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Tarvitaanko Retinitis-
yhdistystä?
Teksti: Maija Lindroos,  
Retinitis-yhdistyksen puheenjohtaja

Viime vuoden lokakuussa pi-
detyssä syyskokouksessa ja 
tämän vuoden maaliskuun 

kevätkokouksessa on ilmennyt Reti-
nitis-yhdistyksen toiminnalle vieras-
ta mielipidekuohuntaa. Yhdistyksen 
sääntömuutosesityksen myötä pin-
taan on pulpahtanut ristiriitaisia mie-
lipiteitä yhdistyksen tarkoituksesta, 
toiminnasta ja siitä, keitä varten yh-
distys on olemassa.

Teemat, joita on käsitelty vuosien mit-
taan eri yhteyksissä, nostettiin jälleen 
esille. Puheenvuoroissa toivottiin yh-
distykseltä aktiivisempaa jäsentoi-
mintaa kerhojen ja leirien merkeissä. 
Yhdistyksen toiminnasta vastaavien 
henkilöiden vastaus oli sama kuin 
aina aikaisemminkin. Kerhotoimintaa 
on ollut eri puolilla Suomea. Useimmi-
ten se on jäänyt lyhytaikaiseksi. Usei-
ta vuosia kestänyttä kerhotoimintaa 
on ollut pääkaupunkiseudulla ja Tam-
pereella. Taloudelliset syyt eivät ole 
esteenä vaan vetäjien puute ja pitkät 
välimatkat. Yhdistys onkin rohkaissut 
jäseniään liittymään näkövammais-
ten paikallis- ja alueyhdistyksiin, joilla 
on tarjolla runsaasti erilaista harras-
tustoimintaa.

Hallituksessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota jäsenkunnassamme val-
litsevaan epäkohtaan. Tämä oli yksi 
kimmoke nykyisten sääntöjen uu-
distamiselle. Retiniitikkolapset ovat 
yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Yh-
distyslain mukaan he saavat äänioi-
keuden vasta täytettyään 15 vuotta. 
Lasten silmäsairaudet havaitaan ny-
kyisin usein jo pikkulapsi-iässä. Diag-
noosin saatuaan vanhemmat ilmoit-
tavat lapsensa yhdistyksen jäseneksi, 
koska haluavat seurata yhdistyksen 
välittämää tietoa tutkimuksista ja 
hoitomenetelmien kehittymisestä. 
Meillä on jäseniä ilman jäsenoikeuk-
sia. Myöntämällä lasten vanhemmil-
le täysjäsenyyden ja äänioikeuden 
hallitus halusi korjata tämän ilmeisen 
epäoikeudenmukaisuuden. Emme to-
dellakaan osanneet aavistaa, että tätä 
muutosta vastustettaisiin, vieläpä 
kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. 
Miten on mahdollista, että me aikui-
set näkövammaiset, jotka suureen ää-
neen älähdämme itseemme kohdis-
tuvasta syrjinnästä, olemme valmiit 
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polkemaan kaikkein pienimpien ja 
heikoimpien kohtalotovereidemme 
oikeuksia? Monissa potilas- ja vam-
maisjärjestöissä vanhemmat toimivat 
lastensa itseoikeutettuina edustajina.

Yllättävää oli myös joidenkin puheen-
vuorojen vähättelevä suhtautuminen 
tutkimustyön saavutuksiin. Ajatel-
tiin, ettei hoidoista kuitenkaan olisi 
henkilökohtaista hyötyä. Kansain-
välistä yhteistyötä pidettiin kalliina 
harrastuksena. Kustannuksia kertyy 
kansainväliselle kattojärjestölle mak-
settavasta jäsenmaksusta ja yhdistyk-
sen edustajien matkakuluista. Viime 
vuonna kansainvälisen toiminnan ku-
lut olivat yhteensä n. 4400 euroa.

Meillä on myös erittäin aktiivinen 
asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu 
säännöllisesti pari kertaa vuodessa. 
Sähköpostitse käytävä keskustelu 
ajankohtaisista asioista saattaa olla 
ajoittain hyvinkin vilkasta. Vuosittai-

set kokouskulut ovat parikolmesataa 
euroa.

Ilman kansainvälistä toimintaa ja kiin-
teää yhteistyötä silmä- ja perinnölli-
syyslääkäreiden ja tutkijoiden kans-
sa yhdistys ei pystyisi toteuttamaan 
sääntöjensä mukaista tarkoitustaan 
”edistää perinnöllisten silmänpoh-
jan rappeumasairauksien tutkimusta 
ja hoitoa, työskennellä näiden sai-
rauksien aiheuttamien haittojen vä-
hentämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä 
toimia näitä sairauksia potevien yh-
dyssiteenä ja heidän taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia etujaan valvovana 
etujärjestönä” (säännöt, kohta 2. Yh-
distyksen tarkoitus).

Kansainvälinen yhteistyö ja tutki-
mukseen liittyvä tiedottaminen ovat 
yhdistyksen saamien avustusten 
edellytys. Näiden erittäin tärkeiden ja 
mittavien toimintojen ylläpito hoide-
taan vapaaehtoisvoimin niin meidän 
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Värisokeutta voi olla mahdollista 
hoitaa injektoimalla puuttuvaa 
näköpigmenttiä koodaava, vi-

rusvektoriin pakattu geeni verkko-
kalvon alle. Washingtonin yliopistos-
sa toimiva, kahden professorin Jay ja 
Maureen Neitz’in johtama tutkimus-
ryhmä on osoittanut, että aiemmin 
värisokeat apinat saivat täydellisen 
värinäön 20 viikon kuluttua injektios-
ta. Tulokset lisäävät toivoa geenihoi-
tojen soveltuvuudesta erilaisiin verk-
kokalvosairauksiin ja kertovat aivojen 
hämmästyttävästä muotoutuvuudes-
ta uuden informaation käsittelyssä. 
 
Värinäkö

Värinäkö on kiehtova ja monimutkai-
nen prosessi. Ihminen tulkitsee sen 

avulla ympäröivää maailmaa. Värien 
havaitseminen ja tarkka näkeminen 
on niin mutkikas tapahtuma, ettei sen 
yksityiskohtia vieläkään täysin tunne-
ta. Värinäkö edellyttää useiden pitkäl-
le erilaistuneiden ja erikoistuneiden 
solutyyppien ja aivokuoren vuorovai-
kutusta. 

Ihmissilmä näkee valon, jonka aallon-
pituusalue on 400–700 nm. Erotamme 
yli miljoona eri väriä. Värienerotusky-
kymme perustuu kolmesta eri tap-
pisolutyypistä tuleviin signaaleihin. 
Kukin solutyyppi on erityisen herkkä 
tietyn aallonpituuden omaavalle va-
lolle: S-tapit ovat herkimmät lyhytaal-
toiselle 430 nm valolle; M-tapit kes-
kipitkälle 530 nm ja L-tapit pitkälle 
560 nm valolle. Herkkyys levittäytyy 

Geenihoitoa värisokeuteen 
Teksti: Outi Lehtinen 
Kuva: Kiersti Jorgensen 

retiniitikkojen kuin asiantuntijoiden-
kin taholta. Näitä tehtäviä ei voi siirtää 
muiden näkövammaisjärjestöjen hoi-
dettavaksi. Hoitojen kehittyessä yh-
distyksen merkitys tulee kasvamaan. 
Yhdistyksen harjoittamalla tiedo-
tustoiminnalla on yhteiskunnallista 
merkitystä, joten Raha-automaattiyh-
distyksen avustuksia saataneen tule-
vaisuudessakin  yhdistyksen toimin-
nan turvaamiseksi.

Tutkimus etenee ilman yhdistystäkin. 
Jäsenet, joilla on kielitaitoa ja varaa, 
voivat niin halutessaan ostaa hoito-
ja ulkomailta. Yhdistystä tarvittaisiin 
kuitenkin valvomaan, jotta hoidot 
tulevaisuudessa olisivat kaikkien re-
tiniitikkojen saavutettavissa. Tämä-
kin ajatus on kirjattu yhdistyksemme 
sääntöihin jo kauan sitten (säännöt, 
kohta 2. Yhdistyksen tarkoitus).   
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kuitenkin laajalle ”viritysalueelle”, ja 
kukin tappisolutyyppi kykenee an-
tamaan vasteen näkyvän valon koko 
spektrin alueella. 

Valoaistinsolun herkkyysalue määräy-
tyy solussa esiintyvän opsiinityypin 
perusteella, mikä puolestaan riippuu 
opsiinin aminohappojärjestyksestä. 
Muutokset aminohappojärjestyk-
sessä voivat siirtää herkkyysaallon-
pituutta. Kun esimerkiksi kaksi ami-
nohappoa ihmisen L- ja M-opsiinien 
noin 350 aminohaposta vaihtuu, aal-
lonpituuksien herkkyyshuiput siirty-
vät noin 30 nm. 

Värisokeus

Puna-vihersokeus on ihmisen ta-
vallisimpia geneettisiä vikoja. Sen 
esiintyvyydessä on etnisiä eroja (8 
% valkoihoisilla, 4 % japanilaisilla ja 
3 % afrikkalaisilla miehillä). L- ja M-
aallonpituuksille herkkien opsiinien 
geenit OPN1LW ja OPN1MW sijait-
sevat x-kromosomissa, mikä selittää 
sen, miksi puna-vihersokeutta esiin-
tyy 3-8 %:lla miehistä, mutta alle 1 
%:lla naisista. Arviolta 15 % valkoihoi-
sista naisista on geenin heterotsy-
gootteja kantajia, joilla on virhe vain 
toisessa kahdesta x-kromosomista. 
Vaikka värisokeutta on tutkittu jo yli 
200 vuotta, nyt julkaistu tutkimus 
on ensimmäinen raportti geenitek-
nologian soveltamisesta värinäkö-
puutoksen korjaamiseen nisäkkäillä. 

S-, M- ja L-tapit antavat ihmiselle 
trikromaattisen värinäön. Puna-viher-

sokealta henkilöltä puuttuu geenivir-
heen vuoksi joko pitkälle L- tai kes-
kipitkälle M-aallonpituudelle herkkä 
näköpigmentti. Hänellä on vain kah-
denlaisia tappisoluja ja puutteellinen, 
dikromaattinen värinäkö. 

Washingtonin yliopiston tutkijaryh-
mä valitsi koe-eläinmallikseen orava-
apinan (Saimiri sciureus). Värisokeus 
on tällä lajilla tavallista, koska sillä ei 
esiinny kaikkia kolmea näköpigment-
tiä. Orava-apinoilla on vain S- ja M-
tappeja, mutta M-opsiinista esiintyy 
kolme eri muotoa: ihmisen M-opsii-
nia vastaava M1, M2 sekä ihmisen L-
opsiinia vastaava M3. Useimmilla naa-
railla on täydellinen trikromaattinen 
värinäkö, mutta kaikki urokset ja osa 
naaraista on synnynnäisesti dikro-
maatteja värisokeita. Värisokeilla 
dikromaateilla S-tappien lisäksi vain 
yhtä M-tappityyppiä, trikomaateilla 
naarailla kahta. Orava-apina, jolla on 
vain S- ja M1-tappeja, ei pysty erotta-
maan sinivihreää väriä harmaasta. 

Tutkijat päättivät yrittää parantaa 
dikromaattisten apinoiden värisoke-
uden lisäämällä niiden verkkokalvol-
le L-opsiinia koodaavan geenin. Jos 
koe onnistuisi, eläinten puutteellinen 
värinäkö voisi muuttua täydelliseksi 
trikromaattiseksi värinäöksi. 

Oivaltavaa tutkimusta

Washingtonin yliopistossa tehdyn 
tutkimuksen tavoitteena ei varsiani-
sesti ollut geenihoidon kehittäminen 
ihmisen värisokeuteen, vaan ryhmä 
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halusi selvittää, olisiko perinnölli-
nen verkkokalvovika periaattees-
sa mahdollista korjata geenihoidon 
avulla. Tulevaisuudessa geenihoito-
ja sovelletaan todennäköisesti vain 
vakaviin silmäsairauksiin, jollaise-
na puna-vihersokeutta ei voi pitää.  
 
Tutkimusryhmä valmisti geenitekno-
logian avulla kopion ihmisen L-opsii-
nigeenistä (OPN1LW) ja pakkasi sen 
adenovirusvektoriin. Geenin säätely-
alueet valittiin ohjaamaan proteiini-
synteesiä M-tapeissa. Syntymästään 
saakka värisokeille aikuisille orava-
apinoille annettiin kolme peräkkäis-
tä injektiota verkkokalvon alle eri 
kohtiin. Ennen hoidon aloittamista 

apinoille opetettiin tietokonepoh-
jainen, sovellettu Cambridge-väri-
näkötesti. Lähtötilanteen vertailutu-
lokset kerättiin tältä opetusjaksolta. 
Geeninsiirron  jälkeen apinoiden 
verkkokalvon toimintaa tutkittiin 
tarkoitusta varten rakennetulla laa-
jakenttäisellä värimultifokaalisella 
elektroretinografilla (mf-ERG). Kun 
hoidosta oli kulunut 20 viikkoa, siirto-
geenisen tappisolupopulaation valo-
herkkyydessä tapahtui selvä muutos. 
Samanaikaisesti Cambridge-värites-
tissä havaittiin erotuskynnyksen pa-
rantuneen sinivihreillä ja punaviole-
teilla aallonpituuksilla. Kun siirretty 
geeni alkoi tuottaa riittävästi L-opsii-
nia, värienerotuskyky parani välittö-

Alle kilon painoiset orava-apinat elävät Väli- ja Etelä-Amerikan trooppisissa metsissä jopa
500 yksilön laumoina syöden hedelmiä ja hyönteisiä. Orava-apinoilla on kokoonsa nähden kä-
dellisten suurimmat aivot.
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mästi. Eläimet saivat trikromaattisen 
värinäön. Tutkijoiden mukaan eläin-
ten parantunut värinäkö on säilynyt 
jo yli 2 vuotta. Seurantaa jatketaan 
hoitotekniikan pitkäaikaisvaikutus-
ten selvittämiseksi.

Uusia temppuja vanhoille
apinoille

Tappisolujen signaalit välittyvät verk-
kokalvolla bipolaarisolujen kautta 
ganglionsoluihin ja edelleen aivoihin. 
Ganglionsolut vähentävät erityyppi-
sistä tappisoluista vastaanottamansa 
signaalit toisistaan ja aivot päättele-
vät kohteen värisävyn tämän perus-
teella. On otaksuttu, että laskentapro-
sessit alkavat kehittyä heti syntymän 
jälkeen ja riippuvat käytettävissä 
olevien valoaistinsolutyyppien luku-
määrästä. Washingtonin yliopiston 
tutkijat olettivatkin etukäteen, ettei 
uudenlaisen signaalin lisääminen ole-
massa olevaan järjestelmään välttä-
mättä toimisi, koska sen vaatimaa re-
aktiotietä ei olisi solussa valmiina. 

Tämä oletus osoittautui vääräksi, kun 
alkujaan dikromaattiset apinat saivat 
trikromaattisen värienerotuskyvyn. 
Ne pystyivät käsittelemään verkko-
kalvolle tuodun, uudelle aallonpituus-
alueelle herkän pigmentin synnyttä-
mät signaalit välittömästi. Aivot ovat 
siis luultua muotoutuvammat. Jos 
kaikki tarvittavat hermoyhteydet syn-
tyisivät jo varhaiskehityksen aikana, 
kuten on arveltu, ei uudenlaista, gee-
ninsiirron avulla hankittua tietoa olisi 
mahdollista käsitellä ja hyödyntää. 

Professorit Jay ja Maureen Neitz 
kommentoivat asiaa toteamalla, että 
klassiset, 1960-luvulta lähtien tehdyt 
näönpuutostutkimukset johtivat ole-
tukseen, että varhaiskehityksen aika-
na syntyvät hermoliitokset eivät pysty 
käsittelemään sellaista informaatiota, 
jota ei ole ollut tarjolla heti synty-
mästä lähtien. Siksi on uskottu, että 
synnynnäisten näkövammojen hoito 
olisi tehotonta, ellei sitä annettaisi 
hyvin aikaisessa vaiheessa. Tuoreet 
tutkimustulokset antavat kuitenkin 
aihetta uskoa, että myös aikuisiällä 
silmään tehty geenihoito voi johtaa 
onnistuneeseen lopputulokseen.
 
Seuraava askel

Prof. Jay Neitz sanoo: ”Värisokeuden 
parantaminen ei poikkea juurikaan 
sokeuden parantamisesta. Pidän työ-
tämme huomattavana edistysaske-
leena tätä päämäärää kohti.” Tutki-
jaryhmä on nyt siirtynyt tutkimaan 
akromatopsiaa. Tämän perinnöllisen 
verkkokalvosairauden nimi tarkoit-
taa ”ilman väriä”. Siitä kärsivä henki-
lö ei vakavan tappisoluvian vuoksi 
kykene aistimaan lainkaan värejä, ja 
hänen näöntarkkuutensa on huono. 
Akromatopsian esiintyvyys on noin 
1:30 000. Pysyvään keskeisen näön 
puutokseen ei vielä ole tehokasta lää-
ketieteellistä hoitoa. Washingtonin 
yliopiston tutkijaryhmä kehittää par-
haillaan hiirimallin avulla geenihoitoa 
akromatopsiaan. Tavoitteena on tuot-
taa terve verkkokalvo korvaamalla 
puuttuvat tai vialliset valoaistinkom-
ponentit ja hoitaa sairautta ihmisillä. 
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Stargardtin taudin kantasolu-
hoitotutkimus alkamassa

Amerikkalainen yritys Advan-
ced Cell Technology (ACT) on 
saanut FDA:lta luvan ensim-

mäiseen ihmissikiön kantasoluilla 
tehtävään kliiniseen hoitotutkimuk-
seen, joka tähtää Stargardtin taudin 
parantamiseen. Stargardtin tauti on 
nuoruudessa alkava makulan eli kes-
keisen näön rappeuma, joka johtaa 
vähitellen sokeuteen. 
 
”ACT:n hoitotutkimus on tärkeä virs-
tanpylväs kehitettäessä kantasolu-
hoitoja verkkokalvosairauksiin”, ar-
vioi tri Stephen Rose. ”Kantasolujen 
käyttö tarjoaa valtavat mahdollisuu-
det näön pelastamiseen ja palautta-
miseen. On hienoa, että ACT:n hoi-
totutkimus kohdistuu juuri lapsia ja 
nuoria aikuisia näkövammauttavaan 
Stargardtin tautiin, johon ei toistai-
seksi ole lääketieteellistä hoitoa. Tule-
vaisuudessa kantasoluhoitojen avulla 
voi olla mahdollista palauttaa näkö 
pitkälle edennyttä verkkokalvosai-
rautta poteville ihmisille.” 

Tutkimus toteutetaan kolmessa ame-
rikkalaisessa yliopistossa, ja siihen 
osallistuu I/II vaiheessa 12 Stargardtin 
tautia sairastavaa henkilöä. Tutkimus-

ta johtavat New Jerseyssä tri Marco 
Zarbin, Massachusettsissa tri Shalesh 
Kaushal ja Oregonissa tri Peter Fran-
cis. 

ACT on saanut FDA:lta luvan myös 
vastaavanlaisen I/II vaiheen kliini-
sen hoitotutkimuksen aloittamiseen 
12:lla makulan kuivaa ikärappeumaa 
sairastavalla henkilöllä. Tutkimus to-
teutetaan näillä näkymin Stanfordissa 
ja Kalifornian yliopistossa Los Ange-
lesissa. Suunnitelmissa on laajentaa 
näitä hoitotutkimuksia, ja ATC hakee-
kin parhaillaan lupia niiden aloittami-
seen myös Euroopassa. 

USA:n retinitis-yhdistys Foundation 
Fighting Blindness (FFB) on rahoit-
tanut useita prekliinisiä tutkimuksia, 
jotka ovat tähdänneet ihmissikiön 
kantasolujen käyttöön verkkokalvo-
rappeumien hoidossa. FFB:n talou-
dellinen tuki on edesauttanut myös 
ACT:n kliinisen hoitotutkimuksen to-
teutumista. Kantasolututkimuksen 
asiantuntija, ACT:n konsulttina toi-
minut tri Ray Lund on saanut FFB:n 
rahoitusta uraa uurtaviin solunsiirto- 
ja kantasolututkimuksiinsa 1980-lu-
vulta lähtien. Hän toteaa, että ACT:n 
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prekliinisten kantasoluilla tehtyjen 
hoitokokeilujen tulokset ovat olleet 
ilmiömäisiä, ja uskoo kantasoluhoi-
tojen pelastavan pitkällä tähtäimellä 
monien ihmisten näön.

ACT:n hoitomenetelmässä ihmissiki-
ön kantasolut erilaistetaan verkkokal-
von pigmenttiepiteelisoluiksi (RPE). 
Nämä solut rappeutuvat Stargardtin 
taudissa, makulan ikärappeumassa 
ja eräissä muissa verkkokalvosaira-
uksissa. RPE-solut suorittavat monia 
elintärkeitä huoltotoimia varsinaisil-
le näköaistinsoluille. Tutkijat uskovat 
voivansa suojella näköaistinsoluja, hi-
dastaa niiden rappeutumista ja estää 

sokeutumista tuomalla verkkokalvol-
le uusia, terveitä RPE-soluja. 

”Viimeaikaiset kantasoluhoitojen 
edistysaskeleet ovat olleet merkit-
täviä”, toteaa FFB:n toimitusjohtaja 
William T. Schmidt. ”Rahoitamme mo-
nenlaisia kantasoluprojekteja, myös 
sellaisia, joissa käytetään sikiön kan-
tasoluja, koska ne saattavat tarjota 
yhden tehokkaimmista ja nopeimmis-
ta keinoista sokeuden estämiseen.”
FFB rahoittaa solu- ja kantasolututki-
musta vuosittain noin 2 miljoonalla 
dollarilla.

Lähde: www.blindness.org

X-kromosomaalisen RP:n 
hoitomahdollisuuksia 

Kolmen vuoden intensiivisen, 
monella rintamalla tehdyn tut-
kimustyön jälkeen USA:n retini-

tis-yhdistyksen Foundation Fighting 
Blindness (FFB) rahoittama yhteistyö-
hanke on edennyt merkittävästi näön 
pelastavan hoitomenetelmän kehit-
tämisessä X-kromosomaalisesti periy-
tyvään retinitis pigmentosaan (XLRP).

”XLRP on erittäin agressiivinen ja va-
litettavasti melko yleinen verkkokal-

von rappeumasairaus. Siksi tehok-
kaan hoitomuodon kehittäminen 
siihen olisi tärkeää”, toteaa tri Stephen 
Rose, FFB:n tutkimusjohtaja. ”Yhteis-
työhankkeen perustaminen loi mah-
dollisuudet tiimityöskentelyyn, jonka 
avulla etsimme ensin hoitomahdolli-
suuksia ja pystymme sen jälkeen pa-
nostamaan niiden kehittämiseen täy-
sipainoisesti. Strategia on toiminut 
hyvin.” 
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XLRP-yhteistyöhanke keskittyy usei-
den geenihoitojen ja verkkokalvon 
solujen tuhoutumista estävien prote-
iinien kehittelyyn. Ryhmä selvittelee 
myös taudin luonnollista etenemistä 
ymmärtääkseen paremmin, millaiset 
hoidot siihen tehoaisivat. XLRP:n gee-
nihoidossa on edetty jo niin pitkälle, 
että kliiniset hoitotutkimukset pääs-
täneen aloittamaan parin, kolmen 
vuoden sisällä.

Tri Rosen mukaan yhteistyöhank-
keen tutkijat ovat pystyneet hyö-
dyntämään muiden verkkokalvorap-
peumien tutkimuksessa saavutettua 
menestystä, erityisesti geenihoitoon 
perustuvaa Leberin kongenitaalisen 
amauroosin (LCA) kliinistä hoitotutki-
musta, jossa lasten ja nuorten näköä 
on pystytty palauttamaan.

Tri Jean Bennett, kliinisen LCA-gee-
nihoitotutkimuksen johtaja Filadelfi-
an lastensairaalasta, on saavuttanut 
huomattavia tuloksia prekliinisissä 
XLRP-geenihoitotutkimuksissa. Niissä 
käytetään samaa geeninsiirtotekniik-
kaa eli adenovirusvektoreita (AAV) 
kuin LCA-hoitotutkimuksessa.

Geenihoito sopisi XLRP:hen erityisen 
hyvin, koska 70–80 % XLRP-tapauk-
sista johtuu RPGR-geenivirheestä. 
RPGR-geenihoito voisi siis teoriassa 
auttaa 70–80 % kaikista XLRP:a sai-
rastavista.

RPGR-geenin suuri koko tekee kuiten-
kin sen siirtämisestä verkkokalvolle 
haasteellisen. Koska RPGR-geeni on 

liian suuri siirrettäväksi kokonaisena, 
tri William Hauswirth Floridan yliopis-
tosta pyrkii ohittamaan ongelman ke-
hittämällä XLRP-geenihoidon, jossa 
siirretään verkkokalvolle vain ORF-15-
niminen osa RPGR-geenistä. ORF-15 
on se geenialue, jonka sisällä sairau-
den aiheuttavat muutokset yleensä 
esiintyvät. Myös tri Hauswirth on saa-
vuttanut prekliinisissa tutkimuksissa 
erinomaisia tuloksia.

Michiganin yliopistossa työsken-
televät tri David Zack ja tri Debra 
Thompson edustavat toisenlaista lä-
hestymistapaa. He suorittavat prek-
liinistä tutkimusta proteiinilla, jota 
nimitetään X-kromosomaalisesti pe-
riytyväksi apoptoosiproteiinin estä-
jäksi (XIAP). Tutkijat ovat osoittaneet 
prekliinisissä tutkimuksissa, että XIAP 
hidastaa verkkokalvon solujen kuole-
mista ja näön heikkenemistä.

Verkkokalvon toiminnan ja rakenteen 
tunteminen on olennaisen tärkeää 
edellä esitettyjä XLRP-hoitoja kehi-
tettäessä. Tri Rose huomauttaa, että 
vaikka yhteistyöhanke tähtää XLRP:n 
parantamiseen, näissä tutkimuksissa 
kertyvä tieto pätee moniin muihinkin 
verkkokalvorappeumiin. ”Yhteistyö-
hanke on hyötynyt suuresti kliinisis-
tä LCA-hoitotutkimuksista ja muista 
vastaavista tutkimuksista. Tiedän, 
että muut tutkimusryhmät seuraavat 
hyvin tiiviisti XLRP-tutkimusten ete-
nemistä”, hän sanoo.

Lähde: www.blindness.org  
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Olen Pekka Makkonen, 47-vuo-
tias valokuvaaja. Työurani on 
vaihdellut parin vuosikymme-

nen aikana moneen suuntaan: olen 
työskennellyt niin lehti- kuin mu-
seovalokuvaajana, pyörittänyt omaa 
yhden miehen multimediaan ja vi-
suaaliseen viestintään erikoistunut-
ta yritystä sekä opettanut lukuisissa 
eri oppilaitoksissa. 2000-luvulla olen 
lopulta asettunut opetustehtäviin, 
ensin Joensuun yliopistossa ja myö-
hemmin sain lehtorin viran Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulusta 
graafisen suunnittelun ja valokuvauk-
sen opettajana.

Silmissäni olin havainnut jo vuosia 
pieniä ongelmia etenkin autoa aja-
essani. Illan hämäryys vaivasi, kun 
maisema muuttui harmaaksi ja kont-
rastittomaksi. Viimeisen kerran ajoin 
pimeässä tullessamme yötä myöten 
Helsingistä – valottomat tietyömaat 
olivat täysin hallitsemattomia. Lopul-
ta päädyin silmälääkärille, kun viime 
kevään pääsykokeissa edessäni oli 
kaksisataa arkkia. Minun piti lukea 
opiskelijan nimi joltakin paperin lai-
dalta tai keskeltä. Olin niin vihainen, 
kun en löytänyt nimiä – ajattelin, että 

päässäni täytyy olla jotain vikaa. No 
niinhän sitä sitten olikin, mutta ei 
välttämättä ajatuksen kulussa.

Aluksi silmälääkärin mukaan silmissä 
ei olisi mitään vikaa, hän ehdotti vain 
pientä korjausta linsseihin. Pääsin 
kuitenkin näkökenttätutkimukseen. 
Niillä tuloksilla sain jo lähetteen sai-
raalan silmäpolille. Kävin tutkimuk-
sissa kaksikin kertaa, ennen kuin kuu-
lin ensimmäisen kerran: tämä on RP. 
Niin mitä?

– Kyseessä on verkkokalvon rappeu-
ma, tosin sitä on tutkittava tarkem-
min Kuopiossa… 

RP-diagnoosin jälkeen
Teksti ja kuvat: Pekka Makkonen
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– Sokeudunko minä? sain vielä kysyt-
tyä. 

– Sitä ei voi kukaan tietää, mutta mah-
dollisuudet näkökyvyn säilymiseen 
ovat hyvät, kun olette jo noin vanha-
kin. Tässä lapussa on taudin nimi, ne-
tistä löytyy lisää tietoa. Ja autolla ajo 
on sitten tästä lähtien kielletty.

Vedet silmissä lähdin sairaalalta kah-
den päivän sairaslomalle miettimään 
kohtaloani. Kävin tärkeimmät aja-
tukset läpi: auto myyntiin vai vaimo 
autokouluun? Unelma paluusta free-
lanceriksi tai yrittäjäksi valokuvauk-
sen pariin sulkeutui samalla hetkellä. 
Eihän ajokortiton, havaintokyvyltään 
vajavainen voi pärjätä nopeita ha-
vaintoja vaativassa ammatissa. Kuin-
ka kauan voisin jatkaa edes opettajan 
virassa? Mitä opiskelijat ajattelevat, 
kun kuulevat opettajansa olevan osit-
tain sokea? 

Seuraavat viikot olin yllättävän rau-
hallinen. Tajusin tilanteen niin vaka-
vaksi, ettei ollut edes varaa hermostua 
– samoin kuin akuutissa onnetto-
muudessa. Epämääräinen tieto omaa 
kehoa vaivaavasta ongelmasta pai-
noi kuitenkin mieltä – iltaisin ennen 
nukahtamista availin silmiäni ja tar-
kastin, että kuva on vielä näkyvissä. 
Mieltä vaivasi myös vuoden loppuun 
ajoittunut suuri hetkeni: väitöskirja-
ni oli diagnoosia edeltävänä päivänä 
lähtenyt kirjapainoon, ja väitös oli so-
vittu pidettäväksi kahden kuukauden 
kuluttua. Epätietoisuus uudesta sai-
raudesta sai minut toivomaan, ettei 

näkökykyni katoaisi ennen väitöstä ja 
joulua. Nyt kuukausia tilaisuuden jäl-
keen voin tietysti huoahtaa, ettei täs-
sä nyt niin nopeasti etenevästä tau-
dista ole kyse. 

Tiedot sairaudestani ja tulevaisuuteni 
mahdollisuuksista alkoivat avartua, 
kun päädyin netin kautta tulevan yh-
distykseni sivuille. Yhden illan luin si-
vuja jännittyneenä, mitä uusi tieto tu-
leekaan paljastamaan. Löysin muun 
muassa Kävelevät hatut, josta heti ih-
mettelin, ettei sitä ole saatavilla pdf-
muodossa. Kirjoitinkin samana iltana 
yhdistykseen ja tiedustelin, kuinka 
minun oikein tulee käymään.

Ensimmäisen vastauksen sain hyvin 
pian Ari Koposelta. Hän rauhoitteli 
minua ongelmissani ja suositteli yh-
distykseen liittymistä. Aluksi araste-
lin, tosin päätin suhtautua asiaan am-
mattimaisesti. Voisimmehan tehdä 
Kävelevien hattujen uuden version 
esimerkiksi opiskelijoiden harjoitus-
työnä. Toisaalta mieleeni hiipi myös 
hyvin itsekäs ajatus: olisi hyvä saada 
mahdollisimman paljon tietoa, miten 
esimerkiksi tietotekniikkaa voisi hyö-
dyntää siinä vaiheessa, kun näkökyky 
alkaa merkittävämmin heiketä. 

Lopulta uskaltauduin soittamaan 
Arille. Pitkä puhelu antoi luottamusta 
lähteä mukaan yhdistykseen ja toi-
mia yhteisten asioiden puolesta. Tie-
don lisääntyminen RP-taudista ja sen 
mahdollisesta etenemisestä rauhoitti 
mieltäni. Ilmeisimmin tulen väittele-
mään tohtoriksi aivan hyvin nykyisil-
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lä silmilläni. Varmuuden vuoksi kävin 
laskemassa, kuinka monta porrasta 
salissa on, jottei näköni tekisi teppo-
sia. Muistin, kuinka jo yli kolmekym-
mentä vuotta sitten mansikoita poi-
miessani minulta jäi yleensä lähes 
puolet marjoista poimimatta. Lais-
kuuden tai huolimattomuuden sijasta 
kyse saattoi jo tuolloin olla kyse näkö-
kentän puutteellisuudesta. Saatuani 
diagnoosini minulle selvisi myös se, 
minne kotipihalle tippuneet kävyt 
aina katoavat. Ja miksi televisiolähe-
tystä on mukavampi katsoa pienen-
nettynä tietokoneruudun alareunas-
sa kuin täyden ruudun kokoisena. 

Ensimmäisestä diagnoosista on ku-
lunut nyt muutama kuukausi. En ole 
vieläkään saanut kutsua Kuopioon 
jatkotutkimuksiin, joten asia ei ole vi-
rallisella tasolla edennyt sen pidem-
mälle. Ennen joulua minut hyväksyt-
tiin Retinitis-yhdistykseen. Samalla 

minut valittiin myös yhdistyksen jul-
kaisutyöryhmään, jonka tehtävänä 
on tuottaa tänä vuonna uusi käsiesi-
te sekä isompi, nopeasti pystytettävä 
roll-up -juliste. Samoin työn alla on 
edelleen Kävelevien hattujen pdf-
versio.

Toisina päivinä silmissä vipattaa 
enemmän kuin toisina. Tutuissa ym-
päristöissä liikkuminen ja toimi-
minen onnistuu yhtä hyvin kuin 
ennenkin. Nyt edes tiedän, miksi 
rappuset saattavat pelottaa alas-
päin mennessä ja miksi autolla ajo 
tuntui viimeisen vuoden ajan niin 
epävarmalta. Vaimonkin kyydissä 
pelottaa jo vähemmän kuin itse aja-
essa, onhan hänellä kortin lisäksi 
tietääkseni myös terveet silmät.  Ja 
kaikesta huolimatta ostin uuden, 
käsitarkenteisen kamerankin. Jää-
köön sitten joskus vaikka muistoksi.
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Onko E-vitamiini haitallista 
retiniitikolle?

Syön kohtuullisen monipuolisesti. Li-
säksi nautin joitakin lisävalmisteita 
kuten Omega3-kapseleita ja Multivi-
ta-monivitamiinia. Minua askarrut-
taa jälkimmäisessä oleva E-vitamiini 
10 mg. Pitääkö paikkansa, kuten olen 
kuullut, että  retiniitikolle olisi haital-
lista  syödä E-vitamiinia?  Apteekista 
ei saa monivitamiinia ilman E:tä. Kan-
nattaako jättää lisävitamiinituotteen 
käyttö kokonaan pois? 

Kuusikymppinen naisretiniitikko

Vastaus: E-vitamiinin vaikutuksesta 
retinitis pigmentosaan on käytettä-
vissä vain yksi julkaisu: tri Eliot Berso-
nin A- ja E-vitamiinitutkimus vuodelta 
1993. Se mukaan retiniitikoilla, jotka 
nauttivat päivittäin 400 IU E-vitamii-
nia kapseleina, verkkokalvorappeu-
ma eteni ERG-mittausten valossa hie-
man tavanomaista nopeammin (Arch 
Ophthalmol, Vol 111, June 1993).
 
1 IU E-vitamiinia vastaa biologises-
ti 1 mg dl-alfa-tokoferoliasetaattia ja 
0,667 mg d-alfa-tokoferoliasetaattia. 
Luonnollisen d-alfa-tokoferoliasetaa-

tin biologinen teho on suurempi kuin 
synteettisten E-vitamiinien. Imeyty-
minen maha-suolikanavasta veren-
kiertoon vaihtelee 20 %:sta 80 %:iin 
ja vähenee annosta nostettaessa. Tri 
Bersonin tutkimuksessa käytetty E-
vitamiini oli dl-alfa-tokoferolia, joten 
400 IU vastaa 400 mg:n päiväannosta. 
 
Apteekista saatavien monivitamiini-
valmisteiden E-vitamiinipitoisuus on 
yleensä korkeintaan 8-10 mg, mikä 
vastaa päivittäistä saantisuositusta. 
Määrä on siis pieni verrattuna Berso-
nin tutkimuksessa käytettyyn. E-vita-
miinia saadaan riittävästi tavallisesta 
ravinnosta, mm. kokojyväviljasta, au-
ringonkukka-, soija-, maissi- ja ryp-
siöljystä, pähkinöistä ja siemenistä. 
 

Tällä hetkellä käytettävissä olevien 
tietojen valossa katsomme, että reti-
niitikko voi nauttia turvallisesti nor-
maalia ruokavaliota ja monivitamii-
nivalmisteita, kun ei ylitä normaalien 
käyttösuositusten enimmäismääriä.  
Apteekissa on myös vahvempia E-vi-
tamiinivalmisteita. Niitä suositellaan 
E-vitamiinin puutteeseen tai puut-
teen ehkäisyyn. Tällaisia ovat esim. 
IDO-E 100 mg, EQUIDAY E 200 mg ja 
BIO-E-VITAMIN 350 mg. Valmistajan 

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.
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mukaan 1 kapseli viimeksi mainittua 
vastaa 525 IU, ja pitkäaikaisessa käy-
tössä on raportoitu haittavaikutuk-
sena mm. näön hämärtymistä. Nämä 
valmisteet retiniitikon on turvallisinta 
jättää apteekin hyllylle.
 
Retinitis-yhdistyksen lääketieteellinen 
asiantuntijaryhmä

Retiniitikon lasten 
silmätutkimukset

Minulla on useita lapsia, joiden iät 
ovat 1 –20 vuotta. Mitä mieltä asian-
tuntijat ovat retiniitikon lasten silmien 
tutkimisesta? Turhaa vai tarpeellista? 
Mitään ongelmia lasteni näkemisessä 
ei ole havaittu. Itselleni diagnoosi teh-
tiin vasta 26-vuotiaana, vaikka lääkä-
rien mukaan se olisi pitänyt huomata 
jo aiemmin, kun voimakkaan likitait-
teisuuden vuoksi olen käynyt lapses-
ta asti säännöllisesti silmälääkärillä. 
 

Turhaanko huolestunut?

Vastaus: Tämän kysymyksen retiniiti-
kot esittävät usein silmälääkärilleen, 
mutta siihen on vaikea antaa yleispä-
tevää vastausta. Useimmiten retinitis 
ei periydy lapsille, koska suurin osa 
periytymisestä on peittyvää. Lasten 
riski sairastua ei siis ole kovin suuri. 

Kouluikäiset lapset voi silti olla hyvä 
tutkia jo vanhempien huolestumisen 
takiakin, vaikka näköongelmia ei oli-
sikaan. Tässä yhteydessä tulee lääkä-
rille mainita, että tutkimusta halutaan 

nimenomaan vanhempien retinitis-
sairauden vuoksi, jotta tämä osaisi 
kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin.

Tutkimukseen menoa harkittaessa 
kannattaa ottaa huomioon, ettei huo-
li välttämättä poistu, vaikkei tautia 
löytyisikään. Varhaisvaiheessa olevaa 
retinitistä voi olla vaikea diagnosoida. 
Vaikka lapsen silmät vaikuttaisivat 
juuri nyt terveiltä, sairaus voi kehit-
tyä myöhemmin. Taudin löytyminen 
voi puolestaan tuoda mukanaan jopa 
aiheetontakin huolta, sillä tarkan en-
nusteen tekeminen on hankalaa. Sa-
massakin perheessä sairaus voi edetä 
eri yksilöillä hyvin eri tavoin.

Siinä vaiheessa, kun lapsi varttuu 
nuoreksi ja alkaa suunnitella amma-
tillista koulutusta tai autokouluun 
menoa, silmät voi olla hyvä tutkia, 
vaikka koulun näkötarkastukset oli-
sivat sujuneet hyvin eikä mitään nä-
köongelmia olisi havaittu edes hämä-
rässä. Nuorelta aikuiselta tauti on jo 
helpompi diagnosoida, ja elämää on 
helpompi suunnitella eteenpäin, kun 
realiteetit ovat tiedossa. Tämä ratkai-
su on kuitenkin parasta jättää nuorel-
le itselleen.

Kun uusia hoitoja saadaan tulevai-
suudessa kliiniseen käyttöön, diag-
noosi kannattaa luonnollisesti pyrkiä 
tekemään mahdollisimman varhain, 
jolloin näkövammautuminen saate-
taan pystyä estämään.

Retinitis-yhdistyksen lääketieteellinen 
asiantuntijaryhmä
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Uusi haittaluokitus

Uusien haittaluokitusten mukaan nä-
kövammainen ei voi enää saada 100 
% invaliditeettia, ja haittaluokkakin 
on laskenut 20:stä. Ovatko näkövam-
maiset nyt huonommassa asemassa 
kuin ennen? Miten muutos vaikut-
taa vammaispysäköintitunnuksen 
saantiin, erilaisiin sosiaalietuihin, 
yms? Retiniitikon näköongelmat pa-
henevat vuosien myötä. Missä vai-
heessa häntä voidaan pitää sokeana? 
 

Heikosti näkevä
 
Vastaus: 1.1.2010 voimaan tulleen 
haittaluokkauudistuksen vaikutuk-
sista eri etuuksien saamiseen on 
tullut hyvin vähän palautetta Näkö-
vammaisten Keskusliittoon. Uudes-
sa haittaluokituksessa täysin sokean 
henkilön haittaluokka voi olla mak-
simissaan 18 entisen 20 sijaan (näön-
tarkkuus alle 0.1 molemmissa silmis-
sä). Uudistuksessa tehtiin muitakin 
muutoksia, esim. näöntarkkuudella 
alle 0.1 ja 0.1 haittaluokka on laske-
nut 17:sta 16:een. 

Haittaluokitus on tehty tapaturma-
vakuutuslain mukaisen haittarahan 
maksamiseen, mutta käytännössä 
haittaluokitusta käytetään alkuperäi-
sen tarkoituksen lisäksi muuallakin. 
Jokainen viranomainen voi itse päät-
tää, miten soveltaa haittaluokitusta 
omassa toiminnassaan. Saamiemme 
tietojen mukaan osa silmälääkäreistä 
käyttää edelleen vanhaa haittaluoki-
tusta ja osa on siirtynyt käyttämään 
uutta.

Haittaluokkien uudistuksella on vai-
kutusta lähinnä vammaisen pysä-
köintiluvan saamiseen ja paikallislii-
kenteen matka-alennuksiin. 

Pysäköintiluvan saamiseksi haitta-
luokan on oltava vähintään 17. Näön-
tarkkuudella alle 0.1 ja 0.1 haittaluok-
ka on uudistuksessa laskenut 17:sta 
16:een, joten haittaluokan alenemi-
sesta voi seurata, ettei henkilöllä ole 
oikeutta vammaisen pysäköintilu-
paan. On kuitenkin muistettava, että 
silmälääkäri määrittelee haittaluokan 
suuruuden kokonaisarvion perusteel-
la ja haittaluokan määritykseen vai-
kuttavat muutkin tekijät kuin näön-
tarkkuus, mm. näkökentän suuruus ja 
puutokset. 

Kuntien liikennelaitokset ja liiken-
nöitsijät myöntävät erilaisia alennuk-
sia matkalippuihin näkövammaisille 
matkustajille, joten uudistusten vai-
kutukset on selvitettävä paikkakun-
takohtaisesti. Uudistuksella ei ole 
vaikutusta alennusten saamiseen ju-
nalipuista ja Finnairin lentolipuista.

Haittaluokka ei vaikuta vammaispal-
velulain mukaisten palvelujen (mm. 
vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ja 
henkilökohtainen apu) tai esimerkiksi 
omaishoidontuen saamiseen. Hakijan 
vammasta tai sairaudesta aiheutuva 
avuntarve ja yksilöllinen elämäntilan-
ne on otettava huomioon päätöstä 
tehtäessä, eikä lääketieteellinen hait-
ta ole ainoa palvelujen järjestämisen 
edellytys.
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16 vuotta täyttäneen vammaistuen 
osalta Kela käyttää haittaluokitusta 
suuntaa antavana ohjeena haitan ar-
vioinnissa, mutta haittaluokkauudis-
tuksella ei suoranaisesti ole vaikutus-
ta vammaistuen saamiseen. Suurempi 
ongelma se, että Kelan asiantuntija-
lääkärit soveltavat silmäsairauksiin ja 
-vammoihin yleistä haittaluokkatau-
lukkoa, joka on käytännössä tarkoit-
tanut asiakkaan oman silmälääkärin 
määrittelemän haittaluokan alenta-
mista. Kuntoutukseen pääsyn osalta 
uudistuksen ei pitäisi myöskään huo-
nontaa näkövammaisen asemaa. 
Enemmän ongelmia aiheuttaa koro-
tettujen vammaisetuuksien ja vaikea-
vammaisten lääkinnällisen kuntou-
tuksen kytkös.

On hyvä muistaa, että haittaluokan 
(tai haitta-asteen) lisäksi lääkärin-
lausuntoon kannattaa aina pyytää 
kirjaamaan näkövamman toiminnal-
lisen haitan mahdollisimman tarkka 
kuvaus. Toiminnallisen haitan kuva-
us on välttämätöntä lähes kaikkien 
palvelujen kohdalla, jotta näkövam-
mainen saisi oikeat palvelut. Pelkän 
diagnoosin ja haittaluokan perusteel-
la näkövammaisen avun tarpeesta on 
vaikea saada riittävää kuvaa. Näkö-
vammaisten Keskusliitto on julkaissut 
silmälääkäreiden käyttöön suosituk-
sen, josta on apua toiminnallista hait-
taa määriteltäessä. Potilaana näkö-
vammainen - lääkärinlausuntosuositus 
silmälääkäreille löytyy internet-sivuil-
ta www.nkl.fi/oikeus. Suositusta voi 
tilata myös aikuisten aluesihteereil-
tä tai toimistosihteeri Taina Strang-

Suniselta puh. (09) 3960 4577, taina.
strang-suninen@nkl.fi. Daisy-muotoi-
sena suositus löytyy Mitä apua tarvit-
set? -daisyltä.

Sokeuden määritelmä niin retiniiti-
kon kuin muidenkin näkövammais-
ten osalta riippuu asiayhteydestä. 
WHO:n suosituksen mukaan sokeana 
voidaan pitää henkilöä, jonka parem-
man silmän näkökyky parhaalla lasi-
korjauksella on alle 0.05 tai näkökent-
tä on pienempi kuin 20 astetta. Kelan 
etuusjärjestelmässä sokeana pide-
tään henkilöä, jolta puuttuu suun-
tausnäkö ja joka ei siten voi näkönsä 
heikkouden vuoksi liikkua kuin tutus-
sa ympäristössä. Suuntausnäkö puut-
tuu yleensä, jos näkökyky on 0.04 vai 
vähemmän tai näkökenttä on supis-
tunut joka puolelta alle 10 asteeseen 
tai näitä vastaavissa tilanteissa.

Virpi Peltomaa
sosiaaliturvapäällikkö
Näkövammaisten Keskusliitto

Retiniitikon aurinkolasit

Millaiset aurinkolasit ovat hyvät re-
tiniitikolle? Olen hankkimassa uu-
sia laseja vahvuuksilla. Muistaakseni 
1980-luvulla oli suosituksena Seren-
getit. Onko niitä edelleen vai onko 
uusia merkkejä? Tarvitsen voimak-
kaan häikäistymisen vuoksi parhaat 
mahdolliset suojalasit keväthangille 
ja kesän aurinkoisille ilmoille.

Tarja 53
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Vastaus 1: Serengetiä on edelleen-
kin saatavilla, jos se on tuntunut hy-
vältä ratkaisulta. Serengeti-merkillä 
on useita linssiratkaisuja, joten uusia 
hankittaessa on hyvä ottaa joko van-
hat lasit mukaan tai ainakin niiden 
tiedot. Merkki sinällään ei ole itseisar-
vo, vaan lasien toimivuus.

Jokaisen tulisi itse eri linssejä testaa-
malla valita paras perussävy, koska 
subjektiivinen kokemus on mielestäni 
kirjatietoa huomattavasti tärkeämpi. 
Kyseeseen voi tulla tavallinen absop-
tiolasi tai ns. CPF-suodatinlasi yhdis-
tettynä polarisaatioon tai ilman.

Kehysten tulee istua hyvin lähellä sil-
mää ja olla tarpeeksi korkeat ja maksi-
missaan noin kasvojen levyiset, jotta 
sivusuojaus onnistuisi mahdollisim-
man hyvin.

Lassi Tulonen
optikko
TAYS Näkökeskus

Vastaus 2: Aurinkolasit ovat tarpeen 
erityisesti vesillä tai kirkkailla hangil-
la liikuttaessa, sillä suoran paisteen 
lisäksi auringonsäteet heijastuvat 
myös sivuilta päin aalloilta tai lu-
mesta. Silmät on syytä suojata myös 
talviloma matkalla etelän auringossa. 
 
Silmät on hyvä suojata jo lapsena, 
sillä nykykäsityksen mukaan aurin-
gonsäteet saattavat aiheuttaa silmien 
ikärappeumaa eli makuladegeneraa-
tiota ja mahdollisesti harmaakaihia. 

Suojaa silmäsi
auringolta!

Aurinkolaseja valitessaan on hyvä pi-
tää mielessä, millaisissa olosuhteissa 
laseja käyttää. Jos esimerkiksi liikkuu 
paljon, tulee lasien pysyä tukevasti 
päässä ja ilmanvaihdon toimia, jotta 
linssit eivät huurru. Polarisoivista lins-
seistä hyötyvät myös keväthangilla 
liikkuvat. Linssien laadun takaa CE-
merkintä.

Näkövammaisten Keskusliitto
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Kirjoitan tätä joulukuussa 2010. 
Nepalilaisen ajanlaskun mu-
kaan eletään vuotta 2067. Jo 

muutaman kuukauden Nepalin pää-
kaupungissa Katmandussa asuttua-
ni voin kertoa, ettei näkövammaisen 
arki ole täällä helppoa. Pääkaupunki 
luo kaoottisuudessaan monenlaisia 
vaikeuksia jokapäiväiseen elämään, 
ja Nepalissa vasta aloitellaan esteet-
tömyyden tuomista julkisiin tiloihin. 
Vastapainoa arkielämän vaikeuksille 
tuo maan uskomaton kauneus ja ne-
palilaisten sydämellinen ystävällisyys.

Lähtekää kanssani ostosreissulle ko-
distamme Chun Devistä noin puolen 
kilometrin päässä Maharajgunjissa si-
jaitsevaan lähikauppaan. 

Kotipihalla olen vielä turvassa. Rau-
hallisella pihallani rapsuttelen koi-
riani, joista toinen on pieni suloinen 
Katmandun kaduilta pelastettu Mini, 
jonka saimme kotiimme vasta pari 
päivää sitten. Koiriemme lisäksi pi-
hallamme käyskentelee erilaisia vä-
rikkäitä lintuja. Tunnelma on lähinnä 
raukea.

Heti kotiporttien sulkeuduttua ta-
kanani alkaa toisenlainen maailma. 

Ensimmäiseksi tungen korviini tul-
pat, tervehdin lähikioskin kivoja myy-
jäpoikia, käännyn päätielle vievälle 
tielle – ja selviytymistaisteluni lähi-
kauppaan voi alkaa. Mietin, kuinka 
moneen kuoppaan tai koiran päälle 
astun tänään, kuinka monen kulku-
neuvon töytäisemäksi olen vähällä 
joutua ja mitä mielenkiintoista näen 
tällä kauppareissullani. Matka pääka-
dulle on vielä helppo, koska olen ope-
tellut tien kuopat ja muut mahdolliset 
vaarakohdat.

Päätielle päästyäni kaikki muuttuu. 
Liikenteen meteli on huumaava, sillä 
täällä liikenne hoituu lähinnä ääni-
merkein. Olen jälleen syystäkin tyy-
tyväinen korviani suojaavista korva-
tulpista! Käännyn päätiellä oikealle ja 
alan kulkea pitkin erittäin epätasais-
ta jalkakäytävää vastaantulijoita ja 
maassa makaavia eläimiä väistellen. 
Onneksi kiirettä ei ole. Ohitan Nepalin 
sokeiden (Nepal Association for the 
Blind) pääkonttorin ja sen vieressä 
sijaitsevan Amerikan suurlähetystön. 
Kauppa on kadun toisella puolella, 
joten nyt seuraa ostosmatkan en-
simmäinen vaikea tilanne; tienylitys. 
Autojen, moottoripyörien ja muiden 
kulkuvälineiden sekä seassa seikkai-

Suomalaisen retiniitikon arkea Nepalissa
Teksti: Jaana Elomaa
Kuvat: Kimmo Elomaa
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levien pyhien lehmien muodostama 
liikenne on tauotonta, eikä suojateitä 
ole. 

Mikäli näen paikallisen ihmisen ole-
van samoissa puuhissa, lyöttäydyn 
mukaan. Mikäli olen yksin, on men-
tävä ylitse vaihe vaiheelta keskittyen. 
Ensiksi yritän löytää mahdollisimman 
rauhallisen kohdan kadun keskikoh-
taan päästäkseni, laitan käteni stop-
asentoon merkiksi, että aion tulla tiel-
le ja astun sitten liikenteen sekaan. 
Autot noudattavat kävelijän käsi-
merkkiä helpommin, mutta mootto-
ripyörät ajavat liian lujaa ehtiäkseen 
pysähtyä. Tien keskivaiheille päästyä-
ni yritän löytää sopivan kohdan, mis-
sä voin huoahtaa ennen lopputien yli-
tystä. Merkittyjä kaistoja ei ole. Sitten 
vain sopivan hetken tullen tien toisel-

le puolelle kävelytielle. Huh.

Ongelmat eivät kuitenkaan lopu tä-
hän. Kadun laidassa sijaitsee nimit-
täin kodinkalustemyymälä. Kaupassa 
myydään mm. erilaisia vaatenaulakoi-
ta, joita on ripoteltu ympäri jalkakäy-
tävää. Pääni korkeudella naulakoista 
sojottavat rautapiikit ovat erityisen 
vaarallisia. Samalla kun yritän varoa 
lyömästä päätäni telineisiin ja väis-
tää vastaantulijoita, on myös yri-
tettävä olla tallomatta telineiden 
välissä maassa makoilevia kaupan 
vahtikoiria. Varsinainen retiniitikon 
esterata siis!

Ruokakauppa on nyt kuitenkin saavu-
tettu ja kauppaan pääseminen jo puo-
li voittoa. Onneksi kaupassa on myös 
kahvila. Nautin ansaitut päiväkahvit. 

Nepalin maisemat huikaisevat kauneudellaan. Mahtavan Annapurna-vuorijonon korkein 
huippu kohoaa yli 8 kilometrin korkeuteen.
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Teen ostokseni ja lähden paluumat-
kalle. Samat esteet on nyt kohdattava 
ruokakassia kantaen. Toisinaan liiken-
ne on tavallistakin enemmän sekaisin 
mielenosoitusten, joukkokokousten 
tai hääkulkueiden johdosta. Tällöin 
kadun ylittäminen tuntuu lähes mah-
dottomalta. 

Näin talvisin aurinko paistaa matalal-
ta suoraan silmiin, mikä vaikeuttaa 
näkemistä aika ajoin. Aurinkolasit aut-
tavat aurinkoisissa kohdissa, mutta 
varjokohdissa en näe mitään. Saattaa 
käydä niinkin, että astun juuri kadulle 
heitettyyn roskaläjään. Katmanduun 
on tulossa roska-astiat lähiaikoina, 
mutta jätehuolto toimii vielä siten, 
että roskat noukitaan teiden varsilta 
tai ne poltetaan kaduilla. Pyhien leh-
mien, vuohien tai koirien jätökset tu-
lisi myös mielellään ehtiä kiertää.

Kauppareissuun voi siis hyvinkin saa-
da kulumaan tuntikausia, etenkin jos 
lähtee kauempana sijaitseviin kaup-
poihin. Välillä juutun jonnekin ja jään 
katsomaan kauniisti puettuja naisia, 
lapsia tai koiranpentuja tai tapaan 
jo tutuksi tulleita näkövammaisia. 
Heidät tunnistaa valkoisesta kepistä; 
opaskoiria täällä ei ole. Ne eivät kuu-
lemma oikein pärjää paikallisten villi-
koirien kanssa, joita muuten on Kat-
mandussa kymmeniä tuhansia. 

Toisinaan pysähdyn ostamaan ap-
pelsiinejä polkupyörällä kulkevalta 
kauppiaalta. Nyt on appelsiinikausi, 
ja kilo mehukkaita paikallisia hedel-
miä maksaa noin 50 senttiä. Tuoreista 
hedelmistä puristettua appelsiinime-
hua juodaan siis perheessämme näin 
sesonkiaikaan päivittäin.

Nepal on kaunis ja erikoinen maa. Ku-
ten edellä kerrotusta käy ilmi, tulee 
Suomen tasaisia kävelyteitä usein ikä-
vä. Samoin ikävöin Suomen Retinitis-
yhdistystä ja sen toimintaa. Olen ta-
vannut paikallisia retiniitikkoja, joita 
täällä on paljon. Yhdistys heiltä kui-
tenkin puuttuu.

Jaana Elomaa on Retinitis-yhdistyksen 
jäsen, joka asuu väliaikaisesti Nepalis-
sa miehensä, kahden kissansa ja kah-
den koiransa kanssa.

Nepalilainen rakennuskulttuuri poikkeaa 
suomalaisesta. Vastaavasti tandem on täkä-
läisille outo ilmestys. Väkeä kokoontuu tien 
varteen ihmettelemään, kun pyöräilemme 
ohi. 
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Pääsin kuuntelemaan näkö-
vammaisten nuorten järjestä-
män rock-tapahtuman antia 

8.4.2011. Konsertti järjestettiin Nepa-
lin pääkaupungissa, Katmandussa ja 
tarkemmin sanottuna Forward Loo-
king -nimisen (FL) kansalaisjärjestön 
toimiston pihalla. Iltapäiväkonsertti 
järjestettiin juuri nyt kahdesta syystä. 
Ensinnäkin ensi viikolla Nepalissa on 
Uusi Vuosi ja täällä siirrytään vuoteen 
2068. Toisekseen Nepalissa on par-
haillaan vierailulla Suomen Lähetys-
seuran delegaatio. Forward Looking 
on nepalilainen järjestö, mikä saa ra-
hoituksensa Suomen lähetysseural-
ta ja siksi Suomesta tullut delegaatio 
haluttiin ehdottomasti mukaan ta-
pahtumaan. Itse olin mukana, koska 
teen vapaaehtoistyötä FL:ssä näkö-
vammaisten nuorten parissa. Paikalla 
olikin laskujeni mukaan 14 ulkomaa-
laista eli me kaikki suomalaiset.

Tapahtumassa kuultiin paljon esi-
tyksiä. Suurin osa esiintyjistä lauloi 

tai soitti, mutta osa lausui runojakin. 
Kaikki esiintyjät olivat nepalilaisia 
näkövammaisia nuoria. Paikalla oli 
runsaasti esiintyjiä ja yleisöä. FL:ssä 
musiikkia opiskelee noin 100 näkö-
vammaista nuorta, joten ei ole mi-
kään ihme, että paikalla kuultiin run-
saasti tasokkaita esityksiä!

Päivän viimeiseksi esiintyjäksi oli va-
littu kuuden hengen yhtye. Ei ollut 
sattumaa, että kyseinen bändi esiin-
tyi viimeisenä, sillä heidät on Suomen 
Lähetysseuran toimesta valittu mu-
siikkia harrastavien nuorten joukosta 
esiintymään Helsingissä toukokuus-
sa järjestettävään Maailma kyläs-
sä -festivaaliin.  En itse pääse tänä 
vuonna kyseiseen tapahtumaan, jo-
ten minulla oli onnea, että sain kuul-
la tämän kauniin esityksen kotikul-
millani Nepalissa.

Näkövammaisten 
nuorten uuden 
vuoden konsertti 
Nepalissa
Teksti: Jaana Elomaa
Kuva: Kimmo Elomaa

Kuva Nepalin maaseudun rauhasta kahden 
tunnin ajomatkan päässä Katmandusta.
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Olin jo kauan miettinyt tarvit-
sevani avustajaa. Perhe ei 
ajatukseen oikein syttynyt. 

He kokivat, että kyllä tässä porukalla 
pärjäillään. Kun laki sitten muuttui, 
mahdollisuus avustajaan tuli subjek-
tiiviseksi oikeudeksi ja nuorimmaise-
ni aloitti samoihin aikoihin koulun, 
päätin, että nyt kyllä anon avustajaa 
kaupungilta.
 
Näköni on kymmenessä vuodessa 
rappeutunut kokonaan. Enää en hy-
vässäkään valossa pysty erottamaan 
mustaa valkoisesta. Valonlähteet vie-
lä näen ja pystyn hyödyntämään niitä 
suunnistamisessa.
 
Vaikka perheeni auttaa aina, kun pyy-
dän, minua harmitti, että olin kaikkien 
pikkuasioitteni kanssa jatkuvasti ky-
selemässä. Eihän heidän tehtävänään 
ole olla aina käytettävissäni. Henkilö-
kohtainen avustajakaan ei ole koko 
ajan paikan päällä, mutta kun käyn 
keskitetysti asioita läpi, ei ole koko 
ajan sellainen tunne, että tehtävät on 
vain puoliksi hoidettu.
 
Tuumasta toimeen! Laadin netin Moll-
sivuille ilmoituksen, jossa kuvailin 

työtehtäviä mahdollisimman tarkasti 
ja todenmukaisesti. Yhteystiedoik-
si annoin vain sähköpostiosoitteeni. 
Ilmoituksen teho yllätti: sain yli 20 
vastausta. Tein listan lisäkysymyksiä 
ja lähetin ne sähköpostilla kiinnos-
tavimmille hakijoille. Vaihdettuani 
heidän kanssaan muutaman viestin 
minulle muodostui kuva hakijoista. 
Tässä vaiheessa tartuin puhelimeen 
ja sovin tapaamisesta.
 
Mainio apu viikkosiivouksessa
 
Sokeanakin imurointi onnistuu kyllä, 
mutta aikaa se totta vieköön ottaa. 
Vähän väliä imuri nielee jonkin legon 
tai pikku-ukon. Voi sitä parkua, kun 
juuri se ainutlaatuinen osanen on äi-
din jäljiltä kadoksissa! Juniori onkin 
asettanut huoneensa äidin imuroin-
nista vapaaksi alueeksi. 

Nyt viikkosiivous sujuu sutjakkaasti, 
kun yhdessä avustajani kanssa lai-
tamme kodin ensin imurointikuntoon 
keräämällä irtotavarat. Avustajani 
imuroi, ja minä moppaan huoletto-
mana kostealla perässä. Kun kasaan 
sylin täyteen mattoja, avustajani 
opastaa reitin tuuletustelineelle, jol-

Avustaja helpottaa arkea
Teksti: Kaisa Penttilä 
Kuva: Elli Tuominen
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loin minun ei tarvitse etsiskellä sitä. 
Moni lika tuntuu ennen kuin näkyy, jo-
ten pintojen puhtaanapito on yleensä 
helppoa. Ihan joka läiskää tai värjäy-
mää en kuitenkaan sormillani tunne, 
joten avustajani tarkistaa pöydiltä ja 
karmeista tahrat pois.
 
Tiedättekö muuten, mikä on rakkain 
siivousvälineeni? No tietysti Retinitis-
yhdistyksen pitkälippainen lakki! On 
paljon mukavampaa kolauttaa ku-
martuessa lippis kuin otsa.

Vaatehuollossa avustajasta on apua, 
kun sukat etsivät pariaan tai liinassa 
on tahra. Pyykkien lajittelu on minul-
le ihan mahdotonta. Olen tarkka siitä, 
etteivät värit sekoittuisi. Vaatteiden 
korjaamisessakin on näöstä hyötyä. 
Ompelen mielelläni, mutta oikean-

värisen langan tai napin löytäminen 
ei onnistu, eikä ompelujälkikään ole 
siisteintä mahdollista.
 
Kieliä ja geometriaa

Kun koululainen tarvitsee apua läk-
syssään eikä osaa selittää asiaa, on 
näkevän aikuisen apu paikallaan. 
Hän ymmärtää ongelman ytimen yh-
dellä vilkaisulla ja joko selittää sen 
minulle tai käy lapsen kanssa läpi. 
Viimeksi avustajani opasti lasta sa-
nakirjan käytössä. Minä vain huo-
kailin vieressä, että miten olisin 
tästäkin selvinnyt. Meidän perhees-
sä lasten isä hoitaa yleensä tuollai-
set jutut, mutta nykyään hänen ei 
enää aina tarvitse korvata minua. 
Oli todella riemastuttavaa kerrata 
monisteesta 9. luokan geometria toi-

Avustaja Ritva (oik.) näyttää kevään ensimmäisiä lumikelloja Kaisalle.
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sen aikuisen kanssa. Tämän pläjäyk-
sen jälkeen pystyin täysipainoisesti 
käymään asiat läpi koululaiseni kans-
sa tarvitsematta epäröidä, olenkohan 
oikeilla jäljillä. Opiskelin matematii-
kan aikanaan näkevänä, mutta nyt 
joudun miettimään geometrian kuvi-
ot piirtämällä ne mielessäni. Se ei ole 
niin vaikeaa, kuin voisi luulla; hidasta 
kyllä, muttei mahdotonta.
 
Ongelmana näissä läksyissä on se, 
ettei lapsella ole riittävästi kärsivälli-
syyttä kuvata asioita minulle. Eikä ole 
reiluakaan, että hän joutuu käyttä-
mään siihen oppimisen energiaa.
 
Myyntipöydän takana 
ja ostoksilla

Teen paljon käsitöitä ja myyn niitä 
myyjäisissä. Sokkona pöydän takana 
seistessään tuntee itsensä kuitenkin 
vähän hölmöksi, kun tarjoaa ostetta-
vaa ohi vilahtavalle kulkukoirallekin. 
Avustajan kanssa on helpompaa, kun 
sovitusta merkistä tiedän potenti-
aalisen asiakkaan lähestyvän. Katse-
kontakti on yllättävän tärkeä. Siihen 
en kykene, mutta kun puheyhteys on 
luotu, kaupanteko alkaa sujua.
 
Kulkiessani asioilla avustajan kans-
sa voin keskittyä omiin hankintoi-
hini ja kierrellä vapaasti vertaile-
massa tuotteita. Saan heti myös 
varmuuden tuotteen ominaisuuksis-
ta, väristä ja hinnasta. Ennen minun 
piti sokkona poimia tavaroita ko-
riin ja sitten kassalla tentata myyjää. 

Apua oikoluentaan
 
Olen tehnyt sukuselvitystä jo monen 
vuoden ajan, ja paperiversion luonti 
on tullut ajankohtaiseksi. Ulkoasuun 
tulee väkisinkin sellaisia virheitä, joi-
ta puhesyntetisaattori ei kerro. Tyypil-
lisiä virheitä ovat puuttuva iso kirjain 
tai ylipitkä sanaväli. Myös valokuvien 
ja eri sarkaintasojen käyttö on sok-
kona vaativaa. Lopputuloksen pitäisi 
kuitenkin olla näkevälle helposti hah-
motettavaa.

Useasti netissä joudun tilanteeseen, 
jossa esitys on graafista eikä apuväli-
ne ymmärrä siitä mitään. Erilaiset ku-
valliset turvatunnisteet ovat saavut-
tamattomia. Tuolloin käymme kohdat 
läpi avustajan kanssa. Joskus jopa pa-
lautelomake on ollut niin esteellinen, 
että avustajani on joutunut täyttä-
mään sen sanelustani.
 
Suosittelen muillekin!

Tämä avustajamahdollisuus on koh-
dallani ollut tosi hyvä juttu. Nyt jää 
enemmän aikaa perheelle. Pääsin 
äskettäin avustajani kanssa seuraa-
maan jopa lasteni lumilautailua ja las-
kettelua. Seisoimme rinteen juurella, 
ja hän kuvaili minulle tapahtumia.
 
Enää minulla ei ole huono omatunto 
siitä, että kyselen jatkuvasti perheeni 
apua. Eikä perhekään ole tuntenut it-
seään tarpeettomaksi, koska kyllä mi-
nulta vieläkin jää heille ihan riittävästi 
vilkaisupyyntöjä.
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Kokemuksia näkövammaisen 
avustajana
Teksti: Johanna Rajala

Vuoden 2011 tammikuussa sain 
aloittaa lyhyen pestin henki-
lökohtaisena avustajana nä-

kövammaiselle henkilölle. En ollut 
aiemmin ollut tekemisissä aistirajoit-
teisten ihmisten kanssa, vaan kaikki 
kokemukseni jonkin haasteen kans-
sa elävistä ihmisistä rajoittui liikun-
tavammaisiin ystäviin. Näin täytenä 
ummikkona kohtasin heti alkuun pal-
jon uutta. Työhaastatteluun mennes-
säni mietin muun muassa sitä, kuinka 
paha etikettivirhe on sanoa sokealle 
”nähdään kohta”. Onneksi työnanta-
jaltani uskalsi jo alussa kysyä kum-
mallisia ja typeriäkin kysymyksiä, ja 
selvisihän sekin, että näkeminen ja 
katsominen ovat ihan normaaleja sa-
noja näkövammaisenkin sanavaras-
tossa.

Työnantajani oli oman työnsä puoles-
ta tottunut antamaan toisille selviä 
toimintaohjeita. Siitä olikin etua uutta 
avustajaa koulutettaessa! Selkeiden 
ohjeiden avulla pääsin nopeasti kär-
ryille siitä, mitä pitää tehdä ja millaisia 
asioida huomioida, kun yrittää toimia 
toisen ihmisen sijaissilmänä. On hyvä, 
että opastettava napakasti ohjeistaa, 
miten haluaa itseään opastettavan – 

silloin saa varmasti sellaista apua kuin 
tarvitsee, ja suullisten suuntaviivojen 
perusteella uusikin avustaja selviää 
tehtävistään kunnialla. Itse kyselin 
vielä varmuuden vuoksi lisäkysymyk-
siä: selitänkö varmasti tarpeeksi vai 
puhunko jo liikaakin, mainitsenko 
oikeat asiat vaikkapa pankkikuiteis-
ta tai fyysisestä ympäristöstä, kuinka 
varoitan ovista ja ihmistungoksista 
oikealla tavalla? Näin yhteistyö alkoi 
sujua.

Avustustehtävät ovat kiinnostavan 
monipuolisia siivouksesta oikolu-
kuun, lasten läksyjen tarkastamises-
ta sukkien lajitteluun, ruuanlaitosta 
facebook-asiakaspalvelulle kirjoitta-
miseen ja paperien järjestämisestä 
urheilupaikoilla opastamiseen. Avus-
taja pääsee siis osallistumaan arjen 
toimiin ja helpottamaan niiden suju-
mista monessa roolissa ja moninaisil-
la tavoilla. Itse sain muiden töiden lo-
massa opetella myös pisteaakkosten 
lukemisen alkeita, ja oppiminen var-
masti jatkuu tulevaisuudessa. 

Heti aloittaessani otti työnantajani 
perheineen minut tiimiinsä mukaan 
ja luotti askareitaan hoitooni. Vieraan 
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ihmisen päästäminen kodin, perheen 
ja arjen keskelle vaatii varmasti pal-
jon joustoa ja sietokykyä, mutta tu-
limme hyvin toimeen. Avustajan työ 
keskellä tavallista perhe-elämää on 
monesti yhdessä tekemistä, yhdes-
sä nauramista ja samaan ruokapöy-
tään istumista, ja siksi on tärkeää, 
että avustajan ja työnantajan välille 
muodostuu toimiva suhde mahdolli-
simman alusta alkaen. Osa-aikainen 
avustaja ei onneksi kuitenkaan ole 
jatkuvasti paikalla, vaan sovitun tun-
timäärän viikossa. Näin avustaja ehtii 
olla avuksi monessa asiassa, mutta 
ei sekoita perheen sisäistä, yksityistä 
rutiinia, vaikka työskenteleekin per-
heen kodissa.

Työpäivieni aikana olen monta ker-
taa hämmästynyt sitä, kuinka hyvin 
muut aistit paikkaavat näön puu-
tetta. Näkövammaisuus ei ole este 
lainkaan niin monessa asiassa, kuin 
etukäteen kuvittelin, ja rajoittaakin 
huomattavasti vähemmän, kuin olin 
tullut ajatelleeksi. Olen oppinut, ettei 
näkövamma estä urheilua, käsitöitä, 

kodinhoitoa, lukemista, työntekoa, 
tutkimusta, perheen huoltamista tai 
sosiaalista elämää. Oli suorastaan kiu-
sallista huomata omat ennakkoluu-
lonsa siitä, miten vähän sokea muka 
voisi tehdä. Hienoa on kuitenkin ollut 
kaikkien ennakkokäsitysten karisemi-
nen jo lyhyen kokemuksen myötä! 

Kokonaisuutena olen oikein iloinen 
tästä avustamisen kokemuksesta ja 
näkövammaisuuteen tutustumises-
ta. Ei ollutkaan kyse siitä, että minul-
le olisi ikään kuin avautunut ovi nä-
kövammaisten maailmaan, vaan sen 
sijaan sain oppia, että näkövammai-
set elävät ihan samassa maailmassa 
ja todellisuudessa kuin näkevätkin 
- vaikka havainnoivat sitä hiukan toi-
sella tavalla. Enää en pelkäisi lähestyä 
näkövammaisia uusissa paikoissa ja 
tilanteissa. Avustajan työssä opitut 
uudet tiedot ja taidot eivät varmasti 
jää turhiksi tulevaisuudessakaan. Työ 
henkilökohtaisena avustajana on ol-
lut antoisa ja opettavainen kokemus 
ja hieno mahdollisuus. 
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Millaista on elää kuurosokeut-
ta aiheuttavan Usherin oire-
yhtymän kanssa? Millaisia 

ajatuksia herättää, kun näkö ja kuulo 
heikkenevät? Onko olemassa mitään 
parannuskeinoja? Muun muassa näi-
hin kysymyksiin etsitään vastausta 
Suomen Kuurosokeat ry:n kustanta-
massa uutuuskirjassa ”Usher tuli ta-
loon”.

Kirjassa kuusi eri tavoin kommunikoi-
vaa nuorta aikuista, joilla on itsellään 
Usherin  oireyhtymä, kertovat oma-
kohtaisesti elämästään. Kolme heistä 
sai tietää sairaudestaan vasta aikui-
suuden kynnyksellä, kolme muuta on 
elänyt diagnoosinsa kanssa lapsesta 
saakka. 
 
Kokemustiedon lisäksi kirjassa esi-
tellään helppotajuisesti viimeisintä 
tutkimustietoa. Silmä-, korva- ja pe-
rinnöllisyyslääkärit ovat kirjoittaneet 
lääketieteelliset artikkelit: miten Us-
herin oireyhtymä diagnosoidaan, mi-
ten se periytyy ja miten se vaikuttaa 
näköön ja kuuloon. Järjestön työnte-
kijät kertovat palveluista ja tukitoimis-
ta. Artikkeleista muodostuu yhdistel-
mä asiantuntemusta ja vertaistukea. 

Usherin oireyhtymä on suomalaiseen 
tautiperintöön kuuluva, peittyvästi 
periytyvä oireyhtymä, jolle ovat omi-
naisia synnynnäinen sisäkorvatyyp-
pinen kuulovika ja kouluiässä alkava, 
verkkokalvon rappeutumaan liittyvä 
näkövamma. Se on tavallisin kuu-
lonäkövammaisuutta aiheuttavista 
oireyhtymistä.
 
Kirja on tarkoitettu ensitiedoksi van-
hemmille ja lähipiirille kun lapsi on 
saanut Usherin oireyhtymän diag-

Usher tuli taloon
Teksti: Jaakko Evonen ja 
Suomen Kuurosokeat ry

Kirjan kannessa olevan alkuperäisen maa-
lauksen on tehnyt taiteilija Milla Päiväniemi, 
yksi kirjan nuorista elämänkertakirjoitta-
jista.
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Kirjan julkistamistilaisuus

Usher tuli taloon -kirjan julkistamis-
tilaisuus pidettiin Iiriksessä 24.1. Pai-
kalle oli saapunut kirjan kirjoittajia, 
Suomen Kuurosokeat ry:n edustajia ja 
paljon yleisöä.  Elämäntarinansa kir-
joittaneista nuorista läsnä olivat Milla 
Päiväniemi, Jaakko Evonen, Nina Mat-
tola, Marianne Mielityinen ja Timo 
Närhi. Veera Laukkarinen ei päässyt 
tulemaan paikalle. Asiantuntijaryh-
mästä olivat mukana mm. HYKS:n 
kuulokeskuksen osastonylilääkäri 
Antti Aarnisalo, opintokoordinaatto-
ri Harri Peltola, HYKS:n verkkokalvo-
sairauksien poliknikan osastonlääkä-
ri Eeva-Marja Sankila, nyt eläkkeellä 
oleva Lea Hyvärinen ja Väestöliiton 
perinnöllisyysklinikan ylilääkäri Riitta 
Salonen-Kajander.

Suomen Kuurosokeat ry:n toiminnan-
johtaja Kai Leinonen toivotti yleisön 
tervetulleeksi. Hän luki myös Anu 
Mikkolan runon ”Kosketus”, jonka jäl-
keen esitettiin näyttelijä Eija Vilppaan 
ja Jaakko Evosen tähdittämä humoris-
tinen halausvideo. Siinä kerrottiin ha-
lauksen merkityksestä kuurosokeille. 
Video sai yleisöltä suuret suosionosoi-
tukset. Hauskaa riitti myös Eija Vil-
paksen osuudessa, jossa hän innosti 
ihmisiä halaamaan juhlavuoden ha-
lausteeman kunniaksi. Vilpas puhui 

myös uudesta halauskummin roolis-
taan. Hänen jälkeensä lavalle tuli 
kirjan toimittanut yhdistyksen tie-
dottaja Tuija Wetterstrand, joka ker-
toi kirjaprojektin etenemisestä. 

Tunnelma tiivistyi, kun kirjan kirjoit-
tamiseen osallistuneet nuoret tulivat 
yleisön eteen kertomaan omia tun-
temuksiaan isosta urakasta. Yleisö 
esitti heille kysymyksiä; esim. Ushe-
rin oireyhtymän vaikutuksista kom-
munikaatioon oltiin kiinnostuneita. 
Tuli ilmi, että hyvä ja mielekäs elämä 
on mahdollinen oireyhtymästä huoli-
matta.

Tilaisuudessa esiteltiin myös sosiaa-
lisia pikaviestejä. Niitä havainnollisti 
kommunikaatiokouluttaja Pirkko Pö-
lönen yhdessä Eija Vilppaan kanssa. 
Hän teki Eijan kehoon erilaisia pika-
viestejä. Kaikilla oli hauskaa niitä seu-
ratessa. 

Lopuksi toiminnanjohtaja Kai Leino-
nen kiitti yleisöä tilaisuudesta. Se oli 
kokonaisuudessaan lämminhenkinen 
ja mukava lähtölaukaus Suomen Kuu-
rosokeat ry:n 40. juhlavuoteen.

noosin, Usher-henkilöille itselleen 
sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 
tietämään Usherin oireyhtymästä ja 
sen vaikutuksesta yksilön elämään. 

   SokkoTaito oy
   Näkövammaiskäsitöitä – taidolla
   kaisa.penttila@pp.nkl.fi
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Retinitis-yhdistyksen pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Maija Lind-
roos juhli 70-vuotissyntymä-

päiväänsä lauantaina 12.2.2011 
Iiriksessä. Postin kautta lähetyt kut-
sukortit ja THP:n sähköpostialueilla 
julkaistu avoin kutsu toivat paikalle 
lähes 80 ystävää, sukulaista ja yh-
teistyökumppania eri puolilta maata. 
Kukkien ja lahjojen sijaan päivänsan-
kari toivoi vieraiden kartuttavan Reti-
nitis-yhdistyksen tutkimusrahastoa. 

Maijan mietteitä ennen juhlaa

– Elämänkaaremme alkuvaiheessa 
ikämme lasketaan päivinä, sitten viik-
koina ja kuukausina. Yksivuotispäi-
västä lähtien kakku koristellaan ikä-
vuosien mukaan kynttilöillä. Vuosien 
kuluessa kynttilät eivät enää mahdu 
kakun päälle. Aikuisiässä harva viet-
tää vuosittaisia syntymäpäiviä, sitä 
vastoin täysiä kymmeniä moni juh-
lii. Ajattelin, että voisinhan viettää 
70-vuotispäiviä, varsinkin kun perus-
kuntoni on hyvä ja olen vielä aktiivi-
sesti mukana järjestötyössä.
 
– Neljännesvuosisadan olen ollut 
mukana Retinitis-yhdistyksen toi-

minnassa. Minulla on ollut mahdolli-
suus osallistua moniin kansainvälisiin 
kongresseihin. Olen voinut läheltä 
seurata tutkimuksen kehittymistä. Vii-
me vuosina on tutkimustyössä edetty 
niin pitkälle, että erilaisia hoitomuo-
toja on voitu kokeilla meillä potilailla. 
Tulokset ovat olleet erittäin lupaavia. 
Tieteen saavutukset ovat paras tun-

Iloinen syntymäpäiväjuhla Iiriksessä
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

Retinitis-yhdistyksen varapuheenjohtaja Ari 
Koponen onnittelemassa päivänsankaria.
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Maija iloisen juhlavierasjoukon keskellä Iiriksen ruokasalissa.

nustus yhdistyksen tarpeellisuudesta 
ja innostavat meitä tarttumaan uusiin 
haasteisiin. 

– Vaikka omalla kohdallani näkökent-
tä on supistunut aivan pieneksi put-
keksi ja näöntarkkuus hämärtynyt, 
luotan tutkijaystävieni vakuutuksiin 
mahdollisuuksista säilyttää aina-
kin vähäinen näkökyky. Kukapa tie-
tää, jospa vielä 80-vuotispäivänäkin 
pystyisin hahmottamaan ympäris-
töäni. Ero vähäisen näön ja täydel-
lisen sokeuden välillä on valtava. 

Mukana synttäreillä

Ilmassa oli suuren juhlan tuntua, kun 
ihmisvirta soljui iltapäivällä vähän en-
nen neljää Iirikseen. Aula oli jo täynnä 
iloisesti rupattelevia juhlapukuisia 
syntymäpäivävieraita. Maija toivotte-
li tulijat yksitellen tervetulleiksi ruo-
kasalin edustalla. 

Kun kaikki olivat löytäneet paikkansa 
pöydissä, kohotimme maljat synty-

mäpäiväsankarille ja lauloimme hä-
nelle onnittelulaulun. Ohjelma jatkui 
Näkövammaisteatterin esityksellä. 
Ennen sitä Maija kertoi, että kun hän 
nuorena sai kuulla sairastavansa re-
tinitis pigmentosaa, hänessä heräsi 
halu tietää, miten näkövammaiset 
elävät. Niinpä hän hakeutui Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelun piiriin 
ja liittyi siellä kuoroon. Jotkut Näkö-
vammaisteatterin näyttelijöistä ovat 
ystäviä jo noilta ajoilta. Teatterin oh-
jaaja Pirkko-Leena Toikka esitteli 
ryhmän, ja kulttuurinautinto saattoi 
alkaa. Musiikkiesitysten lomassa kuu-
limme koskettavia tekstejä ja runoja. 
Taitavat soittajat tuntuivat hallitse-
van instrumentin kuin instrumentin: 
viulu, kitara, kaksi hanuria, trumpetti 
ja rytmisoittimet johdattelivat kuuli-
joita tunnelmasta toiseen.

Kahvipöytä notkui Antellin keittiön 
suolaisista ja makeista herkuista. Nii-
tä nauttiessa oli mukava jutustella sa-
maan pöytään sattuneiden tuttujen 
ja tuntemattomien kanssa. Omaani 
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osui peräti kaksi RP-uutisten aiem-
paa päätoimittajaa, Ilkka Väisänen ja 
Maila Mehtälä. Vaihdoimme ajatuk-
sia myös Retinitis-yhdistyksen enti-
sen puheenjohtajan Seppo Jurvasen 
kanssa, joka luotsaa nykyään Kuuro-
sokeat ry:tä. Lupasimme katsoa maa-
nantaina MTV3:n Huomenta Suomi 
-lähetystä, jonne hän oli menossa Eija 
Vilppaan kanssa esittelemään Kuu-
rosokeiden juhlavuoden halauskam-
panjaa.

Lahjoja Maija ei halunnut, mutta sai 
silti ainakin yhden. Retinitis-yhdistyk-
sen hallitus muisti puheenjohtajaansa 
oopperan lahjakortilla. Maija vierasti 
myös juhlapuheita, joten niitäkään ei 
kuulltu. Ritva Salosen puheenvuoro 
oli tosin hieman siihen suuntaan kal-
lellaan, mutta vaihtui pian lauluun. 
Tampereen retinitis-kerholaiset ka-
jauttivat Sä kasvoit neito kaunoisen. 
Viimeisen säkeistön alkaessa Antti 
Sirén yllätti Maijan hakemalla hänet 
tanssiin. Silloin teräväkatseisimmat 
(miehet) huomasivat, että Maija oli 

juhlan kunniaksi vetänyt jalkaan verk-
kosukat!

Seuraavaan ohjelmanumeroon pää-
sivät kaikki mukaan. Pöydiltä löytyi 
laulun sanoja ja Markku Kännisen ha-
nurista säestys. Kultaisen nuoruuden 
ja Tulipunaruusujen myötä saattelim-
me Maijan uudelle vuosikymmenelle. 
Yleisön pyynnöstä Markku esitti vielä 
haikean tulkinnan Petri Laaksosen ja 
Turkka Malin tutusta Täällä Pohjan-
tähden alla -laulusta.

Retinitis-yhdistyksen tutkimusrahas-
toon kertyi lahjarahaa 3.385 euroa. 
Maija maksoi kaiken tarjottavan. Yh-
distyksen kulut olivat 325,95 euroa 
(teatteriesitys, vahtimestari ja tarjoi-
lutunnit). Lämmin kiitos Maijalle ja 
kaikille lahjoittajille! Tutkimusrahas-
toa on ennenkin kartutettu vastaaval-
la tavalla. Idea on edelleen vapaasti 
kaikkien merkkipäivän viettäjien käy-
tettävissä!

Näkövammaisteatteri esitti musiikista ja runoista koostuneen upean ohjelmakokonaisuuden. 
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Yhdistys tiedottaa

Toimistonhoitajan puhelin- ja 
päivystysaika

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on ta-
vattavissa puhelimitse tiistaisin ja 
torstaisin klo 10–13 numerossa (09) 
3960 5800. Toimisto on suljettuna 
16.6.–15.8.2011.

Retina Day

Kansainvälistä retiniitikon päivää vie-
tetään torstaina iltapäivällä 22.9.2011 
Iiriksessä. Ajakohtaista asiaa retinitis-
tutkimuksesta, retiniitikoiden pu-
heenvuoroja, omakustanteinen päi-
vällinen ja yhteinen illanvietto.

Luento-osuus on kuultavissa Iiriksen 
nettiradion kautta. Tarkempi ohjelma 
syyskuun jäsentiedotteessa ja Näkö-
vammaisten Airut -lehdessä. 

Retiniitikkolasten vanhempien 
tapaaminen

Retiniitikkolasten vanhemmille jär-
jestetään tapaaminen Iiriksessä 1.-
2.10.2011. 

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään lau-
antaina 15.10.2011 Seinäjoella Hotelli 
Cumuluksessa.  Kokouskutsu lähete-
tään syyskuun jäsentiedotteessa.

Pirkanmaan seudun Tampereen 
retinitis-kerho

Syyskausi aloitetaan keskiviikkona 
7.9. klo 16 Loma- ja kurssikeskus Koi-
vupuiston päärakennuksessa, Petä-
jäntie 137, Ylöjärvi. Keittopäivällinen 
klo 17, rantasauna ja yllätysohjel-
maa klo 18–21, kääretorttukahvit klo 
21. Päivällinen ja kahvit 9 euroa/hlö.  
Rantasauna 20 euroa / 3 tuntia / sau-
naporukka. Ilmoittautuminen 1.9. 
mennessä Ritvalle. 
 
Pikkujoulut keskiviikkona 23.11. klo 
16.00 Ruokaravintola Aino ja Ilmari, 
Tammelanpuistokatu 27, Tampere. 
Ota mukaan nimetön pikkupaketti 
pukinkonttiin. 

Yhteyshenkilöt: Ritva Salonen p. 050 
574 6337 ja Keijo Ojala p. 040 767 
9298.
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Jäsenkysely

Yhdistyksen varsinaisille jäsenille on 
tulossa jäsenkysely, johon toivomme 
mahdollisimman monen vastaavan.

Jäsentiedote sähköpostilla

Jäsentiedotteen monistus- ja posti-
tuskulut muodostavat huomattavan 
menoerän. Sähköpostin kautta tieto 
kulkisi ilmaiseksi. Jos haluat jäsentie-
dotteen sähköpostilla, ilmoita sähkö-
postiosoitteesi toimistoon retinitis@
kolumbus.fi. 

Kannatusjäsenkampanja

Retinitis-yhdistys pyrkii laajentamaan 
rahoituspohjaansa hankkimalla uusia 
kannatusjäseniä. Heitä on tällä het-
kellä noin 80. Jos kukin noin 550 var-

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

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

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

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

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

Nuorten yhteyshenkilö:
Marika Turunen, Vantaa 
marikaturunen@hotmail.com

Retinitis-yhdistyksen yhteyshenkilöt

sinaisesta jäsenestämme löytäisi lähi-
piiristään vaikkapa vain yhden uuden 
kannatusjäsenen, yhdistyksen netto-
tulot kasvaisivat yli 8000 euroa. 

Kampanjan tueksi on valmistettu 
käyntikortti, jonka avulla voi kerätä 
myös lahjoituksia tutkimusrahastoon. 
Siinä on teksti: ”Tue perinnöllistä sil-
mänpohjan rappeumaa sairastavien 
hyväksi tehtävää työtä. Liity valtakun-
nallisen Retinitis-yhdistys ry:n kanna-
tusjäseneksi (20 €/v) tai tee lahjoitus 
tutkimusrahastoon ja ilmoita yhteys-
tietosi, niin saat RP-uutisten vuosiker-
ran (2 lehteä). Lämmin kiitos tuesta!” 
Kortin kääntöpuolella on yhdistyksen 
yhteystiedot sekä jäsenmaksutilin ja 
tutkimusrahaston tilinumerot.

Kätevän kokoisia käyntikortteja on 
helppo kuljettaa mukana. Niitä saa 
veloituksetta yhdistyksen toimistos-
ta. Otetaan yhdessä haaste vastaan! 
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Kukapa välttyisi kommelluksilta
Puutteelliset ja väärin tulkitut näköhavainnot aiheuttavat retiniitikoil-
le alituiseen kommelluksia. Kirjoita hassunhauskat tai nolot tilanteet 
ylös ja jaa ne kanssamme! Kommellukset julkaistaan nimettöminä, jo-
ten henkilöllisyytesi ei paljastu. Meille muillekin on sattunut kaiken-
laista, vai mitä tuumitte näistä: 

Naapuri sen sanoi!

Olin lähdössä aamulla kotoani. Sul-
jin rivitalossa sijaitsevan asuntomme 
oven, astelin muutamat portaat ja saa-
pastelin reippain askelin kohti parkki-
paikkaa. En huomannut naapuriani, 
joka seisoskeli viereisen rivitaloasun-
non portailla ja arvatenkin heilutteli 
kättään tervehdykseksi. En reagoi-
nut huiskutteluun. Yhtäkkiä kuulin 
sivultani möreän äänen: ”Putkinäkö 
päällä vai?”. Vastasin kysymykseen 
sanomalla, että niin, aivan! Hymyilin 
mielessäni ajatellen, että jopas osui 
naapuri asian ytimeen. Olin nimittäin 
vastikään saanut retinitis-diagnoosin 
ja kuullut olevani ns. putkinäköinen. 
Naapurilla ei voinut olla silmäsairau-
destani mitään tietoa, mutta hänpä 
huomasi asian oikean laidan itsekään 
sitä tietämättä.

Ei kysyvä tieltä eksy 

Olin Onnelassa yhteistyökurssilla saa-
massa ensimäistä opaskoiraani. Päi-
vät täyttyivät harjoituslenkeistä, tu-

tustuimme toisiimme koirakkona ja 
homma alkoi sujua. Kävellessämme 
juttelin koiralle mukavia. Kouluttajal-
ta tuli takaa käskyjä. Useamman huo-
mautuksen jälkeen kysyin lopulta: 
”Minulleko sinä huudat, että suus kii?” 
Siihen kouluttaja: ”Voisinhan minä 
niinkin sanoa, mutta koira NUUSKII!” 
 

Aamukahvilla

Eräänä aamuna aloin kaataa kahvia 
kuppiin. Kuppi oli toisessa kädessä ja 
pannu toisessa. Ihmettelin, kun kahvi 
alkoi valua jaloilleni, vaikka varmasti 
kaadoin kuppiin. Sitten oivalsin, että 
kuppihan oli kädessäni nurinpäin, 
pohjapuoli ylöspäin! Onneksi en polt-
tanut itseäni.
 
 
Mitä lounaaksi?

Tarkoituksenani oli syödä kevyeksi 
lounaaksi viiliä ja nappasin lähties-
säni jääkaapista mukaani viilipurkin. 
Lounaalla asettauduin aivan lähelle 
purkkia, jottei venyvä viili sottaisi rin-
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nuksia. Aloin lusikoida ja ihmettelin, 
että kappas, kun ei veny ollenkaan. 
Onkohan viili pilalla? Oikein hyvän 
makuista se kyllä oli. Puoli purkkia lu-
sikoituani tajusin syöväni kermaviiliä. 

Pylvään nenässä

Minulla on putkinäkö. Kävelin ker-
ran tuttua reittiä valkoisen keppini 
kanssa. Ajoradan ja kävelytien riste-
yksessä on matala pylväsrivi estämäs-
sä autojen pääsyn kevyen liikenteen 
joukkoon. Tarkoitukseni oli kiertää 
uloin pylväs oikealta, mutta tein vir-
hearvion. Viimeinen pylväs tökkäsikin 
minua jalkoväliin. Auts! Ällistyksekse-
ni jäin keikkumaan pylvään nenään. 
Jalat ja keppi sotkeutuivat johonkin, 
enkä jostain syystä ulottunut maa-
han. Kurkistin alas ja tajusin, että pyl-
vään vieressä oli sadevesikaivo ilman 
kantta. Hivuttauduin varovasti maan-
kamaralle. Kävi ilmi, että avonainen 
viemäri oli merkitty vahingon estä-
miseksi punakeltaisin estein ja lippu-
siimoin. Retiniitikkoparkaa ne eivät 
kuitenkaan pidätelleet. Ellei pylväs 
olisi puuttunut peliin, olisin pudon-
nut päistikkaa viemäriin. 

Lääkärissä

Olin poistumassa lääkäristä ja vakuu-
tin löytäväni itse ulos. Nappasin oven 
kahvasta kiinni, jolloin lääkäri lausui 
hätääntyneenä: ”Se on kaapin ovi!” 
Siirryin varsinaiselle ovelle ja huikka-
sin, etten taida tässä iässä enää kaap-
piin mennä.

Retku? 

Olin laulukurssilla. Paikka oli maaseu-
dulla ja majoitustilana vanha karta-
no. Olin osallistunut näille kursseille 
ennenkin, joten kurssikaverit olivat 
osaksi tuttuja ennestään. 

Oli saapumispäivä ja jokainen tou-
husi asettautumista taloksi. Jossain 
vaiheessa meitä oli koolla keittiössä 
kymmenisen henkeä. Myös laulun-
opettaja oli paikalla. Hän sanoi, että 
kurssille tulee toinenkin näkövam-
mainen. Kysäisin ohimennen, että on-
kohan hän retku. 

Toiset läsnäolijat ihmettelivät ja jopa 
hieman järkyttyivät, kuinka minä nyt 
tuolla tavalla kysyin. Enhän edes ma-
joitu samaan huoneeseen kyseisen 
henkilön kanssa. Tilanne laukesi, kun 
selitin, että retku on retiniitikkojen 
lempinimi ja me tykätään siitä kovas-
ti. 

Heti kyseisen henkilön saavuttua pai-
kalle laulunopettaja kertoi, mitä olin 
hänestä kysynyt. Hän ei ollut retku. 

      Opti-Silmä Oy, Oulu

www.finnvues.fi
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Laila ja Reino ovat juuri saapuneet 
kesämökille. On kuuma, ja Lai-
la haluaisi heti uimaan. Hän on 

odottanut tätä kauan, päästä mereen 
uimaan. Nytkin tuossa ihana meri on 
ihan lähellä, mutta Lailalle saavutta-
mattomissa, koska polku rantaan on 
hyvin jyrkkä ja louhikkoinen, eikä hän 
pysty menemään sinne yksin. Meri 
kuohuaa vaahtopäitä, ja se vain kii-
hottaa Lailan halua päästä sinne. Lai-
lalle meri kuohuineen on läheinen ja 
tuttu elementti. Hän on lapsena kas-
vanut meren rannassa. 

Laila istahtaa verannan tuolille. Reino 
touhuilee innostuneena asettumista 
taloksi. Laila ei nyt halua mitään muu-
ta kuin päästä rantaan ja veteen. Hän 
huhuilee Reinoa ja kysyy, joko pian 
mennään uimaan. Reino vastaa mö-
kin sisältä keittävänsä ensin kahvia, 
sitä on pakko saada. Laila harmistuu, 
mutta nousee tuolilta ja menee sisälle 
hakemaan kahvikupit verannalle. 

Juotuaan he ovat valmiit laskeutu-
maan rantaan. Laila haluaisi juosta 
sinne niin kuin ennenkin. Hyppien 
kiveltä kivelle, mutta nyt on toisin. 
Reino menee edellä. Laila pitää häntä 
käsivarresta kiinni. Toisessa kädessä 

Lailalla on valkoinen keppi. Reino sa-
noo jokaisen heiluvan kiven, kuopan 
ja kolon. Askel askeleelta siinä ede-
tään. Välillä Laila horjahtaa, ja kun 
hän ottaa tukea, keppi saattaa painua 
hyvinkin syvälle kivenkoloon, jolloin 
Laila syöksähtää melkein päistikkaa 
eteenpäin. Reino yrittää helpottaa ja 
sanoo: ”Ota pitkä loikka tasaiselle ki-
velle.” Laila ajattelee, että ei hän nyt 
pitkää loikkaa voi ottaa, koska ei yh-
tään näe, mihin jalka osuu. Siinä voi 
käydä huonosti. Laila sanookin, että 
ei kannata ottaa riskiä, vaan edetä 
pienin askelin. 

Vielä yksi korkea askel alas ja ollaan 
tasaisella kalliolla rannassa. Vielä on 
kuitenkin veden rajassa isoja kiviä, 
jotka pitää ylittää, ennen kuin pääs-
tään veteen ja uimaan. Niiden yli Laila 
tarvitsee vielä apua, mutta sitten hän 
voi jatkaa itsenäisesti kohti syvene-
vää merta. 

Reino menee edellä. Hän pääsee ihan 
hyvin kivelle. Laila menee varovam-
min ja horjahtelee useasti. Nyt mo-
lemmat ovat kivillä, eikä enää muuta 
kuin astua alas veteen. Reino arkailee 
mennä. Hänen mielestään vesi on kyl-
mää. 

Vapauttava uintiretki 
Teksti: Nimimerkki Calle
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Lailan sydän jyskyttää. Nyt hän on 
jo niin lähellä, ettei mikään voi es-
tää häntä pääsemästä veteen. Me-
ren pohja on täynnä nyrkin kokois-
ta kiveä. Suuria kivenlohkareita on 
osittain vedessä ja veden alla. Laila 
laskeutuu veteen. Kivet tuntuvat jal-
kapohjassa aika teräviltä. Hän tun-
nustelee valkoisella kepillä pohjaa ja 
kiviä. Laila lähtee kävelemään askel 
askeleelta rannasta pois päin. 

Reino seisoo yhä kivellä ja kysyy, onko 
vesi kylmää, ovatko kivet teräviä ja 
aikooko Laila tosiaankin mennä sy-
vemmälle. ”Aion kyllä mennä, eivätkä 
kivet nyt niin teräviä ole. Vesikään ole 
kylmää. Tämä on niin ihanaa.” 

”Kyllä sinä olet rohkea!” Laila ei vas-
taa. Häntä hymyilyttää. Kohta hän 
kääntyy Reinoon päin: ”Etkö aio tul-
la?” Reino vastaa viluisella äänellä, et-
tei hän vielä tule ja älä sinäkään mene 
kauemmaksi. 

Laila kumartuu ottamaan kiviä me-
ren pohjasta ja heittää ne sivummal-
le. Hänelle tulee niin selvästi mieleen 
lapsuuden koti ja ranta, kuinka siellä 
touhuttiin päiväkaudet. Laila nauttii 
jo pelkästään tästäkin, että saa olla 
vedessä ja heitellä kiviä paikasta toi-
seen. 

Reino näkee, että Laila menee koko 
ajan syvemmälle, ja hän huutaa: ”Siel-
lä on vaahtopäitä, älä mene enää pi-
demmälle!” ”Eivät ne vaahtopäät hait-
taa, tietenkin menen vielä.” Reinolla 
on jo hieman epäuskoa äänessään, 
kun hän huutaa: ”Hullu sokea nai-

nen!” Laila nauraa ääneen. Hän lähtee 
uimaan. Tunne on hyvin vapauttava. 
Kohta hän kääntyy rantaan päin. 

Reino on tullut kiveltä veteen. Hän 
lähtee kävelemään Lailaa kohti ja sa-
noo: ”Kylmää hurr hurr...” Reino on 
melkein vyötäröön asti vedessä. Siinä 
hän alkaa muistella lapsuuden aikai-
sia konsteja, kuinka kastella itsensä. 
Hän alkaa laskea: ”Yksi, kaksi, kolme, 
istu isän polveen...” Hän sanoo sen 
totisena, mutta leikkimielellä. Sitten 
hän kyykistyy ja menee kaulaa myö-
ten veden alle. Hän on tyytyväinen 
kuin pikkupoika. Sitten Reino, kuin 
muistaen jostain kaukaa äitinsä sa-
nat, sanoo hymyillen: ”Kiltti poika.” 

Laila nauraa hervottomana, heiluttaa 
käsiään veden pinnan alla, ja yhä va-
pautuneempi tunne tavoittaa hänet. 
Hän ei saa naurua pysähtymään, ja 
kohta silmistä valuvat kyyneleet. Hän 
nauraa ja nauraa. Reino saa hänet 
aina hassuttelullaan hyvälle tuulelle. 

Reino tulee häntä kohti ja kietoo kä-
tensä hänen vyötärölleen. Sitten he 
lähtevät uimaan pienen kierroksen. 
Laila kysyy muutaman kerran, mis-
sä Reino on. Muuten hän tuntee ole-
vansa täysin riippumaton. Laila kokee 
saavuttaneensa jotain sellaista, mitä 
hänellä oli ennen sokeutumistaan: 
oman minuutensa. Se tuntuu hyvältä. 

Yhdessä he lähtevät kohti rantaa. He 
nousevat vedestä ja asettuvat istu-
maan kalliolle vierekkäin. Aurinko 
paistaa, ja kallio on lämmin ja muka-
va istua.  
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Retinitis-yhdistyksen kevätko-
kous pidettiin pitkästä aikaa 
Helsingissä. Keväisistä päivistä 

oli ehditty nauttia jo parisen viikkoa, 
mutta lauantaina 19.3. koko maa oli 
pukeutunut lumihuntuun kuin joulu-
laulussa ikään. Onneksi Hotelli Seu-
rahuoneelle oli hyvin lyhyt matka 
rautatieasemalta. Ala-aulassa parveili 
tuttua väkeä.

Yleensä vuosikokouksissa on totuttu 
istumaan luokkahuonejärjestyksessä, 
mutta nyt meidät ohjattiin kahteen 
pitkään pöytään kylki kohti estradia. 
Järjestely toimi kuitenkin yllättävän 
hyvin. Kokouskahvia tai teetä hörp-
päillessä ja pientä suolaista palaa 
purtaessa oli runsaasti juttuseuraa, ja 
itse kokouksessa puheenvuoroja käy-
tettiin niin runsaasti, että oli lopulta 
samantekevää, mihin suuntaan rinta-
malinja osoitti.

Nimenhuudossa selvisi, että paikalla 
oli 38 varsinaista jäsentä, kaksi kanna-
tusjäsentä ja 12 muuta. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Maija Lindroos toivot-
ti niin vanhat konkarit kuin ensiker-
talaisetkin tervetulleiksi. Kuulimme 
yhteenvedon menneen vuoden ta-
pahtumista yhdistyksessämme.   Toi-

mistonhoitaja Arja Piisinen jakoi osal-
listujille pöytiin yhdistyksen uusia 
käyntikortteja, joiden myötävaiku-
tuksella retiniitikoiden lähipiiristä 
toivotaan löytyvän uusia kannatusjä-
seniä. Maija painotti sitä, että Raha-
automaattiyhdistyksen rahoitus on 
jatkossa epävarmaa ja tulee vaikeutu-
maan. Siksi on löydettävä sekä uusia 
rahoituslähteitä että vapaaehtoisia 
toimijoita.

Perinteisen käytännön mukaisesti ke-
vätkokoukseen oli kutsuttu mukaan 
NKL:n alueyhdistyksen edustaja, täl-
lä kertaa Timo Lehtonen. Hän kertoi 
Helsingin ja Uudenmaan Näkövam-
maiset ry:n (HUN) toiminnasta. Monil-
le oli varmaan yllätys, että Finnairin 
lennoilla käyttämämme aterimet pa-
kataan HUNin työkeskuksessa. 

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Timo Lehtonen, sihteeriksi 
Arja Piisinen, pöytäkirjantarkastajiksi 
Timo Nyström ja Reijo Toiminen sekä 
ääntenlaskijoiksi Erja Jurvanen ja 
Rauno Härkönen. 

Kokous eteni rutiininomaisesti, kun-
nes päästiin vuoden 2010 toiminta-
kertomukseen. Käsittelytavasta jou-

Kevätkokous lumisessa Helsingissä
Teksti: Outi Lehtinen ja Maija Lindroos
Kuvat: Raimo Lehtinen ja Arja Piisinen
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duttiin äänestämään. Äänestyksen 
tuloksena sihteeri luki vain otsikot ja 
alaotsikot. Ainuttakaan kysymystä tai 
kommenttia ei esitetty, joten toimin-
takertomus hyväksyttiin hallituksen 
laatimassa muodossa.
 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Ari 
Koponen esitteli lyhyesti tilinpäätök-
sen pääkustannuskohdat vertaillen 
talousarvion ja toteutuman lukuja. 
Tilikauden ylijäämä oli 3778 euroa. 
Säästöä kertyi mm. toimiston siirros-
ta edullisempiin tiloihin, toimiston-
hoitajan työaikajärjestelyistä (ei enää 
ylitöitä) sekä painatus- ja kokousku-
lujen minimoinnista. Selvitys tyydytti 
kuulijoita, eikä yhtään kysymystä tai 
kommenttia esitetty. Kun sihteeri oli 
lukenut tilintarkastajien lausunnon, 
voitiin tilinpäätös vahvistaa ja vastuu-
vapaus myöntää tilivelvollisille.

Sääntömuutosesitys
 

Seuraava kohta olikin sitten sääntö-
muutosesitys. Kokouksen puheen-

johtaja ehdotti, että sääntöjen muu-
toskohdat luettaisiin kohta kohdalta. 
Kokousväen taholta toivottiin aluksi 
asiasta yleiskeskustelua. Tämä me-
nettelytapa hyväksyttiin.
 

Alkoi vilkas, ajoittain rönsyilevä ja kiih-
keäkin keskustelu. Puheenvuoroissa  
tuotiin toistuvasti esille pelko retinii-
tikkojen vallan menettämisestä, jos 
lääkärit ja näkevät lasten vanhemmat 
valtaisivat yhdistyksen. Vakuuttelui-
hin, että tämä ei edes teoriassa olisi 
mahdollista, ei haluttu uskoa. Hal-
litukselta kysyttiin, miksi se ei ollut 
noudattanut syyskokouksessa tehtyä 
päätöstä ja uudistanut sääntöjä ko-
konaisvaltaisesti. Ari Koponen vastasi 
hallituksen puolesta, että säännöt oli 
käyty läpi ja useita pykäläkohtia oli 
muutettu vastaamaan uutta yhdistys-
lakia, joten hallitus oli noudattanut 
syyskokouksen päätöstä. Yleiskeskus-
telun venyessä aika ei riittänyt muu-
tosehdotuksen lukemiseen eikä sen 
yksityiskohtaiseen käsittelyn.
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Kun keskustelu oli kestänyt puolitois-
ta tuntia, kokouksen puheenjohta-
ja Timo Lehtonen teki yhteenvedon 
käydyistä puheenvuoroista ja esitti 
äänestystä seuraavista esityksistä: 
1. Seppo Jurvanen: Hallituksen muu-
tosesitys hylätään. 
2. Timo Nyström: Säännöt on uudis-
tettava kokonaisvaltaisesti. 
3. Erkki Tiilikka ja Anita Niemi: 
Hallituksen esittämä muutosesitys 
hyväksytään.
 

Puheenjohtaja ehdotti äänestystä sei-
somaan nousten. Ensin äänestettiin 
Jurvasen esitys vastaan Nyströmin 
esitys. Jurvasen esitystä kannatti 3 ja 
Nyströmin 17 henkilöä.

Seuraavaksi äänestettiin hallituksen 
esitys vastaan Nyströmin esitys. Timo 
Nyström vaati suljettua lippuäänes-
tystä. Puheenjohtaja määräsi, että 
hallituksen esitystä kannattavat kir-
joittavat äänestyslippuun KYLLÄ ja 
Nyströmin esityksen kannattajat EI. 
Äänestyksen tuloksena hallituksen 
esitys sai 15 ääntä ja Timo Nyströmin 
esitys 21 ääntä. Kaksi äänestyslippua 
hylättiin.
 

Tunnelma kokouksen jälkeen oli hy-
vin hämmentynyt. Joidenkin puheen-
vuorojen aggressiivisuus tyrmistytti. 
Paikalla oli useita jäseniä, jotka ei-
vät olleet mukana syyskokouksessa. 
Heille sääntöjen muutosehdotuksis-
ta noussut kiivas vastustus oli yllätys. 
Vaatimus sääntöjen kokonaisvaltai-
sesta uudistamisesta jäi epäselväksi, 
kun hallituksen valmistamia muutok-
sia ei edes ehditty käydä läpi. 

Illan keskusteluissa ja myöhemmäs-
sä viestinnässä on oltu huolestunei-
ta kokousilmapiirin muuttumisesta. 
Retinitis-yhdistyksen vuosikokoukset 
ovat  olleet  sekä asiallisia että leppoi-
sia. Vertaistuki on toiminut, kun en-
tuudestaan tutut ja uudet jäsenet 
ovat voineet viettää iltaa yhdessä. Jos 
aiempia kokouksia voitiin pitää liian 
vaisuina, ollaanko nyt menossa toi-
seen äärimmäisyyteen?
 
Rinnakkaisohjelmaa 
retiniitikoiden perheenjäsenille

Koska kevätkokoukseen oli tällä ker-
taa ilmoittautunut peräti 14 perheen-
jäsentä, heille oli järjestetty mah-
dollisuus yhteiseen tapaamiseen. 
Tilaisuuteen tarttui viisi retiniitikon 
puolisoa, muut jäivät kuuntelemaan 
kevätkokousta tai lähtivät shoppai-
lemaan. Arkielämä näkövammaisen 
rinnalla tuo eteen monenlaisia haas-
teita. Niistä on joskus hyvä puhua 
avoimesti muiden samassa tilantees-
sa elävien kanssa ilman, että retiniiti-
koita on läsnä. 

– Mielestäni tilaisuus oli antoisa. 
Vertaistuesta saa aina voimavaro-
ja, totesi keskustelua vetänyt re-
tiniitikon vaimo Arja Pölkkynen. 
Keskustelu polveili vilkkaasti koko 
käytettävissä olleen parin tunnin ajan. 
Esille nousivat retinitiksen mukanaan 
tuomat käytännön ongelmat ja nii-
den ratkaisut arjessa, kuten valkoisen 
kepin käyttö, kesämökillä liikkumi-
nen ja reittiohjaus narujen avulla. Vä-
lillä jaettiin vahvojakin ahdistuksen ja 
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turhautumisen tunteita, mutta myös 
ilon löytymistä. Todettiin, ettei retini-
tis onneksi ole ainut asia elämässä.

Musikaalin pyörteissä

Jos kevätkokous herätti ajatuksia, sen 
teki myös Helsingin Kaupunginteat-
terin Wicked-musikaali. Yhteisen päi-
vällisen jälkeen sitä lähti katsomaan 
16 henkilöä. Nopeasti selvisi, että 
valtaosa meistä edusti vanhempaa 
ikäpolvea, kuin mille musikaali oli 
varsinaisesti suunnattu. Näyttämön 
tapahtumat vyöryivät vauhdikkaasti, 
eikä putkinäköinen aina hoksannut 
kohdistaa katsettaan ajoissa oikeaan 
suuntaan, kun velhoja lenteli yläil-
moissakin. Volyymi oli ajoittain niin 
voimakas, että laulujen sanoista oli 
vaikea saada selvää. Esityksen pää-
tyttyä jäimmekin ystäväpariskunnan 
kanssa arvailemaan, miten tarinan 
päähenkilölle oikeastaan kävi. Satu 

hyvän ja pahan välisestä hiuksenhie-
nosta erosta, onnettomien olosuhtei-
den elämänikäisestä vaikutuksesta ja 
alun perin toisilleen mahdottomien 
ihmisten sielunkumppanuudesta jäi 
kaikesta huolimatta puhuttelemaan. 

Apua aamutuimaan

Hotelliaamiaisella jäsenet saattoivat 
ensimmäistä kertaa turvautua yhdis-
tyksen nimeämään avustajaan, joka 
löytyi jäsentiedotteessa olleen ilmoi-
tuksen avulla. Näön heiketessä kyn-
nys lähteä yhteisiin tapahtumiin ilman 
omaa näkevää opasta voi nousta lii-
an korkeaksi. Jälkeenpäin yhdistystä 
kiiteltiin hienosta kädenojennukses-
ta, ja käytännön toivottiin jatkuvan. 
Oli ollut helpottavaa tietää saavansa 
apua, virallinen avustaja Rauno Här-
könen suoriutui tehtävästä loistavin 
arvosanoin, ja taisipa paikalla touhu-
ta muitakin vapaaehtoisia. 

Päivällispöydässä vasemmalta: Antti Sirén, Erkki Tiilikka, Maija Lindroos, Kaija Andberg, Tuula 
Mäkinen, Pekka Rantanen, Seppo ja Erja Jurvanen.
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Puheenjohtaja:
Maija Lindroos, Helsinki 
(09) 241 7817, 040 7000 323
maija.lindroos@pp.inet.fi

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

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

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

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

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

Varajäsenet:

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

Retinitis-yhdistyksen hallitus 2011
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Palvelukortti

Haluan liittyä varsinai seksi jäseneksi (jäsenmaksu 17 euroa/vuosi + liitty-
mismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja RP-uutisten vuosikerran).

Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 20 euroa/vuosi, sisältää RP-uutis-
ten vuo sikerran.

Tilaan ___ kpl Kävelevät hatut ja muita retiniitikon kommelluksia.
Julkaisu on ilmainen.

Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella).

Tilaan ilmaiset suomenkieliset luentolyhennelmät Retina Internationalin  
maailmankongressista 2008. 

Tilaan veloituksetta __ kpl yhdistyksen käyntikortteja kannatusjäsenten 
ja lahjoittajien hankintaan.

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 luonnon-
vaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- 
Lähetyskulut lisätään: T-paita 1,50 / lippis 1,-

         
Paita, koot: XS,S,M,L,XL,XXL    ____ kpl ____ koko __________ väri

         Lippis, yksi koko - sopii kaikille   ____ kpl ____________ väri
                       
         Maksetaan etukäteen tilille Sampo Pankki 800012-1742260  _____  euroa.  

Irrota sivu, taita kahtia tämä puoli sisäänpäin ja nido tai teippaa kiinni. Palau-
tusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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Retinitis-yhdistys ry

Tunnus 5006546
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Retinacomplex®: n valmistaja: APO Pharmaceuticals Int. B.V.,
Morseweg 3, 1131 PE Volendam, Holland.

www.retinacomplex.com

VIRKISTÄÄ SILMIEN SUOJAMEKANISMEJA
VAPAITA RADIKAALEJA VASTAAN

SILMIESI NÄKÖKYVYN TUEKSI

Virkistää
immuunipuolustusta
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Hotelli Seurahuoneen kabinetti täyttyi ääriään myöten kevätkokousväestä.

Retiniitikon perheenjäsenille järjestetyssä tapaamisessa jaettiin niin vahvoja tunteita kuin 
käytännön selviytymisvinkkejäkin. Kuvassa vas. Leena Peltomaa, Arja Pölkkynen, Tuula Sink-
konen ja Leena Toiminen.
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Vanhan Rauman mukulakivikatua. Kuva:  Jari Palonen 

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

Hyvää kesää!


