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Katse eteenpäin!
Teksti: Maija Lindroos,

Retinitis-yhdistyksen puheenjohtaja

T

änä vuonna valtaosa yhdistyksen toiminnasta keskittyi vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.
Jäsentapahtumista vanhin eli kesäpäivät keräsi nelisenkymmentä osanottajaa. Hienoa, että jäsenet ovat valmiit osallistumaan tapahtumiin myös
omalla kustannuksella!

Kansainvälisen retiniitikon päivän
ohjelma välitettiin ensimmäistä kertaa Iiriksen nettiradion kautta koko
Suomeen. Luennot ovat edelleen
kuunneltavissa yhdistyksemme nettisivulla. Vinkit uusien tekniikoiden
hyödyntämiseen tulivat jäseniltä. Kiitos siitä! Retiniitikkolasten vanhempien viikonloppu toteutui pienimuotoisena keskustelutilaisuutena.

Kansainvälistä toimintaa
Kesällä järjestettiin kaksi yhdistyksen
kannalta merkittävää kansainvälistä
kongressia ja järjestökokousta. Kesäkuussa pidettiin 16. Retina Internationalin maailmankongressi Italiassa.
Hallitus lähetti yhdistyksen edustajaksi puheenjohtajansa. Omalla kustannuksellaan osallistui kuusi suomalaista.

Ensimmäistä kertaa yhdistyksen tutkimusrahastosta myönnettiin apuraha kongressiin osallistuvalle silmälääkärille. Lääketieteen ammattilaisia on
tarkoitus sponsoroida kongresseihin
jetkossakin.
RI:n yleiskokouksessa tehtiin merkittävä sääntömuutos. Tähän asti kutakin maata on voinut edustaa vain yksi
yhdistys, vaikka suurissa maissa saattaa olla useampia yhdistyksiä. Muutoksen jälkeen jäseninä ovat yhdistykset eivät maat. Pohjoismaat saivat
hyväksytyksi oman esityksensä, jonka mukaan myös näkövammaisten
keskusliittoja vastaavat kattojärjestöt
voivat olla RI:n jäseniä, mikäli niillä
on toimiva retiniitikkojen alaosasto ja
lääketieteellinen asiantuntijaryhmä.
Uudistus on tärkeä Tanskalle ja Islannille, joilla ei ole itsenäisiä retinitisyhdistyksiä.
Pohjoismaiden
järjestöyhteistyön
tuloksellisuutta juhlimme elokuussa Reykjavikissa, missä saimme reti-
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nitisasiaa mukaan samanaikaisesti
koolla olleeseen Pohjoismaiden silmälääkärien NOK-kongressiin.

Yhdistyksen sääntömuutos
Hallituksen työlistalla on jo vuoden
ajan ollut sääntömuutos. Nykyisissä
säännöissä ei huomioida retiniitikkolapsia. Tämä on ristiriidassa tutkimusten edistymisen kanssa, hyödyttäväthän uudet hoitomuodot erityisesti
heitä. Tutkijat korostavat, että lasten
geenivirheet tulisi tutkia mahdollisimman varhain. Lapset eivät itse
pysty ajamaan etujaan, mutta heidän vanhempansa ovat sitäkin innokkaampia. Yhdistyksen tulisikin tukea
vanhempia mm. hyväksymällä heidät
yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi.
Hallitus toivoo edelleen, että yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voitaisiin
hyväksyä lääketieteen ammattilaisia.
Mitä pitemmälle hoidoissa edetään,
sitä riippuvaisempia olemme heis-
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tä. Sääntömuutosesitystä käsiteltiin
syyskokouksessa. Paikalla olleet jäsenet eivät olleet valmiit hyväksymään näitä muutoksia. Muutosesitys
palautettiin hallitukselle valmisteltavaksi, ja se otetaan uudelleen esille
kevätkokouksessa.

Talous murrosvaiheessa
RAY:n uudet avustuslinjaukset vaikuttavat merkittävästi yhdistyksen
talouteen. Viime kevään neuvottelujen tuloksena RAY kehotti meitä tekemään avustusanomukset ensi vuodelle aiemman käytännön mukaisesti.
Vaikka RAY näin näyttääkin vihreää
valoa, se ei sido heitä. Juuri ennen
joulua saamme tiedon mahdollisesta
avustuksesta. Hallitus tekee kaikkensa, jotta toimintamme perusrahoitus
tulisi edelleenkin RAY:lta. Retinitisyhdistyksellä on vielä pitkä työura
edessään. Kongressien lentävänä iskulauseena on ollut: ”Tunneli on pitkä, mutta valo pilkottaa sen päässä”.
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Retinitis-yhdistys ry:n jäsenlehti
33. vuosikerta, 2 numeroa vuodessa
Isokirjoituksella, sähköisenä ja äänitteenä.
Julkaisija:
Retinitis-yhdistys ry, PL 51, 00030 IIRIS
Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
(09) 3960 5800, retinitis@kolumbus.fi
www.retina.fi
Päätoimittaja: Outi Lehtinen
040 700 7930, outi.lehtinen@elisanet.fi

Toimituskunta:
Jaakko Evonen, Outi Lehtinen, Maija Lindroos,
Arja Piisinen, Eeva-Marja Sankila, Tuire Niemi.
Taitto: Arja Piisinen
Kesäkuussa 2011 ilmestyvään lehteen tarkoitetun aineiston on oltava yhdistyksen toimistossa viimeistään 15.4.2011.
Painopaikka: SLY-Lehtipainot Oy, Porvoo
Yhdistys varaa oikeuden käyttää lehden juttuja verkkosivuillaan.
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Miten vaurioitunut verkkokalvo
tulevaisuudessa korvataan?
Teksti: Professori, ylilääkäri Hannu Uusitalo,
Tampereen yliopisto, TAYS, SILK

S

uomessa samoin kuin muissakin
länsimaisissa hyvinvointivaltioissa silmälääketiede on suurelta osin voittanut silmän etuosan
sairauksien aiheuttamat näkövammaisuuden syyt. Kaihi, joka edelleen
on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä ja kehitysmaissa johtava näkövammaisuuden aiheuttaja, hoidetaan
nopeasti ja tehokkaasti kaihileikkauksella. Silmän etuosan tulehdukset
ovat taas suurelta osin vähentyneet
jo parantuneen hygienian ja kehittyneiden antibioottien ansiosta.
Tämän seurauksena verkkokalvon ja
näköhermon sairauksien kuten retinitis pigmentosan, verkkokalvon ikärappeuman, glaukooman ja diabeettisen retinopatian merkitys ja osuus
näkövammaisuuden aiheuttajina on
voimakkaasti kasvanut. Vaikka osaan
näistäkin sairauksista on kehitetty
uusia tehokkaita hoitomenetelmiä,
ne aiheuttavat edelleen ¾ näkövammaisuudesta.
Tampereella toimiva eri yliopistojen,
tutkimuslaitosten ja yritysten silmäja näkötutkimuksen yhteistyöorganisaatio SILK on erityisesti keskittynyt

SILK-hankkeen johtaja prof. Hannu Uusitalo

näiden kroonisten näkövammaisuutta aiheuttavien silmäsairauksien
tutkimukseen ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen. Yksistään
Tampereella silmätutkimuksen piirissä työskentelee jo useampia kymmeniä tutkijoita.
Verkkokalvo on osa keskushermostoa, ja sen hermosoluille on tyypillistä
se, että ne eivät enää ihmisen aivojen
kehittymisen jälkeen kykene jakaantumaan. Vaurioitunut verkkokalvo ei
kykene itsekseen uusiutumaan. Tämän vuoksi vaurioitunutta tai tuhoutunutta verkkokalvoa korvaamaan on
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Erään keinonäkölaitteen toimintaperiaate. Silmälasisankoihin kiinnitetyn kameran avulla
tuotetaan kuvaa, jota käsitellään ja siirretään silmään asennettuun implanttiin, joka sähkoisesti stimuloi verkkokalvon toimivia hermorakenteita ja tuottaa näköaistimuksia.

pyritty kehittämään uusia hoitovaihtoehtoja. Näissä on nähtävissä kaksi
erillistä kehityslinjaa.

Suomalaiset mukana
keinonäkötutkimuksessa
Sokeaan silmään on kehitetty näkemisen mahdollistavia uusia apuvälineitä, joista verkkokalvolle, näköhermoon tai näköaivokuorelle
asennettavat elektroniset keinonäkölaitteet edustavat teknistä ratkaisua
näkövammaisuuden hoitoon. Menetelmässä muodostetaan pienen,
usein silmälasisankoihin asennetun
videokameran avulla ulkomaailmasta
kuva, jota sitten käsitellään niin, että
se on siirrettävissä joko langattomasti tai pieniä johtimia pitkin silmän si-

sään tai suoraan näköaivokuorelle.
Silmän sisään asennetut implantit
voidaan asentaa verkkokalvon päälle,
jolloin ne stimuloivat verkkokalvon
vielä toimivia soluja ja aikaansaavat
näin näköaistimuksen. Verkkokalvoon asennettavassa implantissa voi
olla myös valoa aistiva osa, jolloin
erillistä kameraa ei tarvita vaan silmän oma optinen järjestelmä tuottaa
näköaistimukseen tarvittavan kuvan.
Tällaisia implantteja on maailmalla
jo asennettu tutkimusmielessä vaikeasti näkövammaisten potilaiden
silmiin. Tulokset ovat olleet lupaavia,
mutta kyseiset menetelmät eivät ole
vielä laajaan kliiniseen käyttöön soveltuvia. Erityisesti tarvitaan lisätie-
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toa laitteiden ja niissä käytettävien
materiaalien pitkäaikaisvaikutuksista
silmässä ja aivoissa.
Tutkimuksessa on mukana myös
suomalaisia tutkijoita. Yhteistyössä
mm. japanilaisen Tohukun yliopiston
kanssa Tampereen teknillisen yliopiston professorit Jari Hyttinen ja Minna
Kellomäki, Solu- ja kudosteknologiakeskus Regean silmätutkimuksesta
vastaava dosentti Heli Skottman sekä
Tampereen yliopiston silmätautiopin
tutkijat ovat kehittämässä näköimplanttien tekniikkaa ja erityisesti niiden
pintaominaisuuksia sellaisiksi, että ne
mahdollisimman hyvin soveltuisivat
laajempaakin kliiniseen käyttöön.

Kantasoluista uusia
verkkokalvon soluja
Uutta toivoa verkkokalvosairauksien hoitoon ovat tuoneet kehitteillä
olevat kantasoluihin perustuvat uudet hoitomenetelmät. Niiden avulla
pyritään estämään verkkokalvon tuhoutuminen tautiprosessin aikana tai
korvaamaan vaurioitunutta verkko-
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kalvoa uusilla erilaistetuilla verkkokalvosoluilla.
Lähtömateriaalina näissä menetelmissä voidaan käyttää joko ihmisen
alkion kantasoluja tai potilaalta itseltään ihosta otetusta koepalasta eristettyjä ja geneettisesti manipuloituja
ns. indusoituja kantasoluja, joita sitten erilaistetaan kasvatusolosuhteita
säätelemällä erityyppisiksi verkkokalvon soluiksi.
Tampereen silmätutkimuskeskuksessa tätä kehitystyötä tehdään Solu- ja
kudosteknologiakeskus
Regeassa,
dosentti Heli Skottmanin johtamassa silmäryhmässä. Regeassa on onnistuttu kehittämään ensimmäisenä
menetelmä, jossa sekä ihmisen alkion
kantasoluista että indusoiduista kantasoluista voidaan erilaistaa verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluja niin,
että erilaistamismenetelmässä ei käytetä eläinperäisiä materiaaleja. Näin
erilaistettuja soluja voidaan jatkossa
käyttää potilaiden hoidossa ilman,
että nämä eläinperäiset aineosat aiheuttavat ongelmia esimerkiksi immunologisten reaktioiden muodossa.
Erilaistamisen lopputuloksena verkkokalvon pigmenttiepiteeli saadaan
soluviljelmissä kauniiksi yksikerroksiseksi solukoksi, joka vastaa ihmisen
verkkokalvon solukkoa rakenteelliIhmisen alkion kantasoluista erilaistettuja
verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluja, jotka sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti
muistuttavat ihmisen verkkokalvon soluja.
(Kuva: Kati Juuti-Uusitalo)
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sesti ja toiminnallisesti. Seuraavaksi tavoitteena on siirtää soluja koeeläimen ja tämän jälkeen ihmisen
silmään.

Erilaistettuja soluja voidaan
hyödyntää monipuolisesti
Verkkokalvon pigmenttiepiteelisolut
ovat verkkokalvon muiden solujen
hyvinvoinnista ja toiminnasta huolehtivia soluja. Niiden toiminnan häiriintyminen tai kuolema aiheuttaa väistämättä vakavia vaurioita verkkokalvon
aistinsolujen toimintaan. Pigmentti
epiteelisolujen vaurioituminen onkin
merkittävässä roolissa monen verkkokalvosairauden esimerkiksi retinitis pigmentosan ja ikärappeuman
synnyssä. Vaurioituneiden pigmentti
epiteelisolujen korvaaminen terveillä
soluilla voi pysäyttää näiden sairauksien kehittymisen.
Erilaistettuja soluja voidaan tulevaisuudessa käyttää sairauksien hoidossa myös kasvattamalla ne pieniin
kapseleihin, jotka sijoitetaan silmään.
Muokatut solut muodostavat näin
eräänlaisia solutehtaita, jotka tuottavat verkkokalvosairauksien hoitoon
tarvittavia kasvutekijöitä tai lääkeaineita.
Erilaistettuja soluja käytetään myös
verkkokalvosairauksien kokeellisina
malleina, joiden avulla niiden hoitoon
haetaan esimerkiksi uusia lääkehoitoja tai tutkitaan lääkkeiden ja kemikaalien turvallisuutta. Tulevaisuudessa
näin voidaan kehittää yksilöllisiä, po-
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tilaalle räätälöityjä, tehokkaita ja turvallisia hoitoja. Kantasolututkimus ja
niihin perustuvien hoitomenetelmien
kehitystyö vaatii monien eri osaajien
yhteistyötä.

Monitieteistä yhteistyötä
SILK tutkimusverkoston tutkimusideologia perustuu monitieteiseen
yhteistyöhön, joka onkin ainoa mahdollisuus modernin, laadukkaan tutkimuksen läpiviemiseen. Yksin Tampereella silmätutkimukseen osallistuu
tutkijoita Tampereen yliopistosta,
Tampereen teknillisestä yliopistosta,
VTT:stä ja monesta yrityksestä. Tutkimusverkostoon kuuluu oleellisena
osana tutkimusryhmiä myös Kuopion
ja Helsingin yliopistoista. Tutkimusyhteistyötä tehdään lisäksi useiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimuskeskusten kanssa. Parhaimmillaan
työ on omien alueidensa osaajien: solubiologien, insinöörien, silmälääkärien, farmakologien ja monien muiden
osaajien välistä kiehtovan inspiroivaa
yhteistyötä. Yhdistävänä tekijänä kaikilla on palava kiinnostus silmän ja
näkemisen ihmeelliseen maailmaan
ja päättäväinen asenne asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen.
Silmätutkimusyhteistyö on saanut jo
merkittävää tunnustustakin. Muutama viikko sitten Suomen Akatemia
palkitsi Heli Skottmanin myöntämällä
hänelle Akatemiapalkinnon tieteellisestä rohkeudesta. Kaikkien meidän
silmätutkijoiden puolesta parhaat
onnittelut Helille!
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Terveiset ARVO-kokouksesta
Teksti: LT Sirkka-Liisa Rudanko

O

sallistuin toukokuussa antoisaan ARVO 2010 -kokoukseen
Fort Lauderdalessa Floridassa.
Ohjelma tarjosi monipuolisen katsauksen ajankohtaiseen näön ja silmätautien tutkimukseen, kun näkötutkijat ympäri maailmaa kokoontuivat
perinteiseen, vuotuiseen kokoukseensa. Ohjelmaan sisältyi runsaasti
myös retinitiksiä koskevia esityksiä.
Osallistuin samalla myös ARVO-kokouksen yhteydessä vuosittain pidettävään Retina Internationalin lääketieteellisen
asiantuntijaryhmän
kokoukseen, missä eri maiden jäsen
yhdistysten tutkijaedustajat kertoivat ajankohtaista omista ja/tai oman
maansa retinitis-tutkimuksista.

idässä. Retinitiksiä aiheuttavia geenejä ja niiden mutaatioita tunnetaan jo
runsaasti, ja uutta tietoa syntyy nopeaan tahtiin. Tähän mennessä ns. täsmähoitona toteutettava geeniterapia
on arvioitu lupaavimmaksi retinitiksien hoidoksi. Monissa maissa onkin viime vuosina käynnistetty selvityksiä,
joilla etsitään yhteyksiä retinitiksien
kliinisen taudinkuvan (fenotyyppien) ja geenivirheiden (genotyyppien)
välillä. Yhdysvalloissa National Eye
Institute (NEI) pyrkii saamaan aikaan
ihmisen suoni- ja verkkokalvogeenien DNA-kirjaston. Tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa potilaiden geenivirheiden tunnistusta ja jatkossa
myös sopivaan hoitoon ohjausta.

Verkkokalvon perinnöllisiä rappeumia (retinitiksiä) esiintyy tiettävästi
kaikkialla maapallolla. Koska niihin ei
vielä toistaiseksi ole parantavaa hoitoa ja ne ovat useimmiten luonteeltaan eteneviä, seurauksena on usein
näkövammautuminen ja huomattavan usein sokeuskin. Suomessa noin
9 % kaikista näkövammoista ja 23
% 18–64-vuotiaiden näkövammoista johtuu retinitiksistä (THL näkövammarekisteri 2008).

Retinitis pigmentosa

Alan perus- ja kliininen tutkimus jatkuvat vilkkaina sekä lännessä että

Retinitis pigmentosa (RP) on yleisin
verkkokalvon perinnöllisistä rappeumista. Tautigeenit ja niiden mutaatiot
vaikuttavat taudin puhkeamisikään,
vaikeusasteeseen, ilmiasuun, verkkokalvon toimintaan ja taudin etenemiseen. Tri Eliot Berson Bostonista kertoi, että RP-syndrooman vaikeusaste
voi huomattavasti vaihdella tämän
syndrooman aiheuttaneesta geenimutaatiosta riippuen. Tri Paul Kenna
Dublinista oli osoittanut, että RP:n
periytymistapa voi vaikuttaa suures-
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ti taudin hoidettavuuteen. Hän kertoi autosomaalisen dominantin RP:n
geeniterapian kehittämisen ja toteutuksen olevan olennaisesti vaikeampaa kuin RP:n muiden periytymismuotojen kohdalla.

Leberin kongenitaalinen
amaurosis
Leberin kongenitaalinen amaurosis
(LCA) on varhaislapsuudessa ilmenevä vakava verkkokalvosairaus, joka
luetaan retinitis pigmentosa -tyypin
rappeumiin. Sairaus on onneksi harvinainen. Se johtaa usein sokeuteen
jo ensimmäisen elinvuoden aikana.
Vaikean näkövamman epäily syntyy
tavallisesti lapsen ollessa vain muutaman kuukauden ikäinen.
ARVO-kokouksen ohjelmiin sisältyi
kuvauksia LCA:n kliinisestä taudinkuvasta, elektrofysiologiasta, patologiasta, biokemiasta ja molekyyligenetiikasta.

LCA:n geenihoito
LCA-mutaatioita tunnetaan useita.
Viime aikoina on erityisen painoarvon
saanut taudin RPE65-mutaatio, jonka
korjauksesta geeniterapian avulla on
julkaistu suurta huomiota herättäneitä tutkimuksia. Useampikin tutkimusryhmä on saanut lupaavia tuloksia
siirtämällä AAV-virusvektorin avulla
terveen geenin LCA-potilaan verkkokalvon alle. Ihmisten kliiniset hoitokokeilut aloitti lontoolainen tutkija
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Robin Ali vuonna 2007. Nyt on käynnissä kolme projektia Yhdysvalloissakin.
Onnistuneen hoidon jälkeen on todettu sokeiden LCA-potilaiden näkökentän herkkyyden ja käytännön
toimintakyvyn, mm. omatoimisen
liikkumiskyvyn merkitsevää paranemista. Yli 30 potilasta on jo saanut
em. hoidon, ja heidän näkötilanteensa seuranta jatkuu. Hoidon turvallisuutta arvioidaan tarkkaan.

Uudet lääkkeet
Kanadalainen tutkija tri Rob Koenekoop kertoi ARVO:ssa uusimmasta
lääkeainetutkimuksestaan, joka ihmisille tehdyssä kliinisessä hoitokokeilussa tuotti lyhyessä hoitoajassa yllättävän hyvän hoitovasteen. Kyseessä
on LCA:n synteettinen 9-cis-retinal
-johdannainen, joka oli eläinkokeissa
tehonnut LCA:n LRAT- ja RPE65- mutaatioiden hoitoon. Sitä annettiin nyt
suun kautta 7 vuorokauden ajan kolmelle sokealle koehenkilölle, joiden
iät olivat 10, 12 ja 38 vuotta. Hoidettujen näkö ja toimintakyky paranivat
merkitsevästi 7 vuorokauden kuluttua hoidon aloituksesta. Laajennettu
tutkimus ja hoidettujen seuranta jatkuvat. Hoidon turvallisuutta ja tehoa
seurataan tarkasti.
Lasten retinitis -sessiossa prof. Peter
Humphrey Dublinista arvioi, että jatkossa saattaa löytyä sellaisiakin uusia
lääkkeitä, jotka eivät ole yksittäisen
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1. Uudet, tehokkaat
nanolääkkeet

Sirkka-Liisa
Rudanko piti
aiheesta luennon
Retina Dayssa
23.9.2010
Iiriksessä.

mutaation täsmälääkkeitä vaan joita
voidaan käyttää useidenkin erilaisten geenimutaatioiden aiheuttamien
retinitiksien hoitoon. Tämä hyvin arvostetun geenitutkijaprofessorin varovainen kannanotto antaa hieman
toivoa siitä, että tulevina vuosina
löytyisi myös laajakirjoisempia retinitiksen hoitoja, jolloin tarkka geenimutaation tunnistaminen ei olisi aina
välttämätöntä.

Nano-oftalmologia
Nanoteknologian alan tutkijat suuntaavat tutkimuspanostaan myös
uusien silmälääketieteellisten hoitosovellutusten kehittämiseen. Tavoitteena on mm. löytää mullistavan
tehokkaita uusia hoitoja sokeutta aiheuttaviin sairauksiin, kuten verkkokalvon keskeiseen ikärappeumaan,
glaukoomaan ja perinnöllisten verkkokalvorappeumien hoitoon. Nanoteknologian keinoin tavoitellaan mm.
seuraavaa:

Pienet, nopeat nanohiukkaset kuljettavat lääkkeet ja vasta-aineet tehokkaasti silmänpohjien kudoksiin,
jolloin sinne saadaan nykyistä suuremmat lääkeainepitoisuudet. Vesiliukoiset lääkkeet läpäisevät helposti
silmien kudoksia. Kyseeseen tulevat
mm. silmätipat, ruiskeet ja hitaasti
lääkettä vapauttavat kapselit.
Lääkkeiden paikalliset ja systeemiset
sivuvaikutukset ovat vähäisempiä,
kun lääkeannoksia voidaan pienentää
eikä niitä tarvitse nauttia suun kautta.
Nanoteknologian avulla kostean ikärappeuman ruiskehoidolla on saatu
silmän lasiaiseen korkeampia lääkepitoisuuksia, mikä vähentää silmänpohjan uudissuonituksen uusiutumisvaaraa ja ehkäisee tai hidastaa
näön heikkenemistä.
Koska lääkkeiden vaikutusaika pitenee, voidaan pidentää kosteasta ikärappeumasta kärsivien potilaiden silmänsisäisten lääkeruiskeiden väliä ja
mahdollisesti kehittää jopa vuodenkin vaikutusajan omaavia silmänsisäisiä hitaasti vapautuvia lääkkeitä.
Pienten nanohiukkasten avulla voidaan periaatteessa vaikuttaa monella
tavoin verkkokalvon solujen biokemiallisiin reaktioihin ja aineenvaihduntaan. Tutkijat ovat todenneet mm.,
että nanopartikkelien avulla voidaan
tehostaa verkkokalvon keskeisen ikä-
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rappeuman yhteydessä rappeutuviin
soluihin kertyvän lipofuskiinin metaboloitumista.

2. Geeniterapia

Nanoteknologian käyttöä voidaan
suunnitella käytettäväksi myös verkkokalvorappeumien geeniterapiassa,
jos kliinisten hoitokokeilujen tulokset
ovat jatkossakin myönteisiä ja geeniterapiaa ryhdytään todella käyttämään perinnöllisten silmänpohjarappeumien hoitoon.
Alan tutkijat olettavat nykyvaiheessa,
että nanopartikkeleita voidaan ehkä
käyttää geneettisen materiaalin turvalliseen, tehokkaaseen ja spesifiseen
siirtämiseen haluttuihin soluihin. Tähän asti geeniterapiassa on käytetty pääasiassa virusvektoreita, mutta
nanoteknologialla siirrot voisivat periaatteessa tapahtua tehokkaammin
ja ilman vastaanottajan immunisoitumisvaaraa tai muita virusvektoreiden
riskejä. Nanomateriaalien oftalmologisen käytön turvallisuutta pitää kuitenkin vielä selvittää perusteellisesti.

3. Hermosoluja suojaava hoito

Nanopartikkeleita on käytetty neurotrofisten faktoreiden silmänsisäisessä
siirrossa mm. retinitis pigmentosan
ja glaukooman kliinisissä hoitotutkimuksissa. Kiliaarisia neurotrofisia
faktoreita on käytetty jo vaiheen II-III
kliinisissä tutkimuksissakin.

4. Nanorakenteet

On ideoitu nanoteknologian sovel-
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tamista elävien kudosten ja myös silmien ja näköratojen vaurioituneiden
kudosten korvaamiseen ja korjaamiseen. Ajan mittaan pystytään ehkä
kehittämään uusia hermokudoksien
hyvin sietämiä materiaaleja. On jopa
osoitettukin, että eräät nanosäikeet
voivat edistää näköratojen aksonien
regeneraatiota.

Johtopäätöksiä
ARVO-kokouksen monipuolinen retinitis-ohjelma innosti miettimään
kotimaan retiniitikoiden tilannetta
silmäterveydenhuollossa. Ajan mittaan pystyttäneen tutkimustyön nykyvauhdilla kehittämään ainakin yksi
vaikuttava, näön menetystä ehkäisevä ja näköä parantava hoito johonkin
retinitis-mutaatioon.
Huomattavia kansallisia geenimutaatioeroja tiedetään esiintyvän. Suomalaisia retinitiksen geenivirheitä pitäisi tuntea nykyistä paremmin. Koska
suomalaiseen alkuperäisväestöömme on ylipäätään tullut suhteellisen
vähän ulkopuolista geeniainesta,
voivat väestömme retinitis-virheet
poiketa paljonkin muissa länsimaissa
esiintyvistä. Suomalaisten retiniitikoiden DNA-kartoituksilla syntyy ajan
mittaan arvokasta tietoa, joka edistää
heidän auttamistaan mahdollisimman järkevällä tavalla. Mahdollisesti
molekyyligeneettiset testaukset tulevatkin sisältymään retinitis-klinikoiden diagnostisiin perustutkimuksiin.

RP
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Suomalaiset retinitis-geenivirheet
Teksti: Anna-Kaisa Anttonen, LKT

K

irjoitus perustuu lyhyeen esitykseen, joka pidettiin Retina
Day -tapahtumassa 23.9.2010.

Retinitis pigmentosaa (RP) aiheuttavia geenivirheitä eli mutaatioita on
tähän mennessä tunnistettu useista
eri geeneistä. Yhteensä näitä tunnistettuja geenejä tai geenipaikkoja on
ainakin 45, ja niistä uusimmat on löydetty tämän syksyn aikana. Näiden
tunnettujen geenien ajatellaan kattavan reilut puolet RP geeneistä – useita
geenejä on siis vielä paikantamatta.

X-kromosominen periytymistapa havaitaan 5-15 %:lla RP potilaista. Xkromosomista on tunnistettu kaksi
RP-geeniä, joista yleisin on RPGR, ja 4
geenipaikkaa.

RP:n tavallisin periytymistapa on autosominen peittyvä periytyminen,
joka havaitaan noin 50-60 %:lla potilaista. Autosomissa peittyvästi periytyvä RP (arRP) voi aiheutua 23 eri
geenin mutaatioista. Lisäksi on tunnistettu 4 geenipaikkaa, joissa varsinainen RP:n aiheuttava mutaatio on
vielä löytymättä. Yleisin arRP:a aiheuttava geeni on USH2A, jonka mutaatiot voivat aiheuttaa myös Usherin oireyhtymä tyyppi 2:ta.

Yksittäisen potilaan kohdalla mutaatiodiagnostiikka on haasteellista.
Joskus potilas on sukunsa ainoa retiniitikko, jolloin periytymistapaa ei
voida varmasti päätellä. Nykyisin tarjolla olevista testeistä, kuten tunnettujen mutaatioiden testauksesta, ei
välttämättä ole hyötyä suomalaisilla
potilailla. Kyselimme eri yliopistosairaaloiden perinnöllisyyslääketieteen
yksiköistä, Väestöliitosta ja Folkhälsanin perinnöllisyysklinikalta tehtyjen,
tunnettuja mutaatioita tunnistavien
testien tuomaa apua diagnostiikassa ja havaitsimme, että testi löysi RPsyyn ainoastaan noin kahdella potilaalla kymmenestä. Suomalaisten
potilaiden mutaatiot ovat todennäköisesti joitain muita, vielä tuntemattomia mutaatioita, joiden tunnistamiseen tarvitaan uusia menetelmiä.

Seuraavaksi yleisin RP:n periytymistapa, noin 30-40 %, on autosominen
vallitseva periytyminen. Autosomissa
vallitsevasti periytyvän RP:n (adRP)
taustalta on tunnistettu 18 geeniä.
Näistä yleisin on rodopsiini (RHO).

Yleisimpien RP-geenien läpisekvensointi on tunnettujen mutaatioiden
tunnistamista kattavampi tutkimus.
Sen avulla ei kuitenkaan tällä hetkellä
voida tehdä kaikkien tunnettujen RPgeenien testausta, vaan esimerkiksi
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peittyvästi periytyvään RP-testiin on
valittu yleisimmät seitsemän geeniä.
Eniten toiveita herättää tällä hetkellä
eksomisekvensointi, joka tarkoittaa
perimän kaikkien geenien merkityksellisten, valkuaisaineita koodaavien
alueiden tutkimusta. Ensimmäiset
julkaisut tämän tekniikan käytöstä
tautigeenien tunnistamisessa ilmes-
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tyivät tammikuussa 2010. Eksomisekvensoinnin on ajateltu sopivan hyvin RP-geenivirheiden löytämiseen,
koska sen avulla voitaisiin ohittaa
periytymistavan arviointiin ja lukuisten eri geenien testaamiseen liittyvät
ongelmat. Tulevaisuudessa eksomisekvensointi tullee auttamaan myös
suomalaisten RP-geenivirheiden löytämisessä.

Tappisolutuhon mysteeri
Teksti: Outi Lehtinen

R

etinitis pigmentosa (RP) on etenevä
verkkokalvorappeuma,
jonka esiintyvyys väestössä on
arviolta 1:3500. Tauti on sekä geneettisesti että kliinisesti hyvin monimuotoinen. Tähän mennessä siihen liittyviä geenejä on löydetty jo yli 40. Tauti
voi ilmetä lapsuudessa, nuoruudessa
tai vasta aikuisiällä. Näköaistinsolujen tuhoutumisnopeus vaihtelee jopa
saman perheen sisällä, vaikka geenivirhe olisi täsmälleen sama.
Ihmisen verkkokalvolla on kahdenlaisia valoaistinsoluja: noin 120 milj.
sauvaa ja 6 milj. tappia. Tappien tiheys on suurin näkökentän keskellä (alle
10 asteen keskikenttä). Sauvoja on
eniten 15 asteen kohdalla, ja ne harvenevat vähitellen näkökentän laitoja
kohti.
RP:ssä jokin sauvasoluissa ilmenevä

geenivirhe johtaa sauvojen vähittäiseen kuolemiseen. Tuhoutumismekanismi tunnetaan: se on apoptoosi eli
ohjelmoitu solukuolema. Vaikka vika
on sauvoissa, taudinkuvaan kuuluu
poikkeuksetta myös tappisolujen tuhoutuminen. Se etenee keskeltä reunoja kohti ja alkaa siinä vaiheessa,
kun suurin osa sauvoista on jo menetetty. Etenemisnopeus on verrannollinen sauvojen tuhoutumisnopeuteen.
Hitaasti edenneessä taudissa myös
tapit kuolevat hitaasti.
Sauvojen kadotessa hämäränäkö
heikkenee ja näkökenttä kapenee pieneksi putkeksi. Liikkuminen hankaloituu, mutta muuten tällaisellakin näöllä pärjää nyky-yhteiskunnassa melko
hyvin niin kauan, kuin tappisolut toimivat. Tappien avulla ihminen näkee
tarkasti ja erottaa värit, kunhan sytyttää hämärän tullen lamppuun valon.

15

RP

Tappien menettäminen aiheuttaakin
retiniitikolle sauvakatoa suuremman
haitan. Edessä on lopullinen sokeutuminen.

Miksi terveet tappisolut
kuolevat?
Mysteeriin on tarjottu useita selityksiä. Sauvoista on löydetty tappien
elinkykyä lisäävä tekijä RdCVF, jonka
puute saattaa näivettää tapit. Sauvat kuluttavat runsaasti happea, ja
rappeutuva verkkokalvo joutuu reaktiivisen happiylimäärän vuoksi tuhokierteeseen (aiheesta enemmän
ks. RP-uutiset 2/2006, www.retina.
fi/RP_uutiset.php). On myös arveltu,
että kuolevista sauvoista tai Müllerin
gliasoluista vapautuisi tappeja vahingoittavia aineita. Äskettäin on löydetty uusi mekanismi, joka voi osaltaan
selittää arvoitusta.
Yhtä outoa kuin terveiden tappisolujen tuhoutuminen on se, ettei päinvastainen tilanne noudata samaa kaavaa. Pysyvä hämäräsokeus ja muut
harvinaiset tappisolujen geenivirhetaudit eivät nimittäin vahingoita mitenkään sauvoja. Ristiriita sai Claudio
Punzon, Karl Kornackerin ja Constance Cepkon käynnistämään Harvardin
yliopistossa tutkimusprojektin, jonka
tuloksia on julkaistu ja kommentoitu
useissa tiedelehdissä.

RP-hiirimallit avuksi
Ihmisen ja hiiren verkkokalvot ovat
rakenteeltaan hyvin samanlaiset. Tut-
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kimuksessa käytettiin neljää yleistä
RP-hiirimallia, joiden sauvasolujen
geenimutaatio tappaa ensin sauvat
ja sitten tapit. Vaikka solutuhojen aikataulu on erilainen eri hiirimalleilla,
yhtäläisyyksiä on niin paljon, että solukuolemien takana voi olla yhteinen
mekanismi.
Tutkijaryhmä analysoi kuolevien sauvojen ja tappien yleistä geeniekspressiota (geenien sisältämien ohjeiden
lukemista proteiineiksi) sirutekniikan
avulla. Näin saatiin käsitys lähes 200
geenin aktiivisuudesta eri ajankohtina solutuhon edetessä. Tuloksista
kävi ilmi, että lähes 35 % aktiivisista
geeneistä liittyi solujen aineenvaihduntaan. Huomio kiinnittyi erityisesti
insuliini/mTOR-signaalinvälitysreaktioon, joka säätelee tärkeitä soluaineenvaihdunnan tapahtumia. Sen löytyminen kuolevien sauva- ja tappisolujen
yleisessä geeniekspressiotestissä viittaa siihen, että solukuolemat ja kyseinen reaktiotie liittyvät jotenkin yhteen.
mTOR on kinaasientsyymi, joka normaalioloissa edistää solussa runsaasti energiaa vaativia prosesseja, kuten
proteiinisynteesiä. Ravinnon tai hapen puutteen aiheuttamassa stressitilanteessa aktiivisen mTORin määrä
vähenee ja energiaa vaativat toiminnot hiljenevät. Tutkijat havaitsivat,
että kaikkien neljän eläinmallin tappisoluissa oli sitä vähemmän mTOR-aktiivisuutta, mitä pidemmälle solutuho
eteni. Jos ravinnon tai hapen saanti
on uhattuna, solut pyrkivät luonnol-
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lisesti korjaamaan tilanteen. Lisäkokeet osoittivatkin, että glukoosinkuljettaja GLUT-1 ja hapenpuutteen
indusoima transkriptiotekijä HIF1 olivat säätyneet korkealle tasolle kaikkien RP-eläinmallien tappisoluissa. Rakennusaineiden niukkuuteen viittaa
myös se, että tappisolut lyhenivät selvästi ennen kuolemistaan.
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päässä on tumarakkula. Näkemisessä
tarvittavat rakenteet sijaitsevat ulkosegmentissä, joiden päät ovat kiinnittyneet pigmenttiepiteelisoluihin
(RPE). RPE-solut huoltavat sauvoja ja
tappeja kuljettamalla niille ravintoa
ja happea suonikalvolta ja nielemällä
fagosytoosin avulla ulkosegmenttien
päitä, jolloin nämä uusiutuvat.

Nälkää näkevässä solussa käynnistyy
autofagia, jossa solu ravintoa saadakseen alkaa niellä ja pilkkoa omia
rakenteitaan. Autofagiaa on kahta
laatua: äkillisen ravinnonpuutteen
laukaisema makroautofagia ja pitkäaikaisen nälkiintymisen yhteydessä
ilmenevä kaperonivälitteinen autofagia (CMA). Viimeksi mainittu autofagian muoto löytyi kaikkien RP-hiirimallien kuolevista tappisoluista.
Kaikki edellä esitetyt tulokset viittaavat siihen, että tapit nääntyvät nälkään pitkällisen ravinnonpuutteen
seurauksena. Solujen tärkein ravintolähde on glukoosisokeri. Insuliini säätelee soluissa sekä glukoositasapainoa että mTOR-pitoisuutta. Tutkijat
antoivat kokeeksi yhdelle RP-hiirimalleista insuliinia ruiskeena päivittäin 4
viikon ajan. He havaitsivat, että tappikuolemat vähenivät hoidon aikana
selvästi, kun solut saivat insuliinin ansiosta enemmän glukoosia.

Miksi tappisolut eivät saa
tarpeeksi ravintoa?
Sauvat ja tapit ovat nimensä mukaisesti pitkulaisia soluja. Niiden toisessa

Aistinsolujen tumarakkulat muodostavat verkkokalvon ulomman tumakerroksen (ONL). Terveellä verkkokalvolla sauvasolujen tumia on paksuna
kerroksena. Sauvojen tuhoutuessa
ONL ohenee. Kun niitä on jäljellä vain
yksi kerros, tapitkin alkavat kuolla,
Jokaisessa RPE-solussa on kiinni 20–
30 ulkosegmenttiä, joista tilastollisesti vain 1-2 kuuluu tapeille, sillä yli 95
% ihmisen (ja hiiren) aistinsoluista on
sauvoja. Tappien nälkiintyminen voi
johtua siitä, että sauvojen kuollessa
jäljelle jäävien RPE/tappisoluliitosten
määrä alittaa kynnyksen, jonka alapuolella riittävää ravinnevirtausta ei
enää synny.
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Mekanismi selittäisi myös sen, miksi
päinvastainen tapaus eli tappisolujen tuhoutuminen ei johda sauvojen kuolemiseen. Verkkokalvon aistinsoluistahan alle 5 % on tappeja,
joten vaikka kaikki tapit menetettäisiin, RPE-soluliitosten kokonaismäärä säilyy sauvojen ansiosta niin
suurena, ettei kriittinen kynnys alitu.

Eläinmaailmasta tunnetaan tähän

liittyvä mielenkiintoinen tapaus.
Seeprakalan verkkokalvon aistinsolujakauma on päinvastainen kuin ihmisellä ja hiirellä. Tällä lajilla suurin osa
aistinsoluista on tappeja. Kun ne tuhoutuvat geenivirheen seurauksena,
myös sauvat alkavat kuolla. Selitykseksi sopii jälleen RPE-soluliitosten
kokonaismäärän kriittisen kynnyksen
alittuminen.
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Mikä neuvoksi?
Vaikka insuliiniruiskeet paransivat
tappisolujen eloonjäämistä yhdellä
RP-eläinmallilla, on selvää, ettei insuliini sovellu lääkkeeksi sen paremmin
hiirelle kuin retiniitikollekaan, sillä
se sekoittaa elimistön muun aineenvaihdunnan. Tappien tuhoutumismekanismin selviäminen avaa kuitenkin
mahdollisuuden kehittää tältä pohjalta uusia lääkeaineita. Koska RP:n
loppuvaihe on geenivirheestä riippumatta aina samanlainen, sama yleispätevä hoito sopisi todennäköisesti
kaikille. Jos tappien tuhoutuminen
taudin loppuvaiheessa pystyttäisiin
estämään ja keskeinen tarkka näkö ja
värinäkö pelastamaan, retiniitikoiden
elämänlaatu paranisi ratkaisevasti.

Haluaisin kysyä...
Askarruttaako mieltäsi jokin retinitikseen tai Retinitis-yhdistykseen
liittyvä kysymys? Lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen
retinitis@kolumbus.fi tai postitse RP-uutiset, Retinitis-yhdistys ry,
PL 51, 00030 IIRIS, niin hankimme vastauksen parhailta asiantuntijoilta.

Näkökenttäpuutosten
etenemisnopeus
Kun retinitis on todettu, kuinka kauan suunnilleen kestää, että näkökenttä pienenee vain muutaman asteen
putkinäöksi? Onko se vuosi, 10 vuotta, 20 vuotta? Varmaan tuosta kentän

kapenemisesta retinitikoilla on jonkinlaiset raja-arvot olemassa. Mikä
on nopea aika / hidas aika / keskiarvoaika näön muuttumisesta pieneksi
putkeksi?
Tiedosta kiitollinen retiniitikko Eero Kiuru
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Vastaus: Retinitiksen aiheuttamaa
näkökenttäpuutosta, sen kulkua ja
etenemisnopeutta eri tavoin periytyvien ja eri geenivirheistä aiheutuvien retinitisten kohdalla on tutkittu.
Joitakin säännönmukaisuuksia on
havaittu eri retinitis-tyyppien etenemisessä, mutta näkökenttäpuutokset ja etenemisnopeus ovat kuitenkin yksilöllisiä. Erään tutkimuksen
mukaan näkökentän pinta-ala puolittui keskimäärin 10 vuoden aikana. Näkökentän pieneneminen normaalista putkimaiseksi voi siis kestää
kymmeniä vuosia. Mikäli retinitis ilmenee jo nuorella lapsella tai on sukupuoleen liittyvästi periytyvä, se
etenee useimmiten nopeammin, kuin
jos oireet alkavat vasta aikuisiällä.
Retiniitikon seuranta näkökenttätutkimuksineen muutaman vuoden
välein antaa osviittaa siitä, miten
sairaus etenee, vaikka näkökenttä ei
välttämättä pienene jatkuvasti samalla nopeudella. Mitään äkillisiä
näkökentän menetyksiä ei retinitis pigmentosa kuitenkaan aiheuta.
LT Eeva-Marja Sankila

Retinitis-yhdistyksen tulevaisuus
Mikä on yhdistyksen tulevaisuus?
Mitä hallitus on päättänyt? Mitkä ovat
Raha-automaattiyhdistyksen antamat lupaukset tulevaisuudesta ja millaisiin neuvottelutuloksiin on päästy?
Seppo Jurvanen
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Vastaus: Vuosikymmeniä jatkuneen
tutkimustyön ansiosta potilaille tehdyistä kokeiluista on saatu lupaavia
tuloksia. Onnistumiset ovat paras
kannustin sekä tutkijoille että meille
potilasjärjestöille.
Suomen Retinitis-yhdistyksen tärkein
rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Toiminta tietysti vaikeutuu, mikäli
RAY:n säännöllinen, vuosittainen toiminta-avustus pienenee tai loppuu.
RAY:n kanssa käydyissä neuvotteluissa ei ole vielä päädytty lopulliseen
ratkaisuun. RAY kehotti yhdistystä
tekemään avustusanomuksen ensi
vuodelle aiemman käytännön mukaisesti. Näin on toimittu. Kävi miten
kävi, yhdistys voi joka tapauksessa
anoa RAY:lta kohdennettua avustusta mm. erilaisiin projekteihin. Yhdistyksen hallitukset joutuvat jatkossa
etsimään myös muita rahoittajia entistä pontevammin. Säästötoimet on
jo aloitettu mm. siirtämällä toimisto
halvempiin tiloihin Iiriksessä.
Yhdistystä tarvitaan vielä pitkään. Rahoitustilanteen kiristyessä jäsenten
vapaaehtoinen työpanos ja omakustanteinen osallistuminen ovat yhä
tärkeämpiä. Jäsenmaksun korottamista voidaan joutua harkitsemaan.
Toivottavasti jäsenistöltä löytyy halua tukea yhdistyksen taloutta myös
esim. lahjoituksin ja testamentein,
hankkimalla uusia kannatusjäseniä ja
myymällä ilmoituksia RP-uutisiin.
Maija Lindroos, Retinitis-yhdistyksen
puheenjohtaja

RP
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Retinitis pigmentosan
jakautuminen Suomessa
Miten retinitis pigmentosa on jakautunut Suomenmaassa? 1950 alkoi vähitellen suurempi liikehdintä maalta
kaupunkeihin, mutta sitä ennenhän
Suomessa oli heimoja, joista periydymme.
Nimimerkki Isä Pohjanmaalta ja äiti KeskiSuomesta

Vastaus: Suomessa todettiin jo
1800-luvulla, että sokeita oli eniten
maamme pohjois- ja itäosissa ja Savossa. Sen sijaan rannikkoseuduilla
Uudeltamaalta Vaasan lääniin asti
sokeutta oli merkitsevästi vähemmän. Myös 1960-luvulla Oulun ja
Kuopion läänin sokeusprevalenssit
ovat olleet olennaisesti korkeammat kuin Turun ja Porin, Vaasan ja
Uudenmaan läänin. Vielä silmätautien hoitomahdollisuuksien sekä väestömme elintason ja hygieenisten
olosuhteiden parantumisen jälkeen-
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kin näkövammaisuus on vaikuttanut
yleisemmältä maamme pohjois- ja
itäalueilla. THL näkövammarekisterin
vuoden 2008 tietojen mukaan näkövammaprevalenssit ovat korkeimmat
Itä- ja Pohjois-Savossa, Lapin läänissä,
Länsi-Pohjassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Väestömme
geeniperimän on oletettu vaikuttavan alueellisiin eroihin.
THL näkövammarekisterin mukaan
myös silmänpohjan perinnöllisten
rappeumien kohdalla esiintyy samanlaisia alueellisia eroja, vaikka
joidenkin yksittäisten, Suomessa tavallista ahkerammin tutkittujen silmärappeumien kohdalla on todettu
runsaan esiintyvyyden alueita muuallakin maassamme. Retinitis pigmentosa (RP) on yleisin retinitistautiryhmän diagnoosi. Esitetty kysymys on
haastavan mielenkiintoinen, mutta
vaikea nykytietämyksen valossa. Vastaan pohtimalla asiaa useiden tietolähteiden avulla.

Sairaanhoitopiiri

Retinitisyhdistyksen
RP-jäsenet

Vakioimaton
prevalenssi/100 000 as.

HYKS
TYKS
TAYS
KYS

127
52
94
49

7,1
7,5
7,7
5,8

OYS

41

5,6

Koko maa

363

6,8
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Retinitis-yhdistyksen RP:a
sairastavien jäsenten jakauma
Niistä yhdistyksen jäsenistä, joiden
diagnoosi on RP, 73 % asuu nykyisin
alueella, joka kattaa maamme eteläja länsialueet sekä Hämeen. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien HYKSTYKS-TAYS väestö edustaa noin 69 %
maan koko väestöstä. Jäseneksi hakeutuvien alueellinen jakauma tuskin kuitenkaan korreloi suoraan RP:n
esiintyvyyden kanssa.

RP sairaanhoitopiireittäin
THL ja NKL näkövammarekisterin tiedot kattavat kaikki näkövammaisiksi
rekisteröidyt retinitis pigmentosaa
sairastavat, 31.12.2009 elossa olleet
henkilöt. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien tarkastelussa näkövammautumisen aiheuttaneen RP:n esiintyvyys on KYS- ja OYS-piireissä koko
maan keskiarvoa suurempi. Kaikkien
21 sairaanhoitopiirimme tarkastelussa RP:n esiintyvyys on korkein Lapissa, Länsi-Pohjassa, Pohjois-Savossa ja
Itä-Savossa. Alhaisin se on Kainuun,
Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan
sairaanhoitopiireissä.

RP:a sairastavien syntymäkunnat
RP:n takia näkövammautuneiden
yleisimmät syntymäkunnat ovat vuoden 2009 kuntajaon mukaan olleet
Helsinki (62), Oulu (34), Tampere (29),
Turku (24), Kuopio (20), Rovaniemi
(19), Kuusamo (19), Pielavesi (18),
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Lahti (18), Espoo (16) ja Vaasa (13).
RP:a sairastavien syntymäkuntia oli
31.12.2009 yhteensä 381. Kolmanneksessa (29 %) kunnista on syntynyt
vähintään 10 retiniitikkoa, ja näistä
kunnista 16 % on kaupunkeja ja 13 %
maaseutukuntia. Kunnista on 112 (29
%) sellaisia, joissa on syntynyt vain
yksi ainoa näkövammautunut retiniitikko.

RP:a sairastavien asuinkunnat
Näkövammaiseksi rekisteröityjä RP:a
sairastavia asui 31.12.2009 eniten
Helsingissä (138), Tampereella (51),
Espoossa (50), Oulussa (45), Turussa
(41), Vantaalla (41), Joensuussa (28),
Kuopiossa (27), Lahdessa (27), Rovaniemellä (27), Jyväskylässä (26)ja Hämeenlinnassa (22).
Asuinkuntia oli yhteensä 254. Lähes
kaikki (98 %) niistä kunnista, joissa
asuu vähintään 10 RP:n takia näkövammautunutta henkilöä, ovat kaupunkeja. Asuinkunnista 82 (32 %) on
sellaisia, joissa vuoden 2009 lopulla
asui vain yksi RP:n takia näkövammaiseksi rekisteröity.
Maaseudun pienistä syntymäkunnista on siis tapahtunut huomattavaa
muuttoa kaupunkeihin. Silti peräti
noin kolmannes RP:a sairastavista on
syntynyt ja/tai asuu edelleen kunnissa, joissa ei ole syntynyt eikä asu muita samaa tautia sairastavia näkövammaisia.
LT Sirkka-Liisa Rudanko

RP

21

UUTISET

Sairaanhoitopiiri

RP:n vuoksi
vammautuneet

HYKS
Helsinki-Uusimaa
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
TYKS
Varsinais-Suomi
Satakunta
TAYS
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Etelä-Pohjanmaa
Vaasa
KYS
Etelä-Savo
Itä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
OYS
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Länsi-Pohja
Lappi
Ahvenanmaa
Tuntematon/ulkom.
Koko maa

218
188
20
10
97
66
31
190
28
72
39
28
23
170
22
11
61
35
41
130
5
68
4
18
35
3
3
811

2/2010

Vakioimaton
prevalenssi /
100 000 as.
12,0
12,4
11,2
7,5
14,0
14,2
13,7
15,4
16,1
14,9
18,4
14,1
13,9
20,2
20,6
24,0
24,6
20,6
15,0
17,7
6,4
17,3
5,0
27,5
29,6
10,8
15,2
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Tiedonjyviä noukkimassa
Retina Internationalin maailmankongressissa
– Matkakertomus Stresasta
Teksti ja kuvat: LKT Sanna Seitsonen,
erikoistuva lääkäri, HYKS Silmäklinikka

H

ei, teksti-TV:ssä oli tieto, että
Italiassa alkoi tänään yleislakko, ilmoitti mieheni tekstiviestillä juuri, kun olin istahtanut
Milanoon
lähtevään
koneeseen
juhannusaattoaamuna 2010. Huolestuin, sillä tiesin, että Milanon Malpensan lentoasemalta täytyi matkustaa
linja-autolla Milanon rautatieasemalle ja sieltä junalla edelleen Stresaan,
jossa maailmankokous pidettiin. Entäpä jos kaikki kyseiset vuorot olisi
lakon takia peruttu? Pohdiskelin, että
tuskin tässä tilanteessa taksejakaan
helposti saa.
Saapuessani Malpensan kentälle
kyselin varovaisesti, onko yhtään
linja-autovuoroa menossa Milanon
keskustaan tämän vuorokauden puolella. Sain hämmentyneitä vastauksia, joiden sisällöstä pystyin päättelemään, ettei ainakaan lentoaseman
väkeä lakko ollut vielä tavoittanut.
Eikä se lopulta koko viikonlopun aikana tainnut tavoittaa juuri ketään
muutakaan. Tapasin matkalla muutaman suomalaisen, jotka olivat myös

kuulleet yleislakosta. Totesimme, että
tiedämme italialaisten asiat paremmin kuin he itse. Ainoa taho, joka oli
todellakin tehnyt lakon, oli Milanon
rautatieaseman lipunmyynnin tietokonejärjestelmä. Senkin aiheuttamat
haitat oli helposti ohitettavissa ostamalla lippu Stresaan suoraan junasta.
Saavuin Stressaan illansuussa. Juna
oli nytkytellyt ohi tylsien ja harmaiden, mutta ei kovin epäsiistien esikaupunkialueiden saapuakseen mystisen
vehreälle Maggiore-järvelle, jonka
rannalla pieni ja sievä viiden tuhannen asukkaan Stresa sijaitsee. Lago
Maggiore on läntisin Italian suurista järvistä ja Stresan kylä uinuu kuin
kehdossa vuoristorinteiden suojassa.
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Hyppäsin junasta hieman kosteaan
ja sumuiseen, mutta lämpimään iltatunnelmaan. Olin kartasta päätellyt,
että hotelliini olisi vajaan kilometrin
matka. Raahatessani matkalaukkuani alas vanhoja kiviportaita ja kapeita
jalkakäytäviä, näin aluksi vain hiljaisilta näyttäviä huviloita, joita ympäröivät ihanan ränsistyneet puutarhat,
ja suljettujen aitojen läpi rönsyilivät
monenlaiset kirkasväriset kukat. Rantabulevardia lähestyttäessä alkoi villojen eteen ilmestyä autoja ja vähitellen myös ihmisiä iltakävelyllä.

Vein pikaisesti laukkuni hotelliin ja
nautin vielä viimeiset hetket ennen
auringonlaskua kävelemällä Stresan
rantakadun päästä päähän. Onneksi
oli vasta kesäkuu eikä Euroopan varsinainen lomakausi ollut vielä alkanut.
Turisteja ja muita kulkijoita oli juuri
sopivasti. Oli hyvin helppo ymmärtää, miksi Hemingway sijoitti rakastavaisensa juuri tähän kaupunkiin. Kirjassaan Jäähyväiset aseille hän kertoo
amerikkalaisesta sotilaasta, joka taistelee 1. maailmansodassa Italian puolella ja haavoittuu. Aluksi sotilasta
hoidetaan milanolaisessa sairaalas-
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sa, josta hän pakenee saksalaisia ja
samalla hänestä tulee sotilaskarkuri.
Stresassa hän tapaa rakastettunsa ja
salaa he myös yöpyvät siellä, ennen
kuin jatkavat pakomatkaa soutaen
Lago Maggiorea pitkin Sveitsiin.
Kun lauantai ja juhannuspäivä valkeni aurinkoisena ja lämpimänä, suuntaisin kulkuni vain kivenheiton päässä hotellistani sijainneeseen Stresan
kongressikeskukseen, missä Retina
Internationalin 16. maailmankokous pidettiin. Kokous vaikutti erittäin
suositulta, sillä joillakin luennoilla
salit olivat niin täynnä, että seisomapaikkakin täytyi ottaa takarivistä. Se
ei tietysti ollut ihme, sillä luentojen
aiheet olivat kiinnostavia ja luennoitsijat maailmankuuluja. Hauskaa oli
myös todeta, miten lääketieteen sanasto kulkee yli kielirajojen: Pystyin
hyvin seuraamaan professori Bruno
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Lumbroson italiankielistä luentoa
verkkokalvon valokerroskuvauksesta, vaikka en ole koskaan italiaa opiskellutkaan.
Arvioni mukaan lounastauko oli niin
pitkä, että ehtisin tehdä pienen laivamatkan. Lago Maggiorella on kolme
saarta, Isola Bella, Superiore ja Madre, jotka ovat olleet vuosisatoja Borromeon ruhtinassuvun omistuksessa. Isola Bellalle suku on 1600-luvulla
rakentanut mahtavan palatsin, jonka
halusin nähdä. Aamulla olin jo käynyt rannassa selvittämässä, että pääsen veneellä suoraan tähän saareen
ja tunnin kuluttua takaisin, niin että
ehdin taas iltapäivän luennoille. Laivamatkasta vastaava kapteeni ihmetteli, miksi olen aikatauluista näin tarkka ja ihmetteli samalla, mistä maasta
oikein olen.
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Kun sitten viiletin laivan kyydissä ihanassa tuulenvireessä, totesin hämmästyksekseni, ettei varmistelustani
ollut mitään hyötyä: Ohitimme Isola Bellan täydessä vauhdissa. Minä ja
muutama muu (varmaan saksalainen)
turisti osoittelimme paniikissa saarta
ja selittelimme, että olimme menossa
tuonne. Vastaus oli, että mehän olemme menossa suoraan sinne – Isola Superioren kautta. Tähän pieneen kalastajakylään saimme tutustua puolen
tunnin ja yhden jäätelön ajan, minkä
jälkeen pääsimme vihdoinkin Isola
Bellalle ihastelemaan Borromeon palatsia ja erityisesti sen mahtavaa terassipyramidin muotoon rakennettua
puutarhaa. Puutarhassa oli upeiden
kukkaistutusten sekä lukuisien patsaiden lisäksi todellinen bonusnähtävyys: Hyvin hoidetuilla nurmikoilla
tepasteli täysin valkoisia riikinkukko-
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ja. Ne olivat maata hipovine sulkineen
kuin ylväitä morsiamia. Ja erittäin tottuneita poseeraamaan valokuvissa.
Ensimmäinen kokouspäivä päättyi
Weng Taon, Jean Bennetin sekä Eberhart Zrennerin luentoihin, joista viimeisessä oli erityisen mukava olla
läsnä suomalaisena kuulijana esiteltäessä viimeisimpiä keinonäköprojektin tuloksia, onhan siinä mukana
suomalainen retiniitikko Miikka Terho
(ks. RP-uutiset 1/2010).
Oma yksityinen iltani sen sijaan päättyi nukahtaen vauhdikkaissa tunnelmissa. Hotellissani oli italialaisparin häät. Äänekkäänä kantautunut
musiikki ja juhlien lennokkuus toi
väkisinkin mieleen 1970-luvulla valmistuneen Kummisetä-elokuvan hääkuvauksen.
Sunnuntai oli helteinen päivä jo heti
aamusta, jolloin professori Gerald
Chader piti hyvän ja kattavan luennon,
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jossa hän kertasi aiempia tutkimustuloksia perinnöllisten verkkokalvo
sairauksien osalta (vrt. Eeva-Marja
Sankilan yhteenveto RP-uutisissa
2/2009). Olen itse väitellyt verkkokalvon ikärappeumasta ja sain ilokseni
todeta, että myös tämän tutkimuksen kärkinimet, professorit Caroline
C. Klaver, Johanna Seddon ja Gregory Hageman, olivat tulleet Stresaan.
Ei tarvinne mainita, että heidänkin
luentonsa ikärappeuman uusimmista geenilöydöistä sekä elintapojen ja
immunologian vaikutuksista ikärappeumaan olivat erinomaisia.
Tämä kuvastaakin koko Retina Internationalin 16. maailmankokousta,
joka oli tieteellisesti kattava ja huolellisesti järjestetty. Siksi edes Stresan
kauniit maisemat ja upea ilma eivät
voineet pitää poissa luennoilta. Matkustaessani pitkin serpentiiniteitä
kohti Malpensan lentokenttää sunnuntai-iltana totesinkin, että tänne
täytyy tulla uudestaan – vaikka soutaen, jos sattuu olemaan yleislakko.
Lähteet: Suulliset tiedonannot Stresan asukkailta, Google hakusanalla
Stresa ja Kymmenen kärjessä -matkaopas Milano ja järvet, WSOY, Helsinki
2009.

Maija Lindroos ja Sanna Seitsonen
Stresassa. Kuva: Göran Lindroos.
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Pohjoismaista yhteistyötä Islannissa
Teksti: Maija Lindroos
Kuvat: Jaana Elomaa

P

ohjoismaiden retinitisyhdistysten edustajat tapaavat toisensa vuorovuosin eri maissa. Tänä
vuonna Islannissa elokuun alussa
järjestetylle kokoukselle oli asetettu
poikkeuksellisen suuret odotukset,
olimmehan ensimmäistä kertaa mukana Pohjoismaiden silmälääkäreiden NOK-kongressissa. Yhdistykset
olivat saaneet neuvoteltua sinne puolentoista tunnin luentosarjan, jossa
keskityttiin
retinitistutkimukseen.
Neljä yhdistysten kustantamaa kansainvälistä huippututkijaa oli paikalla
luennoimassa silmälääkäreille: Gerald
Chader, Weng Tao, Sten Andreasson ja
Robert Maclaren.
Suomen Retinitis-yhdistystä edusti
kanssani Jaana Elomaa. Emme onnistuneet saamaan lentolippuja samaan
koneeseen, joten olimme sopineet
treffit Reykjavikin lentokentälle. Kännykän avulla löysimme toisemme.
Huoneet olimme tilanneet retkeilymajasta. Vaatimaton majoituspaikkamme osoittautui varsin toimivaksi:
henkilökunta oli avulias ja sijainti keskeinen.
Vaatteiden vaihto oli tehtävä nopeasti, että ehdimme NOK-kongressin

tervetuliaistilaisuuteen, joka oli cocktail party. Tällaiset tilaisuudet ovat
verkostojen luomisessa tärkeitä. Lyhyessä ajassa pitäisi tavata mahdollisimman monta ihmistä, vaihtaa kuulumiset tuttujen kanssa, esittäytyä
uusille ja siinä sivussa napostella pikku herkkuja. Juomalasi ei saisi läikkyä.
Meille näkövammaisille nämä kokkarit ovat tosi haasteellisia.
Onneksi törmäsimme sietämättömässä tungoksessa norjalaisiin. Heidän
ryhmässään oli pari teräväsilmäistä,
jotka auttoivat meitä tapaamaan suomalaisia silmälääkäreitä. Halusimme
ehdottomasti tervehtiä maanmiehiämme, koska seuraava NOK-kongressi pidetään Helsingissä.
Itse kongressipaikalla oli yhdistyksillemme järjestetty esittelytilaa. Pöydälle saatiin monipuolinen lajitelma
suomen-, ruotsin-, norjan-, islanninja englanninkielisiä esitteitä Pohjoismaissa toimivista retinitisyhdistyksistä.
Yhdistysten edustajia paikalla oli Suomesta kaksi, Ruotsista kaksi, Norjasta
viisi ja islantilaisia isäntiä vaihtelevasti kahdesta viiteen. Tanskalaiset eivät
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Suomalaisia ja islantilaisia retiniitikoita veneretkellä, vas. Jaana Elomaa, Halla Dís Hallfredsdottir, Maija Lindroos ja Lilja Sveinsdottir.

tällä kertaa voineet osallistua. Me retiniitikot emme osallistuneet muihin
kuin retinitissairauksia käsittelevään
osioon.
Islantilaiset isäntämme järjestivät
meille myös elämyksellisen kokopäiväretken. Kävimme pienessä Stykkisholmin kalastajakylässä, josta
teimme venematkan lähisaaristoon.
Ohitimme kymmeniä pikkusaaria, joiden jyrkät kallioseinämät olivat täynnä erilaisten merilintujen pesäkoloja.
Monet seinämät olivat niin jyrkkiä,
ettei niihin ihminen edes pääsisi saatikka, että niissä voisi olla ihmisten
asumuksia. Jossain vaiheessa veneestä heitettiin veteen jättimäinen verkkokori. Kun se jonkin ajan kuluttua
nostettiin ylös, pohja oli erilaisten
äyriäisten peitossa. Söin luullakseni
ensimmäistä kertaa elämässäni ostereita. Halusin myös itse avata niitä, ja
sekin taito minulle opetettiin.

Venematkan jälkeen olikin sitten
vuorossa Pohjoismaiden retinitisyhdistysten kokous, joka pidettiin paikallisessa kunnantalossa. Kaksi kansainvälistä gurua, tohtorit Weng Tao
ja Gerald Chader Yhdysvalloista olivat
viettäneet koko päivän kanssamme
ja tulivat mukaan myös kokoukseen.
Keskustelu oli avointa ja vilkasta. Puheenaiheet vaihtelivat tutkimuksesta
ja järjestötyön käytännön ongelmista lääkärin ja potilaan vuorovaikutukseen. Yleisesti todettiin, että tällä
hetkellä on kehitteillä useampiakin
lupaavia hoitomuotoja.
Kokouksen jälkeen pääsimme nauttimaan Stykkisholmin kulinaarisista
herkuista. Pieni, vaatimaton perheravintola tarjosi erinomaista kalakeittoa ja parasta lampaanpaistia, mitä
koskaan olen saanut. Näin sanoivat
muutkin vieraat. Ihmekös tuo, bussin
ikkunasta näimme lampaiden valta-
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vat laidunmaat. Siellä ne saivat käyskennellä vapaasti ja syödä terveellisiä
yrttejä.
Tämänkin vierailun aikana, kuten
kaikissa aikaisemmissa, vahvistettiin
pohjoismaista yhteistyötä ja luotiin
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yhteyksiä niin kansainvälisiin kuin
kotimaisiin silmälääkäreihin. Me suomalaiset kiitimme islantilaisia isäntiämme ja pohjoismaisia ystäviämme
sekä toivotimme heidät tervetulleiksi
Helsinkiin elokuussa 2012.

Retina Day Iiriksessä ja nettiradiossa
Teksti: Jaakko Evonen
Kuvat: Outi Lehtinen

K

ansainvälistä retiniitikon päivää vietettiin Helsingin Iiriksessä Retina Day:n merkeissä
23.9.2010. Kaikille avoimessa tilaisuudessa puhuttiin perinnöllisistä
silmänpohjasairauksista, niihin liittyvistä tutkimuksista sekä kehitteillä
olevista hoitomuodoista. Ensimmäistä kertaa luentoja saattoi kuunnella
myös oman tietokoneen ääressä nettiradion kautta.
Maija Lindroos toi terveiset kesän järjestökokouksista Italiasta ja Islannista. Hän käsitteli avauspuheenvuorossaan myös sitä, kuinka viime aikoina
tieteen ja tutkimuksen saralta on alkanut kantautua positiivisia merkkejä mahdollisista hoitomuodoista. Ja
näin myös Retina Day:ssa kävi ilmi,
sillä kaikki luennoitsijat kertoivat
rohkaisevia tuloksia.

Katsaus tieteen saavutuksiin
Sirkka-Liisa Rudanko valotti viime kevään Arvo 2010 -kokouksen antia ja
käsitteli mm. geeniterapiaa, solusiirtoja, antioksidantteja sekä sähköisiä
keinonäköimplantteja. Geeniterapiassa on päästy pisimmälle LCA:n hoitotutkimuksissa. Tulokset ovat olleet
erittäin rohkaisevia. Myös uuden
nanoteknologian
käyttömahdollisuuksia on tutkittu.
Eräs mielenkiintoinen hoitomuoto on
solusiirto, jota on testattu eläinmalleilla. Verkkokalvoja pystyttäisiin periaatteessa korjaamaan erikoistuvilla
kantasoluilla. Niiden muuntautumiskapasiteettia on selvitetty, ja tulokset
ovat olleet varovaisen lupaavia.
Sanna Seitsonen osallistui Retinitisyhdistyksen sponsoroimana Italian
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Stresassa viime kesänä pidettyyn Retina Internationalin maailmankongressiin. Hän kertoi matkastaan ja referoi Gerald Chaderin siellä esittämää
koostetta retinitis-tutkimuksen nykytilanteesta.
Suomalaisten retinitis-geenivirheiden kartoitus on hyvällä alulla. AnnaKaisa Anttonen totesi kuitenkin luennossaan, että mutaatiodiagnostiikka
on haasteellista. Suomen yliopistosairaaloiden perinnöllisyysklinikat ovat
tehneet tunnettujen mutaatioiden
testauksia, mutta vain harvojen potilaiden geenivirhe on löytynyt niiden
avulla. Siksi tarvitaan RP:n kannalta
merkittävien koodaavien DNA-alueiden tarkempaa kartoitusta.

Omakohtainen kokemus
keinonäöstä
Lopuksi lavalle astui Miikka Terho,
joka puhui kokemuksistaan verkkokalvoimplantin käyttäjänä. Hän oli
päässyt mukaan prof. Zrennerin johtamaan pilottitutkimukseen vuonna
2008. Terho kertoi, että hän sai heti
alusta lähtien näköaistimuksia, koska
retinaimplantti onnistuttiin sijoittamaan täsmälleen oikeaan paikkaan
verkkokalvon alle. Hän kertoi erottaneensa esim. kirjaimia, ihmishahmoja
ja pöydällä olevia esineitä, mutta aivot vaativat harjaannusta oppiakseen
tunnistamaan ne uudestaan.
Keinonäköimplantteja asennetaan
maailmalla sekä verkkokalvon päälle
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että alle. Terhon mukaan jälkimmäisessä eli subretinaalisessa vaihtoehdossa on päästy suhteellisen hyviin
näöntarkkuuksiin. Toinen ratkaisu,
jossa käytetään ulkoista, silmälasin
sankoihin kiinnitettyä kameraa, ei ole
Terhon mukaan yhtä käytännöllinen.
Subretinaalinen implantti jäljittelee
paremmin normaalia näkemistä, sillä
katseen voi kohdistaa silmillä. Ulkoista kameraa käytettäessä suuntaus tapahtuu epämukavasti päätä kääntelemällä
Terho oli iloinen siitä, ettei verkkokalvo vaurioitunut implantin asentamisesta eikä poistamisesta. Tämä
tarkoittaa hänen mukaansa parhaimmillaan sitä, että asennettu implantti
voidaan myöhemmin vaihtaa kehittyneempään versioon. Hän itse on saamassa uuden sukupolven implantin
silmäänsä ensi vuoden kuluessa. Toisin kuin prototyyppi, se saa jäädä paikalleen pysyvästi, ja sitä voi käyttää

Retina Dayn puheenjohtaja, dos. Riitta Salonen Väestöliitosta jututtaa illan päätähteä
Miikka Terhoa, joka on mukana Saksan keinonäkötutkimuksessa.
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normaalissa arkielämässä. Hieno asia
on myös mahdollisuus säätää laitteen
herkkyyttä sisä- ja ulkotilojen välillä.
Terhon esitys kirvoitti vilkkaan yleisökeskustelun, johon osallistuivat myös
yhdistyksen asiantuntijaryhmän jäsenet. Retina Day oli kokonaisuudessaan antoisa. Maailmalla on kehitteillä lukuisia hoitomuotoja, ja osa niistä
saattaa olla potilaskäytössä jo lähitulevaisuudessa, jolloin retiniitikot voivat vihdoin saada näköongelmiinsa
teknisten apuvälineiden lisäksi myös
lääketieteellistä apua.

Luento-osuuden jälkeen maistui illallinen.
Noutopöydän ääressä etualalla vas. Arja
Pölkkynen, Anna-Kaisa Anttonen, Riitta Salonen ja Sirkka-Liisa Rudanko.

Merta ja historiaa –
kesäpäivät Raumalla
Teksti: Erkki Tiilikka ja Jari Palonen
Kuvat: Jari Palonen

R

etinitis-yhdistyksen kesäpäivät pidettiin 11.–13.6.2010
Raumalla.
Kokoonnuimme
perjantaina aamupäivällä hotelliin,
josta lähdimme lounaalle Wähä-Tallbo-nimiseen ravintolaan Vanhaan
Raumaan. Sadesää ei haitannut kolmenkymmenen reippaan osanottajan tunnelmaa. Oppaanamme perjantai-iltapäivän kävelykierroksella
Vanhaan Raumaan ja moniin mielenkiintoisiin museoihin toimi asiaansa hyvin perehtynyt ja innostunut Taina Reunanen, joka esitteli

itsensä näkövammaisten opettajaksi.
Historia huokui lähes joka askeleella tämän jo vuonna 1442 perustetun
kaupungin mukulakivikujilla. Rauma
on Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki (neljänneksi vanhin, jos Viipuri
lasketaan mukaan).
Aloitimme kaupunkikierroksen 1400luvun loppupuolella rakennetusta
Rauman Pyhän Ristin fransiskaaniluostarin kirkosta. Kävelimme edel-
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Tunnelmaa Rauman
Merimuseossa.

leen Kalatorille, jonka laidalta löytyivät Pyhän Kolminaisuuden kirkon
rauniot. Kirkko tuhoutui Rauman
palossa vuonna 1640. Meren aallot huuhtelivat näitä seutuja vielä
1300-luvulla.
Seikkailimme pitkin ja poikin Vanhan
Rauman katuja, kunnes päädyimme
puutaloon nimeltä Kirsti. Se toimii
pihapiireineen museona, joka esittelee tavallisten raumalaisten asuntoja
1800-luvun lopulta aina 1970-luvulle.
Lähistöllä sijaitsee toinenkin kotimuseo, renessanssityylinen Marela, jossa
on laivanvarustajan koti ja toimisto.
Ihailimme upeita kaakeliuuneja. Lähistöllä olisi ollut myös kuuluisa raumalainen Kontion kahvila, jota Porin
Pirutkin kiittävät, mutta aika ei tällä
kertaa riittänyt sinne poikkeamiseen.
Kesäpäivien iltaohjelmasta ei kenenkään tarvinnut huolestua etukäteen,
sillä kokemus on vuosikymmenien

aikana osoittanut, että tämä joukko
ottaa aina ensikertalaisetkin mukaan
ehdoitta, ja siellä kaikilla on niin mukavaa. Perjantai-iltana osa porukasta
pistäytyi hotellin vieressä viinipäivillä
pääjoukon nauttiessa illallista hotellissa.
Lauantai oli meripäivä. Kun aamiaisen jälkeen kokoonnuimme hotellin
aulaan, oli sää sen mukainen, kovaa
lounaistulta ja sadetta. Kävelimme
kanaalin toiselle puolelle Rauman
merimuseoon. Se sijaitsee vuonna
1900 valmistuneessa vanhassa merikoulussa, jonka alakertaan on sijoitettu perusnäyttely, vaihtuvat näyttelyt,
museokauppa ja kahvila (juhlasali).
Museon toisesta kerroksesta löytyvät navigointisimulaattori ss Jenny,
kapteeninpöytä ja auditoriotilat. Museonjohtaja Hannu Vartiainen oli loistava tarinankertoja, ja hän loi hienon
tunnelman esitellessään meille museota.
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Lohikeitolla Kylmäpihlajan majakan
ravintolassa, etualalla Arja Finne ja
Erkki Tiilikka.

Museosta kävelimme satamaan ja siirryimme vesibussiin. Läntisellä taivaalla näkyi jo pilvialueen reuna. Viiden
ja puolen merimailin vesimatka sujui
suojaisessa saaristossa mukavasti.
Kylmäpihlajan karulla, kallioisella majakkasaarella aurinkokin jo pilkahteli.
Saari on syntynyt vasta 800 vuotta
sitten maankohoamisen myötä. Nautimme maukkaan lohisoppalounaan,
ja luonto-opas esitteli meille saaren
historiaa ja luontoa. Luotsiaseman
korkeassa asuintornissa voi nykyisin
yöpyä kesäisin.

Viileän merimatkan jälkeen tuntui hyvältä päästä hotellin lämpöiseen saunaan. Ennen illallista kokoonnuimme
vielä kerran yhteen arpajaisten ja keskustelun merkeissä. Sunnuntaiaamun
aamiaiselta hajaannuimme eri suuntiin odottamaan uusia kesäpäiviä.
Kiitokset erityisen hyvin suunnitellusta ja järjestetystä ohjelmasta Esko
Pölkkyselle ja hänen puolisolleen Arjalle!

Kesäpäivien isäntä Esko Pölkkynen haistelee tuulta. Jokohan
pian pääsisi omalla paatilla merelle?
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Tarjanne-laivalla Tampereelta
Teksti: Pirjo ja Jouni Pilhjerta
Kuva: Satunnainen kanssamatkaaja Pirjon kameralla

P

irkanmaan retiniitikot ystävineen tekivät kesäretken keskiviikkona 7.7.2010 satavuotiaalla höyrylaiva Tarjanteella. Meitä oli 14
hengen seurue.
Laiva lähti Tampereen Mustalahden
satamasta klo 10.15. Matkan alkaessa taivaalla oli sadepilviä, mutta ne
häipyivät pian. Loppuretken saimme
nauttia upeasta säästä ja todella kauniista järvimaisemista.
Laivan reitti kulki kuuluisaa ”Runoilijan tietä” pitkin Tampereelta Murolen
kanavan kautta Akseli Gallén-Kallelan
kesäasunnon Kalelan ohi Ruovedelle,

sieltä Visuvedelle ja lopulta Virroille.
Matka meni mukavasti. Haitari soi,
yhteislaulu raikui ja tarjoilu pelasi.
Välillä nautimme hintaan sisältyneen
maukkaan lounaan laivan kabinetissa.
Ihan ongelmittakaan ei selvitty.
Romppaansalmessa laivan moottori
teki lakon. Miehistö pani parastaan,
mutta vauhti hiipui 10 solmun nopeudesta kahteen solmuun. Soutuveneelläkin olisi päässyt yhtä lujaa. Meitä matkalaisia tämä ei haitannut, sillä
laivayhtiö tarjosi kahvia, muitakin virvokkeita riitti, aurinko paistoi ja tun-

Laivan keulakannella
oikealta vasemmalle
Jouni, Paula, Ritva,
Keijo, Lilja, Ulla, Antti,
Raija, Riitta, Anja, Erkki,
Marjatta, Katja ja Pirjo.
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nelma sen kuin kohosi. Sitä paitsi hiljaisemassa vauhdissa ehti pienelläkin
näkökentällä hahmottaa paremmin
ohi lipuvia maisemia.
Virroille saavuimme kaksi tuntia aikataulusta myöhässä klo 20.30. Linja-
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auto, jolla meidän piti palata Tampereelle, oli mennyt jo aikoja sitten.
Onnistuimme kuitenkin saamaan
tilalle toisen. Kaikille ei riittänyt vara-autossa istumapaikkoja, mutta
iloinen seurueemme pääsi kuin
pääsikin maantietä pitkin yöksi kotiin.

Retiniitikkolasten perheitä koolla
Iiriksessä
Teksti: Maija Lindroos
Kuva: Ari Koponen

V

iime syksynä yhdistyksen järjestämä retiniitikkolasten perheiden viikonloppu sai suuren
suosion. Vanhempien toivomuksesta
päätimme järjestää perhetapaamisen
tänäkin syksynä. Tällä kerralla tapahtuma toteutui pienimuotoisempana
luento- ja keskustelutilaisuutena, koska perheille sattui valittuna ajankohtana monenlaisia esteitä. Vielä samana päivänä joutuivat sairauden takia
tulonsa peruuttamaan kaksi vanhempaa ja lastenvalvoja.
Iirikseen kokoontui lauantai-iltapäivällä 9.10.2010 lopulta viisi vanhempaa, kaksi yhdistyksen edustajaa,
luennoitsija, kaksi lasta ja yksi koira.
Kaikki sujui kuitenkin hyvin. Iiriksen
lastenosasto oli lapsille entuudestaan
tuttu, joten he pärjäsivät siellä omin

päin. Koira oli tullut perheensä kanssa näyttelystä ja torkkui väsyneenä
pöydän alla.
Näkövammaisten Keskusliiton pitkäaikainen ylilääkäri LT Sirkka-Liisa Rudanko oli koonnut erittäin havainnollisen ja selkeän Power Point -esityksen
retinitissairauksista. Alun perin tunnin mittaiseksi tarkoitettu luento venyi reippaasti yli kaksituntiseksi. Kuulijat keskeyttivät luennoitsijan vähän
väliä kysymyksillään joko luennoitsijalle, toisilleen tai meille yhdistyksen
edustajille. Keskustelu sujui pienessä
ryhmässä vaivattomasti. Kaikki istuvat lähellä toisiaan, ja olivathan perheet tuttuja keskenään viimesyksyisestä tapaamisesta. Muuten perheillä
tuntui olevan hyvin vähän kontakteja
muihin perheisiin, joissa on näkövam-
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Perhetapaamisen osallistujia: pöydän vasemmalla puolella Riitta Pirinen ja Jussi Ruokonen ja
heitä vastapäätä vasemmalta Aino ja Väinö Rihti, Satu Vähämiko, Pekka Rihti, Susanna Rahunen ja Maija Lindroos.

mainen lapsi. Yhdistyksen toivottiin
vastedeskin järjestävän perhetapaamisia, sillä niin lapset kuin vanhemmatkin tarvitsevat vertaistukea.
Jälkeenpäin kysyimme, minkälaista muuta tukea perheet odottavat
yhdistykseltä. Tiedotus koettiin tärkeäksi. Vanhemmat lukevat tarkkaan
kaikki lehdessämme julkaistut lääketieteelliset artikkelit. Kaikista kolmesta paikalla olleesta perheestä yksi
vanhempi oli osallistunut Helsingissä
pidettyyn maailmankongressiin. Yhdistyksen toivottiin lisäävän kansainvälistä yhteistyötä lasten ja nuorten
osalta. Seuraava maailmankongressi
pidetään heinäkuussa 2012 Hampu-

rissa. Saksalaiset ovat luvanneet järjestää nuorille rinnakkaisohjelmaa,
kuten oli Helsingissä. Ehkäpä he pystyisivät huomioimaan myös nuoremmat lapset.
Tilaisuuden aikana ehdimme pohtia
geenivirherekisteriä ja yhdistyksen
mahdollisuuksia sen ylläpitäjänä.
Vanhemmat olivat hyvin kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta. He toivoivat, että heidät hyväksyttäisiin
yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi
sääntömuutosesityksen mukaisesti.
Toivottavasti näin käy! Vanhempien
joukosta löytyy varmasti tarmokkaita
toimijoita yhdistyksemme moninaisiin tehtäviin.
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Syyskokouskuulumiset Turusta
Teksti: Ritva Salonen
Kuvat: Outi Lehtinen

O

li pirteä lokakuun aamu, kun
retiniitikoita porhalsi ympäri Suomea kohti Turkua yhdistyksen syyskokoukseen. Tampere–Turku välillä oli radalla sähköisiä
ongelmia, joiden vuoksi matkustajien piti vaihtaa Loimaalla bussikuljetukseen. Meitä valkoisen kepin
kulkijoita, jotka muita hitaampina
jäimme jonon hännille, pompoteltiin bussista toiseen. Osa sullottiin
lopulta ykkösautoon, muutama kakkosautoon ja minut riepotettiin kolmanteen ajoneuvoon. Pääsin oppaan
paikalle istumaan, mistä ”ystäväni
Thompson” (tekoniveleni) ei oikein
tykännyt, kun jalka roikkui tyhjän
rappuaskelman päällä. Ja mikä hupaisinta, matkalaukkuni kulki kohti
päämäärää toisessa bussissa. Vaan
perillepä päästiin Turun asemalle, ja
sieltä köröteltiin taksilla aikataulusta puoli tuntia myöhässä kokouspaikalle. Mutta loppu hyvin, niin kaikki
hyvin: kokous sujui sen jälkeen saumattomasti. Iloinen mieli ja saada olla
toisten mukana reissussa oli pääasia.
Retinitis-yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina
16.10.2010 Turussa Holiday Inn -hotellin Airisto-kabinetissa. Yhdistys

tarjosi maukkaat kahvit pizzapiiraan
kera. Kokoukseen osallistui 39 henkilöä, josta yhdistyksen varsinaisia jäseniä oli paikalla 33.

Apuväline- ja menovinkkejä
Ennen virallisen kokouksen alkua
mikkeliläinen retiniitikko Timo Nyström esitteli Scala Rider Bluetooth
-kypäräpuhelinta, joka on alun perin

Timo Nyström esittelee kypäräpuhelimen
toimintaa.
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Päätöksiä ja henkilövalintoja
Yhdistyksen puheenjohtaja Maija
Lindroos toivotti kokousväen tervetulleeksi Turkuun ja esitti katsauksen
kuluvan vuoden tapahtumiin ja yhdistyksen tulevaisuuden näkymiin.

Aimo Lintunen ja Maija Lindroos. Lintunen
kertoi sairastavansa näköhermon rappeumaa, jonka seurauksena hänellä on retiniitikoillekin tuttu putkinäkö.

suunniteltu moottoripyöräilijöiden
yhteydenpitovälineeksi. Tätä kätevää järjestelmää voi hyödyntää myös
laskettelussa: mikrofoni kiinni päähineeseen, kuuloke korvaan, edellä laskevalle oppaalle samat varusteet ja ei
kun mäkeen!
Varsinais-Suomen Näkövammaiset
ry:n puheenjohtaja Aimo Lintunen oli
kutsuttuna kertomassa ensi vuonna
100 vuotta täyttävän alueyhdistyksen toiminnasta. Juhlavuosi osuu
hienoon saumaan: Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011.
Näkövammaiset ovat aktiivisesti
mukana järjestämässä mm. Pimeyden 876 sävyä -teemaan kuuluvaa
Pilkkopimeää-tapahtumasarjaa,
jossa kävijät löytävät pimeyden kätköistä jännittäviä sävyjä herkistyessään käyttämään näköaistin sijaan
muita aisteja kuvataiteen, musiikin,
teatterin ja kuunnelmien parissa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Aimo Lintunen Turusta ja sihteeriksi
Olavi Kaattari Kalajoelta. Varsinaisten
jäsenten jäsenmaksu 17 euroa, liittymismaksu 10 euroa ja kannatusjäsenten jäsenmaksu 20 euroa päätettiin
pitää ennallaan ilmoitetun suuruisena vuonna 2011.
Vuoden 2011 toimintasuunnitelma
luettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti
pienin korjauksin. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Ari Koponen esitteli
vuoden 2011 talousarvion, jonka kokousväki hyväksyi.
Retinitis-yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2011 valittiin Maija
Lindroos Helsingistä.
Hallitukseen valittiin kolme varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
ja kaksi varsinaista jäsentä yhdeksi
kalenterivuodeksi poismuuttaneiden
varsinaisten jäsenten tilalle.
Ehdolla olivat Kaija Andberg, Helsinki, Harold Henriksson, Parainen,
Eero Kiuru, Järvenpää, Ari Koponen,
Helsinki, Outi Lehtinen, Tampere,
Anita Niemi, Haapavesi, Keijo Ojala, Tampere, ja Kaisa Penttilä, Espoo.
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Syyskokousväkeä Airisto-salissa.

Kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2011–2012 valittiin äänimäärän mukaisessa järjestyksessä Outi
Lehtinen, Ari Koponen ja Keijo Ojala.
Varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2011
tulivat valituiksi Kaisa Penttilä ja Anita Niemi. (Niemi ja Henriksson saivat
saman äänimäärän, ja arpa ratkaisi
Niemen hyväksi.) Hallituksessa jatkaa seuraavan kalenterivuoden 2011
Esko Pölkkynen.
Hallitukseen valittiin seuraavaksi kalenterivuodeksi 2011 vielä kolme varajäsentä: Harold Henriksson, Kaija
Andberg ja Eero Kiuru. Heidät päätettiin kutsua tässä äänimäärien mukaisessa järjestyksessä kulloinkin estyneenä olevien varsinaisten jäsenten
tilalle.
Tilintarkastajiksi valittiin seuraavaksi
kalenterivuodeksi HTM Ilkka Merimaa
ja HTM Pirjo Lindholm, molemmat
Helsingistä, ja varatilintarkastajiksi

yhdistyksen jäsenet Antti Siren Tampereelta ja Reijo Toiminen Espoosta.
Kokousväki evästi hallitusta, ja sääntömuutosesitys päätettiin tuoda uudelleen kevätkokoukseen 2011. Aimo
Lintunen päätti kokouksen toivottaen hyvää syksyn jatkoa kaikille.

Teatteri-ilta ja yhdessäoloa
Kokouksen jälkeen saimme nauttia
Holiday-ravintolan kokin valmistamasta herkullisesta kermaisesta lohikeitosta, Burgundinpadasta, suussa
sulavasta suklaajuustokakusta ja kahvista. Päivällisen jälkeen osa meistä
kiiruhti Turun kaupunginteatteriin
katsomaan Vincent River -jännitysnäytelmää. Se oli rakkausdraama
keski-ikäisen naisen ja nuorukaisen
välillä. Itse en ollut tätä näytelmää
katsomassa, vaan valitsin hotellin ravintolan, jonne osa porukasta jäi istumaan iltaa, keskustelemaan vilkkaasti
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päivänpolttavista aiheista ja vaihtamaan kuulumisia. Kellon tikittäessä
iltayhtätoista muutamat lähtivät hakemaan tanssipaikkaa, ja pienen
matkan päästä löytyikin Galax-tanssiravintola. Osa väestä siirtyi jutustelemaan kämpille, missä keskustelu
soljui aamutunneille asti. Näin vertaistoiminta löysi jälleen paikkansa
keskuudessamme.
Sunnuntaiaamu valkeni kauniina ja
pikkupakkasen tuomana kirpeytenä.
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Yöpyjät saivat nauttia aamupalansa
rauhassa. Hallitus kokoontui vielä ennen poislähtöä.
Lopulta me kaikki halattiin ja heiluteltiin toisillemme ja palattiin kukin
tahoillemme innolla odottamaan seuraavaa kokoontumista. Voi vain todeta, että retiniitikoiden elämä on hauskaa yhdessäoloa vastoinkäymisistä
huolimatta.
Oikein ihanaa joulun odotusta kaikille!

Kukapa välttyisi kommelluksilta?

P

uutteelliset ja väärin tulkitut
näköhavainnot aiheuttavat retiniitikoille alituiseen kommelluksia. Kirjoita hassunhauskat tai nolot tilanteet ylös ja jaa ne kanssamme!
Kommellukset julkaistaan nimettöminä, joten henkilöllisyytesi ei paljastu.
Meille muillekin on sattunut kaikenlaista, vai mitä tuumitte näistä:

Tosi kohteliasta
Olin mieheni kanssa ystävän 50-vuotisjuhlissa. Mieheni aloitti edellä vieraiden tervehtimisen. Rivissä penkillä
istui useita vanhempia ihmisiä. Meikäläinen aloitti tervehtimisen vasta
kolmannesta. Mitähän ne kaksi ensimmäistä mahtoivat ajatella?

Kadonnut kassi
Osallistuin kerran päiväkävijänä Retinitis-yhdistyksen kesäpäiville, ja
minulla oli mukana iso punamusta
kangaslaukku saunomistarvikkeita
ja vaihtovaatteita varten. Jätin sen
iltaruokailuun mennessäni pukuhuoneen penkille. Illalla, kun palasin hakemaan kassia, en nähnyt sitä missään! Taksi jo odotti, ja paniikki iski.
Hain näkevän ihmisen avukseni. Koin
taianomaisen hetken, kun hän ojensi
kätensä ja nosti ilmaan ison froteepyyhkeen. Sen alta paljastui kadonnut kassi. Olin autuaasti unohtanut
jättäneeni märän saunapyyhkeen
kuivumaan kassin päälle. Auttajani
selvitti tilanteen yhdellä silmäyksellä,
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mutta minä en olemattomalla kontrasti- ja värinäölläni ollut erottanut
vaaleanpunaista pyyheliinaa kermanvärisestä seinästä. Kyllä nolotti.
Vastedes päätin aina kokeilla kädellä,
vaikka miten tyhjältä näyttäisi!

Puhtaan valkoista
Olimme sukulaisvierailulla ja meitä
pyydettiin iltapalalle. Lapset olivat jo
nukkumassa.
Voi kauhistus! Aiemmin pöydällä ollut
värikäs liina oli vaihdettu valkoiseen
muoviliinaan, jonka päältä valkoinen astiasto ei erottunut ollenkaan.
Istahdin paikalleni mieheni viereen
ja kuiskasin, että tarvitsen apua, koska en näe näissä olosuhteissa yhtään
mitään. Mutta mieheni oli syventynyt
keskusteluun miniän kanssa ja ojenteli minulle hajamielisesti tarjoilukulhoja. Annostelin ruokia parhaan kykyni
mukaan lautaselle täysin sokkona.
– Porkkanaraastetta – olen kyllä sitä
mieltä, että – perunasalaattia – nykyinen koulujärjestelmä – riisiä… Mitä
ihmettä sinä oikein teet?!!
Katsahdin eteeni, mutta ainoa, mitä
näkokenttääni osui, oli pieni keko
porkkanaraastetta. Muut ruuat, lautanen ja liina sulautuivat silmissäni valkoiseksi sumuksi.
– Sinähän ladot ruokia pöytäliinalle,
vain porkkanaraaste on lautasen reunalla!
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Onneksi liina ei ollut pellavaa, vaan
helposti puhdistettavaa muovia. Seuraavana päivänä pöytään oli ilmestynyt värikäs juhla-astiasto. Lapset ihmettelivät ääneen, että mitä tänään
juhlitaan. Minä nauroin, että taitaa
olla mummin juhla ja kerroin, mitä illalla oli tapahtunut. Naurussa suin kävimme aterialle.

Mitä illalliseksi?
Retiniitikot olivat ulkomaanmatkalla.
Poikettiin paikalliseen ravitsemusliikkeeseen ja tilattiin syötävää vieraskieliseltä listalta, jota kukaan ei oikein
nähnyt lukea. Mutta matkalla kuuluukin olla reipasta seikkailuhenkeä!
Salissa oli hämärää, kuinkas muuten.
Kun annokset saapuivat, joukon neuvokkain kaivoi esille taskulampun ja
alkoi tarkastella lautastaan. Tarjoilija
kiiruhti paikalle todella huolestuneena: Oliko ruuassa jotain pahasti vialla? Kuollut kärpänen, hius? Eihän toki!
Epätavalliset asiakkaat halusivat vain
selvittää, mitä lautasella oli ja millä
kohtaa.

Sisukas lehtimyyjä
Eräänä iltapäivänä puhelimeni soi.
Soittaja oli nuori mieshenkilö. Minun
ei tarvitsisi tilata mitään, kunhan vain
kuuntelisin, kuinka mahtavan edullisesti nyt olisi tarjolla Hymy, Vauhdin
Maailma tai Alibi. Saatuani vihdoin
puheenvuoron kerroin, että olen nä-
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kövammainen enkä pysty enää lukemaan mustavalkotekstiä. Myyjä jatkoi
sinnikkäästi, että katsele kuvia, johon
minä, että enhän minä näe kuvia.
Mutta nämä kuvat ovat värikuvia, jos
sinä et kerran mustavalkoista näe!
Pidätellen nauruani kerroin, että mustavalkoteksti on termi, joka tarkoittaa normaalia tekstiä. Pistekirjoitusta
pystyn kyllä lukemaan. Hän ihmetteli,
että miten se näkö voi muka noin vain
lähteä. johon vastasin, että sairastuuhan ihmisiä syöpäänkin. Viimein mies
luovutti, ja toivottelimme hyvää jatkoa molemmin puolin.

Ja me parrulastissa seilattiin…
Tänä vuonna kevät ja kesä tulivat
vauhdilla. Mekin aloimme laittaa
mökkiä kesäkuntoon. Laituri vaihdettiin uuteen, ja vanha laituri kierrätettiin uusiksi portaiksi saunarannasta
laiturille. Päätimme rakentaa portaisiin kunnon kaiteet, mutta puutavaraa ei ollut tarpeeksi. Niinpä lähdimme hakemaan sitä soutamalla, olihan
hieno toukokuun päivä ja rautakauppa Carlsson sijaitsee ihan Mikkelin satamassa.
Lainasimme Pirkon veljeltä tarpeeksi ison veneen puutavaran kuljetukseen. Lähdimme iloisin mielin soutamaan pariairokaksikkona. Mukaan
hyppäsivät opaskoira Taavi ja lemmikkikoiramme Perri. Soutumatkaa
kertyy seitsemisen kilometriä suuntaansa, mutta mikäs oli soudellessa,
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kun aurinko helli meitä pienen tuulenvireen kera. Matka joutui laulellen
kaunista Veeraa.
Saavuimme satamaan ja kiinnitimme
veneen vierasvenepaikalle. Saimme
haluamamme puutavarat, ja ystävällinen varastomies kuljetti ne trukilla
kadunvarteen, josta meidän oli helpompi kantaa ne veneelle. Kuljimme useaan kertaan suojatien yli valkoiset kepit toisessa kädessä, viiden
metrin mittaisia lankkuja ja lautoja
olalla, Pirkko toisessa päässä, minä
toisessa. Melkoinen näky! Hämmästyneet autoilijat antoivat kiitettävästi
tietä. Satamapaviljongista kuului hyväntuulista ihmettelyä. Taavi ja Perri
odottivat veneen luona haukahdellen
iloisesti.
Lastasimme veneen ja saimme lastin
hyvin tasapainoon. Hetken mietimme, palkitsisimmeko itsemme kylmällä oluella. Päätimme kuitenkin
aloittaa paluumatkan, joten Pirkko
lähti hakemaan laiturilta reppua. Taavi hyppäsi perään, mutta ei yltänytkään laiturille, vaan molskahti veteen.
Pirkko nosti sen pannasta ylös. Nyt
meillä oli kirjaimellisesti uitettu koira
mukana. Irrottauduimme laiturista ja
soutelimme eteenpäin Pirkko keulassa ja minä keskellä. Laulelin ”Kun me
parrulastissa seilattiin noita Saimaan
aaltoja”.
Yhtäkkiä kuului Pirkon huuto: ”Me
törmätään!” Saman tien tömähti, ja
kuulimme, kuinka puu hiertyy betonia vasten. SKRAAAK! Mikkelin sa-
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tamasta poistuttaessa on kuljettava
Savilahden maantiesillan ali. Olimme
törmänneet siltapilariin.
Tutkimme veneen vauriot. Ne eivät
olleet vakavia. Veneen parrasta kiertävä puulista oli kyllä ikävästi sälöillä noin 15 sentin matkalta. Vältimme
Titanicin kohtalon, ja Savilahden siltakin on vielä käyttökelpoinen. Meitä
kuitenkin harmitti suunnattomasti,
sillä vene ei ollut meidän. Jatkoimme
soutamista vaitonaisina.
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Pikku hiljaa mieliala koheni, kun päiväkin oli niin kaunis. Heitimme jopa
herjaa keskenämme, että sen siitä saa,
kun lähtee selvin päin vesille. Matka
taittui taas mukavasti ja laulukin alkoi
maittaa. Selvisimme enemmittä kommelluksitta perille ja saimme jo samana päivänä rakennetuksi tukevat
kaiteet laiturille johtaviin portaisiin.
Myöhemmin olemme ystävien kanssa
nauraneet tapahtuneelle.
Ensi kesää odotellen…
Erkki, Pirkko, Taavi ja Perri

Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja
päivystysaika
Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja
torstaisin klo 10–13 numerossa (09)
3960 5800.

Kevätkokous 2011
Yhdistyksen kevätkokous pidetään
19.3.2011 Helsingissä.

Kesäpäivät 18.-19.6.2011
Retinitis-yhdistyksen kesäpäivät pidetään 18.–19.6.2011 Roineen vesistöön kuuluvan Ilmoilanselän rannalla

Lautsian Lomakeskuksessa, Lautsiankuja 20, 14700 Hauho. Lomakeskukseen voi tulla jo perjantaina 17.6.
Luvassa on mukavaa yhdessäoloa, vierailevia tähtiä ja mahdollisuus valita
edulliseen hintaan eri lajeja (minimiosallistujamäärä/tuokio 8 henkilöä),
mm. jooga, kiinalainen voimistelu,
kädentaidot, sananselityspeli, tuolitanssi ja vesijumppa. Lauantai-iltana
karaokea ja levytanssit. Mahdollisuus
ostaa Hyvän olon hoitoja: hierontaa
ja kosmetologin palveluita.
Asiakkaiden käytössä on minigolfrata, soutuveneitä, kanootteja sekä
ulkopelejä. Ystävyydenniemessä on
omassa rauhassaan perinteinen puu-
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lämmitteinen sauna nuotiopaikkoineen. Saunaa saa lämmittää itsenäisesti. Puiden halkominen ja veden
kanto järvestä ovat osa nautintoa,
jonka kruunaa vanhan saunan pehmeä löyly.
Täysihoito 18.–19.6. (la-su) 89 €/hlö/2
hh, 17.–19.6. (pe-su) 144 €/hlö/2 hh,
lisämaksu 1 hh 20 €/vrk. Hintoihin sisältyy saunan ja allasosaston käyttö
aamuin ja illoin.
Lisätiedot: Ritva Salonen, gsm 050
574 6337, ja Teijo Nikander, gsm 044
373 8866.

Tampereen retinitis-kerho
Seuraava kokoontuminen keskiviikkona 2.3. klo 16 Ravintola Aino ja Ilmari, Tammelanpuistokatu 27, Tampere. Yhteyshenkilöt: Ritva Salonen,
p. 050 574 6337, ja Keijo Ojala, p. 040
767 9298.
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RP-uutiset etsii ilmoitusmyyjiä
’RP-uutiset on jo jonkin aikaa ollut
vailla ilmoitusmyyjää toimistonhoitajan siirryttyä taittajaksi. Aiemmin
lehden kustannukset katettiin pääosin ilmoitusmyynnillä, ja nyt kun
RAY:n rahoitus on epävarmaa, paluu
entiseen käytäntöön on lehden tulevaisuuden kannalta välttämätöntä.
Voisitko auttaa myymällä vaikkapa
vain muutaman ilmoituksen? Myynti
voi tapahtua puhelimitse kotoa käsin,
ja työstä maksetaan provisiopalkkio.
Lisätiedot: Maija Lindroos, p. 040 700
0323.

Jäsentiedote sähköpostilla
Jäsentiedotteen monistus- ja postituskulut muodostavat huomattavan
menoerän. Sähköpostin kautta tieto
kulkisi ilmaiseksi. Jos haluat jäsentiedotteen sähköpostilla, ilmoita sähköpostiosoitteesi toimistoon retinitis@
kolumbus.fi.

Retinitis-yhdistyksen yhteyshenkilöt
Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075
eero.kiuru@pp.nkl.fi

Esko Pölkkynen, Rauma
0440 729 103
esko.polkkynen@dnainternet.net

Minna Mäkilä, Äetsä
040 553 8343
minna.makila@kponetti.net

Ritva Salonen, Kangasala
(03) 377 0942, 050 574 6337
ritva.salonen@pp.nkl.fi

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

Nuorten yhteyshenkilö:
Marika Turunen, Vantaa
marikaturunen@hotmail.com
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Retinitis-yhdistyksen hallitus 2011
Puheenjohtaja:
Maija Lindroos, Helsinki
(09) 241 7817, 040 7000 323
maija.lindroos@pp.inet.fi

Esko Pölkkynen, Rauma
0440 729 103
esko.polkkynen@dnainternet.net

Ari Koponen, Helsinki
040 7243 492
ari.v.koponen@kolumbus.fi

Sihteeri:
Arja Piisinen, Helsinki
työ: (09) 3960 5800, 045 1357611
retinitis@kolumbus.fi

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

Varajäsenet:

Anita Niemi, Haapavesi
(08) 453 702, 0500 585 750,
anita.niemi@kotinet.com
Keijo Ojala, Tampere
040 7679 298
keijo.ojala@pp.nkl.fi
Kaisa Penttilä, Espoo
050 596 5013
kaisa.penttila@pp.nkl.fi

Harold Henriksson, Parainen
(02) 458 5326, 050 516 6520
harold.henriksson@kolumbus.fi
Kaija Andberg, Helsinki
050 341 3778
kaija.andberg@netsonic.fi
Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075
eero.kiuru@pp.nkl.fi
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Palvelukortti
Haluan liittyä varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 17 euroa/vuosi + liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja RP-uutisten vuosikerran).
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 20 euroa/vuosi, sisältää RP-uutisten vuosikerran.
Tilaan ___ kpl Kävelevät hatut ja muita retiniitikon kommelluksia.
Julkaisu on ilmainen.
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella).
Tilaan ilmaisen abstrakti-julkaisun.
Tilaan yhdistyksen kortteja. Hinta kirjekuorineen: alle 5 kpl 3 euroa/kpl,
yli 5 kpl 2,50 euroa/kpl. Postituskulut lisätään: 2 kpl 0,85 € ; 3-5 kpl 1,20 €;
6-12 kpl 1,70 €. Maksu etukäteen tilille: Sampo Pankki 800027-10224808.
Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja luonnonvaalea. Lähetyskulut lisätään: T-paita 1,50 / lippis 1,Olen maksanut tilille Sampo Pankki 800012-1742260 _______ euroa.
Paita 10 euroa, koot: XS,S,M,L,XL,XXL
____ kpl ____ koko _______ väri
Lippis 10 euroa, yksi koko - sopii kaikille
____ kpl __________ väri
Yhteishinta 15 euroa + lähetyskulut: T-paita 1,50 / lippis 1,Huomioi, että tilaus maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille!
Irrota sivu, taita kahtia tämä puoli sisäänpäin ja nido tai teippaa kiinni. Palautusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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Retinitisyhdistys
maksaa
postimaksun

Päiväys
Nimi
Lähiosoite

Retinitis-yhdistys ry

Postinumero ja -toimipaikka

Tunnus 5006546

Puhelin

00003 VASTAUSLÄHETYS

SUOJAA SILMIÄSI AURINGOLTA
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Vanha Rauma toimi kesäpäivien 2010 viehättävänä näyttämönä. Kuvat: Jari Palonen

Vanhan Rauman mukulakivikatua. Kuva: Jari Palonen
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Kulttuurin ilo
Rakastua kulttuuriin,
sen viehätysvoimaan.
On kuin rakastuisi mieheen ensi kerran.
Lausua, laulaa, tanssia – ihanaa!
Täysin rinnoin, kevyin askelin,
vapaasti ilman pelkoa.
Silloin vain luulee,
ei epäile eikä epäröi mitään,
varsinkaan itseään.
Eikä silloin näe, eikä kuule muita:
supatusta, kateellisia katseita!
Se on tunne täyttymyksestä
aivan kuin saisin sinut.
– Anita Niemi

Kulttuurin ilo
Rakastua kulttuuriin, sen viehätysvoimaan.
On kuin rakastuisi mieheen ensi kerran.
Lausua, laulaa, tanssia – ihanaa!
Täysin rinnoin, kevyin askelin,
vapaasti ilman pelkoa.
Silloin vain luulee, ei epäile
eikä epäröi mitään, varsinkaan itseään.
Eikä silloin näe, eikä kuule muita:
supatusta, kateellisia katseita!
Se on tunne täyttymyksestä
aivan kuin saisin sinut.
– Anita Niemi
Kesätaidetta puistossa Raumalla:
Kanaalin uivat kaunottaret
Kuva: Jari Palonen

