautatieasemalta. Majoitum-
me Mallasveden äärellä Rantahotelli 
Waltikassa. 

Lauantain ohjelmassa on vesibus-
simatka Valkeakosken kanavasu-
lun kautta Vanajaveden puolelle ja 
edelleen Visavuoreen, jossa teemme 
opastetun kierroksen kuvanveistäjä 
Emil Wikströmin taiteilijakodissa ja 
ateljeessa. Visavuoren Kari-paviljon-
gissa on esillä pilapiirtäjä Kari Suo-
malaisen töitä ja ajoittain vaihtuvia 
näyttelyitä. 

Siirrymme bussilla Päivölän kan-
sanopistolle ja nautimme siellä lou-
naan. Iltapäivällä teemme opastetun 
retken Sääksmäen Rapolanharjulle. 
Suomen suurimman linnavuoren 
jyhkeiltä valleilta Vanajavedelle tä-
hyillessäsi tunnet menneisyyden kos-
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ketuksen. Esi-isämme asettuivat näil-
le rautakautisille asuinpaikoilleen 
400-luvulla. Kuppikivien koloihin vie-
tiin uhrilahjoja, ja vainajat haudattiin 
kiviröykkiöihin harjun kupeeseen. 

Paluu bussilla hotellille. Päivällinen 
ja iltaohjelmaa, mahdollisesti kesä-
teatteri.

Sunnuntaina syömme aamiaisen, 
kirjaudumme aamupäivällä ulos 
hotellista ja pakkaamme matkata-
varat autoon, joka vie ne Toijalaan. 
Ajamme bussilla Valkeakosken rau-
tatieasemalle, josta matka jatkuu 
Lättähattu-museojunalla Toijalaan. 
Siellä tutustumme kahdessa ryhmäs-
sä oppaan johdolla Veturimuseoon. 
Toinen ryhmä ruokailee ravintola-
vaunussa sillä välin, kun toinen on 
museossa. Lopuksi juomme kahvit, 
pidämme palautekeskustelun, hy-
västelemme toisemme ja astumme 
kotiinpäin lähteviin juniin. 

Kesäpäivien vastuuhenkilönä toi-
mii Sini Sjöblom. Tarkempi ohjelma 
julkaistaan Jäsentiedotteessa 1/2022 
ja Retina-lehdessä 1/2022.

Retina Day Iiriksessä 
24.9.2022 

Perinteinen kansainvälisen reti-
niitikon päivän tapahtuma Retina 
Day järjestetään hybridikokoukse-
na Iiris-keskuksessa Helsingissä lau-
antaina 24.9.2022. Silmälääkärien 
ja tutkijoiden asiantuntijaluentoja, 
apuvälinenäyttely ja tuotetori.   

Kerhotoiminta

Uudenmaan retinakerho

Liity Retina Uusimaa WhatsApp- ryh-
mään, niin saat ajantasaista tietoa 
kerhon toiminnasta. Lisätiedot: Rai-
sa Ticklén 040 515 3917 (puhelu, 
tekstari tai WhatsApp). 

Tampereen seudun 
retinakerho

Kerho kokoontuu yleensä joka kuu-
kauden ensimmäisenä maanantaina 
klo 15:30-17:00 Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry:n kerhohuoneel-
la, Kuninkaankatu 8 A, 2. krs. Kahvi-
raha 2 euroa. 

Ma 7.3. vierailemme Suomen Kuu-
rosokeat ry:n toimintakeskukses-
sa Hervannassa, Insinöörinkatu 10. 
Toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen 
esittelee esteettömäksi suunniteltua 
taloa, aistipuutarhaa ja palvelutar-
jontaa. 

Kevätkauden 2022 muut kokoon-
tumispäivät ovat 10.1., 7.2. ja 4.4. 
Toukokuussa on tarkoitus vierailla 
Kangasalla Arboretum Frickissä alp-
piruusujen ja atsaleojen kukinta-ai-
kaan. 

Lisätiedot: Raija Leppänen, p. 0400 
797 139, raija.leppanen25@gmail.
com tai Outi Lehtinen, p. 040 700 
7930,  outi.lehtinen@elisanet.fi. 
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Jyväskylän seudun 
retinakerho

Kevään 2022 ensimmäinen kokoon-
tuminen on maanantaina 24.1.2022 
klo 17-19 Keski-Suomen Näkövam-
maiset ry:n toimintakeskuksella, 
Eeronkatu 7 B 19. Mukaan pääsee 
myös etänä Teamsin kautta. Ravitse-
muksen ja ravintolisien erikoisosaaja 
Irene Länkinen alustaa aiheesta Ra-
vitsemus, ravintolisät ja elämäntapa-
muutokset. Keskustelua aiheesta. 

Valmisteilla on meille retiniitikoille ja 
muillekin näkörajoitteisille suunnat-
tu lyhytkurssi Fascia-metodista. So-
vitaan tulevalle keväälle ajoittuvan 
kurssin yksityiskohdista.

Valoisaa ja leppoisaa loppuvuotta 
toivottaen ja tapaamisiin!

Lisätiedot: Tarja Pietiläinen, p. 0400 
808 970, tarja.m.pietilainen@gmail.
com tai Kaija Halme, p. 040 735 
9510, kaija.a.halme@gmail.com

Vaasan retinakerho

Yhteyshenkilö: Helena Holappa, p. 
050 522 5267, helena.piittari@hot-
mail.com.

Näkövammaisen 
palveluopas

Näkövammaisen palveluopas on apu 
itsenäiseen palvelujen hakemiseen. 
Se antaa perustietoa sosiaaliturvasta 
ja  siihen läheisesti liittyvistä palve-
luista ja tuista, jotka lisäävät näkö-
vammaisten  ihmisten omatoimista 
suoriutumista ja yhdenvertaisuutta. 
Opas on päivitetty vuodelle 2021. 
Sen on toimittanut NKL:n oikeuksie-
nvalvonnan yksikkö. 

Opasta voi lukea verkossa www.nkl.
fi/fi/palveluopas  (pdf- ja rtf-tiedos-
tona) sekä paperiversiona, Daisy-ää-
nitteenä ja pistekirjoituksella. Pai-
nettua ja pistekirjoitusversiota sekä 
Daisy-äänitettä voi tilata aineistotila-
ukset@nkl.fi  tai p. 09 396 041 (vaih-
de). Sähköinen Luetus-julkaisu on 
THP-verkossa tiedonsaantipalvelui-
den asiakkaiden luettavissa.

Näkövammaisen palveluopas 2021
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Retina ry järjestää yhteistyös-
sä Maaseudun Terveys- ja 
Lomahuolto MTLH ry:n kans-

sa tuetun ”Voimaa vertaisuudesta” 
-ryhmälomaviikon lapsiperheille 
16.-21.10.2022 Lappajärvellä Hotelli 
Kivitipussa. Loman pituus on 5 vrk 
ja omavastuuosuus koko ajalta 100 
€ aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneil-
tä. Alle 17-vuotiaat lomailevat mak-
sutta. Mukaan mahtuu 10 perhettä. 
Lomaviikolla on mukana Retina ry:n 
vertaistoimija.

Tuetulla perhelomalla voi unohtaa 
hetkeksi arjen huolet ja tutustua sa-
mankaltaisessa elämäntilanteessa 
oleviin. Saatte yhteisiä lomamuisto-
ja, uusia kokemuksia ja yhdenvertai-
suuden tunnetta koko perheelle.

Hotelli Kivitippu sijaitsee Etelä-Poh-
janmaalla Euroopan suurimman 
kraatterijärven rannalla. Kivitippu on 
saanut nimensä Maahan muinoin is-
keytyneestä meteoriitista, jonka jät-
tämässä kuopassa lainehtii nykyään 
kaunis järvi. Hotellin alakerran näyt-
telyssä pääsee mm. koskettamaan 
aitoja meteoriitteja ja katsomaan 
Kuusta tullutta kivinäytettä. Lisätie-
toa hotellista: https://kivitippu.fi

Lomaan sisältyy täysihoito (aamiai-
nen, lounas, päivällinen ja iltapa-
la), majoitus perhekoon mukaisissa 
huoneissa, Voimaa vertaisuudesta 
-ohjelma, vapaa-ajanohjelma sekä 
1–3-vuotiaiden lastenhoito (4 x 2 h). 
Sauna, uima-allas ja kuntosali ovat 
vapaasti lomalaisten käytettävissä.

Loman hakeminen:
Voit hakea lomaa, jos asut Suomes-

sa vakituisesti eikä sinulla muuten 
olisi mahdollisuutta lomailuun. Pe-
rustele hakemus hyvin. Puutteelli-
sesti täytettyjä hakemuksia ei voida 
käsitellä.

• Lomatuki myönnetään taloudellisin, 
terveydellisin ja sosiaalisin perustein.

• Lomatuen hakeminen ei edellytä 
Retina ry:n jäsenyyttä, mutta hake-
muksessa tulee käydä ilmi, että kuu-
lut järjestön kohderyhmään. Sinulla 
tai lapsellasi tulee olla jokin perin-
nöllinen verkkokalvosairaus.

• Lomahakemuksen voi täyttää 
MTLH:n verkkosivuilla www.mtlh.fi. 
Paperisen hakemuksen ja lomaesit-
teen voi tilata Retina ry:n toimistosta 
tai osoitteesta lomat@mtlh.fi tai 010 
2193 460. 

• Loman hakuaika päättyy 3 kk en-
nen loman alkamispäivää. Kutsut 
lomalle valituille lähetetään n. 2 kk 
ennen loman alkua. Kielteisestä lo-
mapäätöksestä ei lähetetä ilmoitus-
ta. Jos lomalainen haluaa peruuttaa 
myönnetyn loman, se on tehtävä 
henkilökohtaisesti suoraan MTLH:lle. 

MTLH sosiaalisessa mediassa:
www.facebook.com/mtlhry 
Instagram: @mtlhry 
Twitter: @MTLHry

Tuettu ryhmälomaviikko 
lapsiperheille 16.-21.10.2022
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Palvelukortti

Haluan liittyä varsinai seksi jäseneksi (jäsenmaksu 29 euroa/vuosi + liittymis-
maksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina-lehden vuosikerran)

Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 34 euroa/vuosi, sisältää Retina -lehden 
vuo sikerran)

Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)

Tilaan veloituksetta: 
  yhdistyksen esitteitä  ____  kpl
  Retiniitikon opasta      ____  kpl
  Käveleviä hattuja       ____  kpl

Tilaan T-paitoja/lippiksiä. T-paidan ja lippiksen värinä tummansininen ja 
luonnonvaalea. Hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- . Kokoja rajoitetusti.
Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 3,50 € / lippis 3,50 €  

         
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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Retina ry

Marjaniementie 74
00930 HELSINKI 

liimaa 
tähän 

kirjemerkkiPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Perinnöllistä verkkokalvonrappeumaa 
sairastavien puolestapuhuja

Retina ry
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Puheenjohtaja: 
Sini Sjöblom, Helsinki
0400 567 836, sini.sjoblom@pp.inet.fi

Pinja Ahvenniemi, Jyväskylä
045 111 9958
pinja.ahvenniemi@outlook.com

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

Mira Nieminen, Vantaa
040 626 7688, mira.nieminen12@gmail.com

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

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

Retina ry:n hallitus 2022

Jaana Argillander, Helsinki
040 520 4930, jaana.argillander@gmail.com

Kristiina Helin-Kesäläinen, Helsinki
050 571 9563
kristiina.kesalainen@luukku.com

Seppo Kalaoja, Kestilä
044 333 8918, seppo.kalaoja@gmail.com

Eero Kiuru, Järvenpää 
0400 456 075, eero.kiuru@pp.nkl.fi

Gitte Koivuhuhta, Hämeenlinna
040 838 8870, gitte.koivuhuhta@gmail.com

Anne Myllymäki, Jämsä
040 508 3004, annemaritamy@gmail.com

Kirsi Myyryläinen, Espoo
040 849 1562, kirsi.myyryläinen@gmail.com 

Anita Niemi, Haapavesi  
0500 585 750, anita.niemi@kotinet.com 

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

Vertaistukiperhe:
Susanna Rahunen, Vantaa
050 482 1172, susku_tsr@hotmail.com

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

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

Retina ry:n vertaistukihenkilöt

Merja Regner, Espoo
0500 426 049, merja.regner@hotmail.com

Sihteeri/toimistonhoitaja: 
Arja Piisinen, Helsinki 
045 135 7611, info@retina.fi

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

Kari Oja, Jyväskylä
050 68691, karihjoja@gmail.com

Ritva Salonen, Kangasala
050 574 6337, ritva.salonen49@gmail.com
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Muisto kehollani

Vaikka en enää näe kasvojasi 
tai kuule ääntäsi, 
tunnen.
Tunnen sinut käsilläni, 
tunnen hiuksesi kasvoillani. 
Tunnen naurusi halatessani. 
Tunnen kyyneleesi lohduttaessani.
Tunnen tuoksusi ja muistan ikuisesti, 
miltä tunnuit vauvana sylissäni.
En koskaan unohda.

− Sanna Nuutinen

Piirros: Sanna Nuutinen


