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Syysmietteitä
Teksti: Esko Pölkkynen,
Retinitis-yhdistyksen puheenjohtaja
Kuva: Pekka Makkonen

H

iljaisen sateen ropina ja syksyn kauniin ruskaan värjäämien koivujen, pihlajien sekä
muiden metsikön puiden huojunta
ikkunan takana, tämä syksyn kauneus virittää pohtimaan menneen kesän
ja tämän syksyn tuomia asioita ja tapahtumia.
Vertaistuki, mitä se itse kullekin tarkoittaa, on puhuttanut ja tuottanut
runsaasti mielipiteitä. Mielestäni jokainen meistä voi tukea kaveriaan,
keskustella rakentavasti ja kannustaa pärjäämään tässä aika kovassa
maailmassa. Yhdistys pyrkii tietenkin
vilpittömästi antamaan tukea järjestämällä yhteisiä tapaamisia, kuten
vuosikokouksia ja kesäpäiviä eri puolilla maatamme. Myös Retina Dayn
antia on kehitetty vertaistukea ajatellen, unohtamatta päivän tieteellistä
antia. Esim. paneelikeskustelut ovat
saaneet hyvin myönteistä vastakaikua.
Jäsenistön toimesta aikaansaatua
kerhotoimintaa on vain Tampereella.
Valitettavasti se ei oikein ole saanut
nostetta muualla. Mielestäni ainakin
suuremmilla paikkakunnilla retiniiti-

koiden tapaamisia kannattaisi yrittää
vaikkapa NKL:n alueyhdistysten tiloissa. Aloitteen pitää kuitenkin lähteä
paikalliselta tasolta. Siellä parhaiten
tiedetään, minkälaista toimintaa kaivattaisiin. Ei pidä odottaa, että ”joku
toinen” tekee ja organisoi kaiken. Jos
halukkuutta löytyy, yhdistys kyllä tukee kerhotyön aloittamista resurssiensa puitteissa.
Myös kansainvälinen toiminta on
tuottanut paljon polemiikkia. Kenties
on jäänyt ymmärtämättä, että paljolti juuri sen ansiosta RAY mahdollistaa
yhdistyksemme toiminnan myöntämällä avustusta. Ilman kansainvälisyyttä emme eroaisi NKL:n toiminnasta mitenkään.
Ensikertalaisena osallistuin viime kesänä Hampurissa Retina Internationalin järjestökokouksiin ja kongressiin.
Tilaisuudet olivat todella vaikuttavia.
Useita luentoja seurattuani vakuutuin,
että ympäri maailmaa tehtävä tutkimustyö tuottaa tulosta jo lähivuosina.
Väkirikkaissa maissa, kuten Saksassa,
Britanniassa ja USA:ssa, puhumattakaan Kiinasta ja Japanista, tutkimusta
tehdään useissa yliopistoissa ja tulos-
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ta kyllä syntyy. Meillä täällä pienessä
Suomessa ei ole vastaavia resursseja.
Omalla panoksellaan yhdistyksemme
haluaa kuitenkin tukea kotoperäisten
RP-geenien kartoitusta, kunhan teknologia vielä hieman kehittyy ja halpenee. Kansainvälisen tutkimuksen
seuranta, RI:n toimintaan osallistuminen ja uusimman tutkimustiedon
levittäminen ovat mielestäni toimintamme kulmakivi. Se ei mitenkään ole
poissa kotimaisesta toiminnasta, vaan
päinvastoin tekee sen mahdolliseksi.
Syyskokous sujui tällä kertaa hyvinkin
sopuisasti, mikä on todella hieno asia.
Kinastelu ja kärjekkäät kannanotot
vain karkottavat jäseniä kokouksistamme. Sitähän kukaan meistä ei halua. Vapaaehtoistoimintaan perustuva työ niin hallituksessa kuin kentällä
on arvokasta. Sitä ei pidä vaikeuttaa,
vaan aktiivisia toimijoita tulee kaikin
tavoin auttaa ja kannustaa. Se koituu
meidän retiniitikkojen parhaaksi. Ku-
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kaan ei jaksa tehdä vapaaehtoistyötä,
mikäli siitä ei saa mitään iloa. Terve,
rakentava kritiikki on tietenkin aina
paikallaan.
Ensi vuonna yhdistyksemme täyttää
40 vuotta. Juhlimme sitä Tampereella
14.–16. kesäkuuta. Ohjelman runko
alkaa olla valmis. Juhlasta tulee arvokas, mutta samalla rento ja hauska,
jäsenistöä monipuolisesti huomioiva
tapahtuma. Varataan tämä viikonloppu toinen toisillemme! Näin siitä tulee ikimuistoinen, ja saamme yhdessä
voimaa ja elämäniloa pitkälle tulevaisuuteen.
Sade ropisee edelleen. Se kuuluu
syksyyn. Vaikka tämä vuodenaika on
meille retiniitikoille pimeä ja hankala, voi siitäkin nauttia: syksyn äänistä,
raikkaasta tuulesta, hehkuvista väreistä ja viileästä säästä.
Hyvää syksyä meille kaikille!

UUTISET 2/2012

Retinitis-yhdistys ry:n jäsenlehti
35. vuosikerta, 2 numeroa vuodessa
Isokirjoituksella, sähköisenä ja äänitteenä.

Toimituskunta:
Jaakko Evonen, Esko Pölkkynen, Eeva-Marja
Sankila, Tuire Niemi.

Julkaisija:
Retinitis-yhdistys ry,
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
(09) 3960 5800, retinitis@kolumbus.fi
www.retina.fi

Taitto: Arja Piisinen

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

Ilmoitusmyynti: Kaisa Penttilä
Toukokuussa 2013 ilmestyvään lehteen tarkoitetun aineiston viimeinen jättöpäivä 15.4.2012.
Yhdistys varaa oikeuden käyttää lehden juttuja verkkosivuillaan.
Painopaikka: SLY-Lehtipainot Oy, Porvoo
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Älypuhelin täynnä näkövammaisen
apuvälineitä
Teksti ja ruutukaappaukset: Pekka Rantanen

RP

-uutisten edellisessä numerossa esiteltiin uusimpia kosketusnäytöllisiä
älypuhelimia ja tabletteja heikkonäköisen ja sokean käyttäjän näkökulmasta. Tässä artikkelissa kerrotaan,
miten täysin ilmaisten tai muutaman
euron hintaisten ohjelmien avulla yhteen laitteeseen voi kerätä runsain
määrin jokapäiväistä elämää helpottavia ja piristäviä toimintoja.
Applen IOS-käyttöjärjestelmällä varustetut iPhone-puhelimet ja iPadtabletit ovat tällä hetkellä parhaiten
näkövammaisten
saavutettavissa
olevia kosketusnäytöllisiä laitteita sisäänrakennetun Voice Over -ruudunlukijan ja suurennusominaisuuden
ansiosta. Siksi keskityn tässä vain
Applen AppStore -sovelluskaupasta
näille laitteille ladattaviin ohjelmiin.
Suurin osa yli 700 000 sovelluksesta
on helposti käytettävissä ilman näkökykyä ruudunlukijan avulla, mutta seuraavat poiminnat ovat erityisen mielenkiintoisia näkövammaisen
kannalta.
Liikkumiseen
BlindSquare on suomalaisen MIP-

softin suunnittelema karttapalvelu,
jonka avulla sokea iPhonen tai iPadin
käyttäjä voi havainnoida liikkuessaan
ympärillä olevia risteyksiä, kadunnimiä sekä erilaisia palveluja. Selkeä
suomenkielinen Sanna-puheääni kertoo valittavalla etäisyydellä sijaitsevat kohteet, esim. ”Olet osoitteessa
Rudolfintie 15 Helsinki – suuntasi on
kaakkoon – lähin risteys Reiherintie
ja Rudolfintie etäisyydellä 150 metriä
suunnassa kello kaksi – HSL-pysäkki
4097 etäisyydellä 180 metriä suunnassa kello 11 – Siwa etäisyydellä 320
metriä suunnassa kello viisi.”
BlindSquaressa voi valita haluamansa
havainnointikohteet eri kategorioista
kuten ruoka, kaupat, palvelut, yritykset, virastot, matkustaminen ym. sekä
merkata omia paikkojaan. Vaikka lähtöpaikan ja määränpään reittilista
onkin saatavilla, BlindSquare ei navigaattorin tapaan käske kääntymään
tietystä risteyksestä vasemmalle tai
oikealle, vaan kertoo, kuinka kaukana
ja missä suunnassa risteykset ja kohde sijaitsevat. Näin sokea käyttäjä pysyy aina kartalla ja voi huoletta jäädä
esimerkiksi bussista pois oikealla pysäkillä.
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Sovellus käyttää avoimen koodin
FourSquare ja Open Street Maps
-paikkatietoja, joten se toimii myös
ulkomailla ja useilla eri kielillä. Koska
iPhonessa ja iPadissa on sisäänrakennettu kompassi ja asentoanturi, puhelinta ravistamalla BlindSquare kertoo
nykyisen sijainnin ja kulkusuunnan
tai puhelimella osoitettavan ilmansuunnan.
Ariadne GPS on mielenkiintoinen
paikannussovellus. Näytölle voidaan
valita pelkistetty kartta ja sormea sen
päällä liikutettaessa Voice Over puhuu
paikkojen ja katujen nimet. Hauskin
yksityiskohta on veden loiskeen ääni,
kun sormi osuu vesistön kohdalle.
Yksinkertaisimmillaan Voice Over
puhuu iPhonen työkaluista valmiina
löytyvän kompassisovelluksen asteluvun ja ilmansuunnan viiveettä aina,
kun puhelinta käännetään. Puhelinta
ravistamalla kompassi voidaan tarvittaessa kalibroida uudelleen.
Lukemiseen
TextGrabber on tekstintunnistusohjelma, jonka kielenkääntäjässä on yli
50 eri kieltä suomi mukaan lukien.
Puhelin asetetaan luettavan tekstin
yläpuolelle ja otetaan kuva. Yllättävän virheetön Teksti ilmestyy noin
10 sekunnin kuluttua muokattavaan
kenttään, josta sitä voidaan kuunnella Voice Overin avulla. Tunnistetun
tekstin voi lisäksi kääntää eri kielille,
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arkistoida ja avata suoraan sähköpostiksi tai tekstiviestiksi.
Read2Go on yksi monista Daisy-äänikirjojen kuuntelemiseen tarkoitetuista sovelluksista. Tämä ohjelma tukee
mm. Celia-kirjaston käyttämää Daisyformaattia.
Laskemiseen
iPhonen oma laskinsovellus toimii
moitteetta Voice Overin kanssa. Sovelluskaupasta voi kuitenkin ladata
monipuolisemman Talking Calculator -laskinsovelluksen, johon voi äänittää numero- ja toimintonäppäimet
omalla puheella.
Tunnistamiseen
Color Identifier Free -sovellus kertoo
puhelimen kameran edessä olevan
kohteen värin. Valittavana joko perusvärit tai värisävyt.
LookTel Money Reader kertoo setelin arvon nopeasti ja luotettavasti
seteliä kameran edessä näyttämällä. Seteli voi olla miten päin tahansa,
jopa taitettuna. Salamavalon ansiosta tunnistus onnistuu myös pimeässä.
Tunnistusvalikoimassa on Euron ja US
Dollarin lisäksi muutama muukin yleinen valuutta, jotka ohjelma osaa valita automaattisesti.
LookTel Recognizer, DigitEye ja oMovy -sovellusten avulla voidaan tunnistaa tuotteita viivakoodeista tai mer-
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kitä omia tavaroita kooditarroilla ja
tunnistaa ne omalla äänityksellä. Esimerkiksi maitopurkkia puhelimella
sokkona osoiteltaessa puhelin värähtää ja piippaa löytäessään viivakoodin
sekä sanoo ”Arla Ingman kevytmaito”.
LookTel Recogniser tunnistaa myös
aiemmin kuvatut ja äänitemerkatut
esineet kuten CD-levyt tai maustepurkit.
Light Detector ilmoittaa valon määrän puhelimen kameran kohdistimessa eri äänenkorkeuksilla. Sen avulla
sokea henkilö tietää, onko huoneessa
valot päällä ja jopa valonlähteiden sijainnin.
Dragon Dictation on hyödyllinen puheentunnistusohjelma erityisesti pidempien tekstien sanelemiseen, jos ei
halua käyttää virtuaalinäppäimistöä
eikä erillistä bluetooth-näppäimistöä
ole saatavilla. Ohjelma tunnistaa yllättävän virheettömästi selkeän suomenkielisen puheen ja muuntaa sen
tekstiksi, jota voidaan muokata ja aukaista teksti- tai sähköpostiviestiksi.
Suurentamiseen
Magnifying Glass With Light on yksi
monista suurennuslasisovelluksista,
jolla voidaan suurentaa tekstejä ja
muita kohteita puhelimen näytölle.
Vaikka ominaisuuksista voidaan valita pysäytyskuva ja korkeakontrastiset
värit, ei käytettävyys ja kuvanlaatu
ole vielä aivan elektronisten suurennuslaitteiden luokkaa..
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Big Clock on koko näytön täyttävä
suurikontrastinen digitaalinen kello.
Se soveltuu vahvasti heikkonäköiselle henkilölle, joka ei esimerkiksi halua häiritä läsnäolijoita ruudunlukijan
puheella.

Vaikeasti hämäräsokea voi huonossa
valaistuksessa hyötyä iPadin suuremmalle näytölle muodostuvasta valoisammasta kamerakuvasta, jota voi
optimoida esimerkiksi Night Vision
-sovelluksella. Flashlight X -sovellus
tekee puolestaan näytöstä erittäin
kirkkaanvalkoisen, jolloin puhelinta
voi käyttää taskulamppuna.
Näön simulointiin ja testaamiseen
Vision Sim on yhdysvaltalaisen Braille Instituten kehittämä opetus- ja
näkösimulaatiosovellus. Siinä kuvaillaan useita eri näkövammoja, niiden
aiheuttajia ja oireita. Mukana ovat
mm. retinitis pigmentosa ja makuladegeneraatio. Näkevät ystävät voivat
simuloida eri näköhaittojen asteita
katsomalla iPadin edessä olevaa kamerakohdetta kuvaruudulla ja suurentaa näköhaittaa sormen pyyhkäisyllä. Mahdollisimman lähellä omaa
näköhaittaa olevan kuvan haluamastaan kohteesta voi tallentaa tai lähettää multimedia- tai sähköpostiviesti-
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lin on vaakatasossa. Vatupassille voi
antaa X- ja Y-akselin mittauksen sekä
asettaa piippauksen herkkyyden tai
valinnaisen astekulman.
Pelaamiseen ja harrastuksiin

Vision Sim -päävalikko
Colour Blind Test on 16 tason testausohjelma värisokeuden havaitsemiseen.

Rakentamiseen
Water Pass -sovellus tekee puhelimesta vatupassin, joka piippaa sitä
taajempaan mitä tarkemmin puhe-

BlindSide on järisyttävän todenmukainen seikkailupeli kolmiulotteisessa ääniympäristössä. Sovelluksen
kanssa on käytettävä korvakuulokkeita, jotta kolmiulotteisuus saadaan
aikaan. On suositeltavaa istua pyörivässä tuolissa ja sulkea silmät. Koska laitteessa on asentoanturi, pyörittäessä ympäri myös ääniympäristö
kääntyy vastaavasti. Näytön ylä- ja
alareunaa painettaessa voi kävellä
eteen- tai taaksepäin.
Monipuolinen äänimaisema muodostuu sisätiloissa esim. kellon tikityksestä, radiosta ja lapsen itkusta. Ulkotiloissa on edettävä esim. liikenteen
ääniä, tulen rätinää ja koiran haukuntaa kohti tai niitä väistellen. Pelaajan
roolihahmo puhuu muutamia selkeitä
englanninkielisiä reaktioita törmäillessään ystävänsä kanssa esteisiin.
Turvallisesti paikallaan istuttaessa
junan alle jääminen sävähdyttää aistikokemuksellaan. Blind Side on erinomainen kuuloaistin herkistelyohjelma niin sokeille kuin näkevillekin.
Garage Band on monipuolinen musiikkistudio, jolla voi soittaa useita
eri instrumentteja ja miksata ääntä ja
musiikkia.
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Garage Bandin kosketinsoitin
Chess-Wise Free on yksi parhaiten sokeille soveltuvista shakkipeleistä. Sormea näytön pelilaudalla liikuttamalla
puhutaan koordinaatit ja pelinappulat. Nappuloita siirretään kaksoisnäpäyttämällä ja vetämällä. Asetuksista
löytyy eritasoisia harjoitusvastustajia
sekä ohjeita siirroille. Pro-versiossa
voi etäpelata internetin kautta.
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Kyselytutkimus retiniitikoiden kaihileikkauksista
Teksti: Eeva-Marja Sankila ja Outi Lehtinen

R

etinitis-yhdistyksen
jäsenille
lähetettiin keväällä 2012 jäsentiedotteen yhteydessä kyselylomake, jonka avulla kartoitettiin
retiniitikoiden kokemuksia kaihileikkauksista. Tulosten perusteella on
selvittää retiniitikoiden kaihileikkauksiin liittyviä erityispiirteitä ja -tarpeita. Näin voidaan jatkossa varautua
paremmin retiniitikon kaihileikkauksen mahdollisiin komplikaatioihin
ja toisaalta informoida retiniitikkoa
kaihileikkauksen hyödyistä ja riskeistä
Vastaukset toimitettiin HUSin silmäklinikalle silmätautien erikoislääkärille LT Eeva-Marja Sankilalle.
Lomakkeessa pyydettiin lupa myös
leikkausta koskevien potilastietojen
tarkasteluun, jotta leikkauksen yksityiskohtia ja lopputulosta voitaisiin
verrata johtopäätösten vetämiseksi.
Tämä prosessi on edelleen kesken,
mutta jo pelkistä vastauksistakin
hahmottuu kuva niistä haasteista, joita kaihikirurgit retiniitikoita hoitaessaan kohtaavat.
Lomakkeessa kysyttiin kummankin
silmän kaihileikkauksen ajankohtaa,

paikkaa ja tuloksia erikseen. Vastaajaa
pyydettiin arvioimaan, oliko silmän
näöntarkkuus, värinäkö, häikäisyalttius, hämäränäkö ja kontrastinäkö leikkauksen jälkeen parempi, ennallaan
vai huonompi kuin ennen. Vastausvaihtoehtona oli myös En osaa sanoa.
Mahdollisia muita havaintoja saattoi
kuvata omin sanoin.
Lomakkeen palautti 40 retiniitikkoa,
josta 35:lle oli tehty kaihileikkaus molempiin silmiin, viidelle vain toiseen.
Leikkaushetkellä retiniitikoiden keski-ikä oli 52 vuotta (ikähaitari 22–87
vuotta), mikä on selvästi alhaisempi
kuin väestöllä keskimäärin. Jälkikaihi
oli hoidettu 16:ssa 70 silmästä.
Näkötilanne leikkauksen jälkeen
Vastaajat arvioivat leikkauksen lopputulosta seuraavasti:
Näöntarkkuus parani 72 %:ssa leikatuista silmistä, mikä on varsin hyvä
tulos. Useimmilla retiniitikoillahan
keskeinen näöntarkkuus säilyy pitkään, ja kaihinpoisto tuo sen esiin.
Pettymyksiäkin koettiin, sillä verkko-
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Arviointikohde
Näöntarkkuus
Värinäkö
Häikäisy
Hämäränäkö
Konstrastinäkö

Arvioituja
silmiä
65
71
66
71
71

UUTISET

Parempi
47
31
22
13
26

kalvon tila selviää lopullisesti vasta
kaihinpoiston jälkeen.
Värinäön paranemista havaittiin 44
%:ssa leikatuista silmistä. Samentuneen linssin poiston pitäisikin kirkastaa näkymää. Monilla retiniitikoilla on
kuitenkin tappisoluvioista johtuvia
värinäön ongelmia, joihin kaihileikkauksella ei voida vaikuttaa.
Kaihi aiheuttaa yleisesti häikäisyongelmia, joiden pitäisi helpottua leikkauksen jälkeen. Kyselyyn vastanneilla retiniitikoilla tilanne parani
kuitenkin vain 33 %:ssa leikatuista
silmistä ja huononi peräti 24 %:ssa.
Huomattavalla osalla retiniitikoista
häikäisy ei liitykään kaihiin vaan itse
retinitissairauteen.
Hämäränäön osalta tulos oli vielä heikompi kuin häikäisyn. Hämäränäkö
parani vain 18 %:ssa leikatuista silmistä. Tämä olikin odotettavissa, sillä
valtaosa RP-taudeista vahingoittaa
ensisijaisesti hämäränäöstä vastaavia
sauvasoluja. Tappivioissa hämäränäkö voi sitä vastoin kaihinpoiston jälkeen hyvinkin parantua.

2/2012

Ennallaan Huonompi
8
29
24
39
23

8
6
16
8
5

Ei osaa
sanoa
2
5
4
1
17

Kontrastinäköä saattoi olla hankalampi arvioida kuin muita kysyttyjä näön
osa-alueita, sillä En osaa sanoa -vastauksia saatiin tässä osiossa eniten.
Kontrastinäön heikkeneminen on RPtaudeissa tavallinen vaiva, mutta leikkauksen ansiosta tilanne parani kuitenkin 37 %:ssa arvioiduista silmistä.
Komplikaatioita ja muita hankaluuksia
Viisi vastaajaa kuvaili leikkaukseen
tai sen jälkihoitoon liittyneitä hankaluuksia. Osalla leikkauksessa poistetun linssin tilalle asennettu keinomykiö ei pysynyt paikallaan, vaan
tilanteen korjaamiseksi jouduttiin
tekemään uusintaleikkauksia. Retiniitikoilla silmän kudokset saattavatkin
olla rakenteiltaan löysempiä, jolloin
tämänkaltaisia teknisiä hankaluuksia
voi ilmetä herkemmin kuin muilla.
Kolme vastaajaa raportoi leikkauksen
jälkeisistä tulehduksista, ja jollain oli
todettu glaukooma.
Muina harmillisina seuraamuksina
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mainittiin silmien eriparisuus, näkökentän pieneneminen ja moniteholasit, joihin tottuminen ei ottanut onnistuakseen.
Yhteenveto
Vaikka retiniitikoiden kaihileikkaustulokset eivät ole aivan yhtä hyviä
kuin valtaväestöllä, leikkauksesta on
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useimmiten kuitenkin hyötyä eritoten näöntarkkuuden paranemisen
vuoksi. Leikkausta harkittaessa myös
mahdolliset haitat on kuitenkin punnittava tavallista tarkempaan.
Tulosten analysointi ja sairauskertomustietojen läpikäynti jatkuvat edelleen lääketieteellisten komplikaatioiden selvittämiseksi.

Haluaisin kysyä…
Askarruttaako mieltäsi jokin retinitikseen tai Retinitis-yhdistykseen liittyvä kysymys? Lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen retinitis@
kolumbus.fi tai postitse RP-uutiset, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki,
niin hankimme vastauksen parhailta asiantuntijoilta.

Korioideremian geenihoito
Olen saanut vuosia sitten korioideremia-diagnoosin kliinisten löydösten
perusteella. Geenitestiä ei ole tehty.
Onko korioideremiageenejä monia
vai onko taudin takana aina sama
geeni? Olen kuullut, että korioideremian geenihoitotutkimukset ovat
edenneet jo niin pitkälle, että ihmiselle on tehty ensimmäinen geeninsiirto. Kannattaisiko diagnoosi varmistaa
geenitestillä?
Hoitoonpääsy mielessä

Vastaus: Korioideremiageenejä tunnetaan vain yksi, joten koska sinulla on kliininen diagnoosi, mutaatio
löytyy mitä todennäköisimmin sekvensoimalla. Ihmisten geeniterapia
on todellakin aloitettu Britanniassa,
mutta tuloksia on odotettavissa vasta noin kahden vuoden kuluttua. Jos
geeniterapiasta on hyötyä, se otetaan
varmasti Suomessakin käyttöön. Itse
asiassa täällä on jo mietitty, kokeiltaisiinko hoitoa, vaikka sen hyödyllisyydestä ei toistaiseksi tiedetä. Mitään
päätöksiä ei vielä ole tehty, mutta jos
tehdään, siitä kyllä tiedotetaan.
Voit kääntyä oman yliopistosairaalasi
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perinnöllisyyslääkärin puoleen, jotta
saat omat geenitutkimuksesi käyntiin. Suomessa yleisimmän korioideremiamutaation tutkimus on aika
edullinen rutiinitutkimus HUSLABissa. Jos kyseistä mutaatiota ei sinulta
löydy, koko geeni on lähetettävä sekvensointiin esim. Nijmegeniin. Perinnöllisyyslääkäri hoitaa asian tarvittaessa eteenpäin.
Eeva-Marja Sankila
silmätautien erikoislääkäri
Värjäytyvä näkökenttä
Sain retinitis pigmenosa -diagnoosin
32-vuotiaana. Olen nyt 68, ja näköni
on parin viime vuoden aikana hiipunut niin, että erotan enimmäkseen
vain harmaita hahmoja. Kymmenisen
vuotta sitten tehdystä kaihileikkauksesta ja jälkikaihin poistosta huolimatta paksu sumu verhoaa näkökenttääni viikoittain. Jo 30 vuoden ajan on
silmieni eteen ilmaantunut silloin tällöin ikään kuin värillinen kalvo, jonka
läpi kaikki näyttää 2-3 tunnin ajan siniseltä tai vihreältä. Pari viikkoa sitten
kalvo ilmestyi jälleen, mutta olikin
yllättäen tulenpunainen ja uskomattoman kirkas. Pelästyin, koska luulin,
että lasiaiseen on vuotanut verta. Ilmiö kesti ehkä tunnin ja katosi omia
aikojaan. Sama punainen toistui hiljattain. Mikä tällainen ilmiö oikein on,
mistä se johtuu ja esiintyykö sitä retiniitikoilla yleisemminkin?
Erkki Tiilikka
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Vastaus: Viallinen näköjärjestelmä
tuottaa retiniitikoille yleisesti erilaisia valoilmiöitä. Ne voivat olla kiusallisia, mutta eivät vaarallisia. Joskus,
kun valoilmiöt ovat olleet erityisen
voimakkaita, niitä on yritetty hoitaa
epilepsialääkkeillä yhteistyössä neurologin kanssa. Omat potilaani eivät
ole kuitenkaan saaneet merkittävää
apua, ja lääkityksellä on myös sivuvaikutuksia.
Eeva-Marja Sankila
silmätautien erikoislääkäri
Voivatko retiniitikon valoilmiöt näkyä muille?
Voiko ulkopuolinen nähdä paljaalla
silmällä retiniitikon kokemia valoilmiöitä tämän silmistä? Minulle ovat
monet näkevät ihmiset sanoneet silmieni vilkkaavan. Minulta on poistettu kaihit ja laitettu keinomykiöt kumpaankin silmään. Näköni vasemmassa
silmässä 0.1 ja kenttä 2 astetta. Oikea
silmä on lähes sokea.
Erkki Juntikka
Vastaus: Retiniitikoiden kokemat valoilmiöt eivät näy ulospäin. Muilta
kuulemiesi kommenttien todennäköisin selitys on läpikäymäsi kaihileikkaus. Keinolinssit voivat nimittäin
joskus heijastaa valoa ulospäin niin,
että se näyttää silmän välähtämiseltä
tai vilkkaamiselta.
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Eeva-Marja Sankila
silmätautien erikoislääkäri
Homealtistus ja RP
1. Onko verkkokalvorappeumalle
muuta aiheuttajaa kuin perinnöllisyys? Olen miettinyt tätä muutenkin, mutta kysymys on noussut
vahvemmaksi, kun olen joutunut perehtymään homeiden ja homeitiöiden aiheuttamiin terveysongelmiin.
Mirja Salkinoja-Salosen (et al.) julkaisussa Myrkylliset mikrobit sisätiloissa viitataan tutkimuksiin, joissa
epäillään homeitiöiden tuottaman
valinomysiinin käynnistävän ja ylläpitävän rappeumatauteja, kuten
verkkokalvon rappeumaa. Kuinka
homealtistus-diagnoosit
voidaan
erottaa perinnöllisistä RP-taudeista?
2. Homeitiöiden aiheuttamien oireiden yhteydessä olen törmännyt tauriinin vaikutukseen verkkokalvon parantajana tai rakennusaineena. Onko
tauriinin nauttimisesta hyötyä verkkokalvon rappeumaan, mikäli rappeuma aiheutuu a) perintötekijöistä
tai b) homealtistuksesta.
Pekka Makkonen
Vastaus: 1. Perinnöllistä verkkokalvon
rappeumaa muistuttavia silmänpohjamuutoksia voivat aiheuttaa myös
mm. jotkut tulehdustaudit, esim. virustaudit (synnynnäinen vihurirokko
tai herpes- ja sytomegalovirus) ja syfi-
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lis. Joskus pahanlaatuisiin kasvaimiin,
kuten karsinoomaan ja melanoomaan
liittyy nopeasti etenevä verkkokalvon rappeuma. Yleensä nämä muut
syyt on helppo erottaa perinnöllisistä
rappeumista. Homeiden aiheuttamia
verkkokalvon rappeumia ei ole lääketieteessä kuvattu.
Kysymyksessä mainitussa SalkinojaSalosen artikkelissa viitataan valinomysiinin ja sen tapaisten myrkkyjen
aiheuttamaan tulehduskierteeseen
elimissä, jotka altistuvat aerolisoituville myrkyille (hengitystiet, iho, limakalvot, silmät), silmän linssin epiteelivaurioihin ja mitokondriovaurioista
aiheutuviin verkkokalvon rappeutumiin. Perinnöllinen RP-tauti ei kuulu
tähän ryhmään. Mitokondriotauteihin
liittyvä
verkkokalvon
rappeuma on yleensä osa laajempaa
yleissairautta.
2. Tauriini on rikkipitoinen aminohappo, joka osallistuu elimistössä, mm.
aivoissa, sydämessä ja lihaksistossa
moniin tärkeisiin fysiologisiin prosesseihin. Verkkokalvossakin tauriinilla
on arveltu olevan monenlaisia tehtäviä. Eläimillä tauriinin puutoksen on
todettu aiheuttavan verkkokalvon
toiminnan häiriöitä. Ihmisen RP muistuttaa esim. kissalla tauriinipuutoksen aiheuttamaa verkkokalvovauriota. Retiniitikoilla tauriinin puutosta ei
kuitenkaan näytä esiintyvän, mutta
sen pääsy soluihin saattaa olla puutteellista.
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Tauriinia saadaan eläinperäisestä ravinnosta, mutta ei kasveista. Joillakin
RP-hiirikannoilla tauriinin (tauroursodeoksikolihappo, TUDCA) on todettu
hidastavan verkkokalvorappeuman
etenemistä, mutta ylimääräisen tauriinin nauttimisen vaikutuksesta ihmisen verkkokalvon rappeumaan ei
ole tutkimuksia.
Leila Laatikainen
silmätautiopin professori (emer.)
A-vitamiini ja retiniitikko
Perinteisesti ajatellaan A-vitamiinin
olevan hyväksi silmille. Onko se hyväksi myös retiniitikolle maltillisena
ravintolisäannoksena? Onko jokin RPmuoto sellainen, jossa se voi olla haitaksi? Entä voiko A-vitamiinin esiaste
beetakaroteeni olla hyödyksi tai haitaksi retiniitikolle, ja voiko olla myös
tilanne, että A-vitamiini on hyödyksi
mutta beetakaroteeni haitallista?
mies65
Vastaus: A-vitamiinin (retinoidi) on jo
pitkään tiedetty olevan ”näkövitamiini” – sen puutos aiheuttaa mm. hämäräsokeutta. Amerikkalaistutkijat julkaisivat 1993 tuloksia, joiden mukaan
15 000 IU A-vitamiinipalmitaattia päivässä hidasti retiniitikoilla ERG:ssä todettavaa tappisolujen tuhoutumista
merkittävästi. Muita vastaavia laajoja
tutkimuksia ei ole tehty, ja päätelmiä
on kritisoitu laajalti. Aineistossa oli
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potilaita, joilla oli eri geenivirheitä
ja siten mahdollisesti täysin erilaisia
tautimekanismeja. Lisäksi A-vitamiini
suurina annoksina on sikiölle haitallista, eikä hoito siten sovellu hedelmällisessä iässä oleville naisille. Mahdollisten maksahaittojen vuoksi tulee
seurata maksa-arvoja.
Nykytiedon valossa A-vitamiinilisä
saattaa olla jopa haitallista joissakin
verkkokalvorappeumissa, koska se
kiihdyttää näkösykliä ja haitallisten
aineenvaihduntatuotteiden
kertymistä heikosti toimivalla verkkokalvolla. Esim. Stargardtin taudissa puutteellisen kuljetusmekanismin vuoksi
näkösyklin aineenvaihduntatuotteita
kertyy valoaistinsolujen uloimpiin
osiin. Verkkokalvon alla oleva pigmenttiepiteeli poistaa aistinsolujen
jatkuvasti uusiutuvien uloimpien osien jätteet, joista syntyy haitallista lipofuskiinia. Tämän reagoidessa valon
kanssa syntyy happiradikaaleja, jotka
vaurioittavat pigmenttisoluja. Tarkan
näön alueella, jossa verkkokalvon aineenvaihdunta on kiihkeimmillään,
tauti johtaa pigmenttiepiteelin ja aistinsolujen surkastumiseen ja lukunäön menetykseen nuorella aikuisiällä.
Beetakaroteenin vaikutus on periaatteessa sama kuin nautitun A-vitamiinin. Esiasteen muuttumisessa
A-vitamiiniksi on kuitenkin havaittu
yksilöllisiä, mm. geneettisiä ja entsyymitoiminnasta riippuvia eroja. Näin
voisi ainakin teoriassa ajatella, että
sama määrä beetakaroteenia voi eri
ihmisillä vaikuttaa eri tavoin. Hiljattain on julkaistu tutkimus, jossa tietys-

16

RP

tä geenivirheestä johtuvaa retinitistä
(RDH5-geeni, fundus albipunctatus)
hoidettiin beetakaroteenilla. Tutkimustietoa retinoidien merkityksestä
eri geenivirheistä johtuvien retinitisten kohdalla kertyy jatkuvasti. Tarkempia hoitosuosituksia odotelles-
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sa turvallisinta on nauttia normaalia
ruokavaliota ja monivitamiinivalmisteita, kunhan normaalien käyttösuositusten enimmäismääriä ei ylitetä.
Eeva-Marja Sankila
silmätautien erikoislääkäri

Vilkasta tutkimustoimintaa
Teksti ja kuvat: Jari Palonen

R

etina Internationalin 17. maailmankongressissa
kliininen
(kokeellinen) tutkimus oli esillä entistä enemmän. Tämä antaa toivoa konkreettisten hoitoratkaisuiden edistymisestä tulevina vuosina.
Artikkeli perustuu kahden tunnetun
tutkijan Gerald Chaderin ja Eberhart
Zrennerin esityksiin Hampurissa 13.–
15.7.2012:

Tutkimuksen kohteena olevat hoitomuodot on tarkoitettu verkkokalvon
rappeuman vaikeusasteen mukaan
erilaisille potilasryhmille. Koska sairauksien kirjo on laaja, tarvitaan erilaisia hoitomenetelmiä. Lisäksi potilaat
voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen ryhmään:
Sairaus on vasta alkuvaiheessa tai aistinsolut ovat osittain vaurioituneet:
hoitokeinoina ruokavalio, lääkehoito
ja geeniterapia

Aistinsolut ovat menettäneet toimintakykynsä tai kuolleet: hoitokeinoina
aistinsolujen siirto, kantasoluhoito,
erilaiset implantit
Ruokavalio
Tähän mennessä luteiini, jota on
mm. pinaatissa ja kanamunissa, ei
ole osoittautunut hidastavaksi yhdisteeksi (Jacobson et al., 2002).
Samoin monityydyttämätön rasvahappo DHA (rasvainen kala) ei ole
osoittanut myönteisiä tuloksia edes
hyvin laadituissa kliinisissä kokeissa.
Tuoreimmassa silmälääkärien maailmankongressissa ARVOssa prof.
Theo van Veen raportoi, että antioksidanteista koostuva ravintolisä
rajoitti merkittävästi aistinsolujen hapettumisesta aiheutuvia vaurioita ja
solukuolemia tappi- ja sauvasoluis-
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sa. Antioksidantit annettiin koe-eläimille suun kautta.
Lääkehoito
Farmaseuttinen hoitokoe Leberin
tautiin (LCA) on käynnistynyt Yhdysvalloissa tri Kris Palczewskin johdolla. Ainakin yhdessä LCA:n versiossa
eläinkokeissa on havaittu 9-cis-retinolin edistävän näön toiminnan palautumista.
Farmaseuttinen hoitokoe Stargardtin tautiin on suunnitteilla (Sytera).
Tässä A-vitamiinin kaltainen yhdiste
nimeltä fenretinidi toimisi rajoittavana tekijänä. Tarkoitus on estää Avitamiinin myrkyllisen sivutuotteen
A2E:n kertymistä RPE-soluihin. A2E
tappaa hitaasti valoa aistivat solut.
Eläinkokeissa kuukauden hoitojakso
vähensi 60 % A2E määrää.
Hollannissa on käynnissä luteinitutkimus ikärappeumapotilailla. Luteini ja
zeaksantiini ovat karotenoideja, joita
esiintyy hedelmissä ja vihanneksissa. Ne kerääntyvät verkkokalvolle ja
saattavat toimia antioksidantteina.
Näiden antioksidanttien haitallisuudesta ei suurinakaan annoksina ole
havaittu merkkejä eläinkokeissa. Ihmisten osalta ei ole mainintoja tieteellisissä kirjoituksissa. Kirurgisia
toimenpiteitä ei tarvita, vaan ravintolisät voidaan ottaa suun kautta.
Van Veenin tutkimuksessa ravintolisät olivat tehokkaita RP:n muo-
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dossa, jossa aistinsolut rappeutuvat
hyvin nopeasti. On mahdollista, että
teho on vähäismpi hitaasti eteneviin
muotoihin.
Tri Weng Tao on tutkinut Yhdysvalloissa jo vuosia verkkokalvon rappeumasairauksien
lääkinnällistä
hoitoa kasvutekijöillä (CNTF). Lääkeaine vapautuu mikrokapseleista,
jotka on asennettu kirurgisesti silmiin
verkkokalvon läheisyyteen. Lääkeaineen vapautuminen kestää hyvin pitkään. Tutkimuksessa on mukana 60
potilasta.
Aistinsolujen siirrot
Kuolleiden aistinsolujen korvaaminen siirtosoluilla kuulostaa hyvältä
idealta. Valitettavasti se ei ole toiminut edes eläinkokeissa. Kuitenkin
Yhdysvalloissa tri Radtke on saanut
lääkintäviranomaisilta hyväksynnän
hoitaa potilaita solusiirroin. Siirrot on
todettu turvallisiksi ja jonkinasteista vaikutustakin on havaittu. Erästä
naispotilasta on haastateltu YLE1:n
Prisma ohjelmassa joitain vuosia sitten. Hänen näöntarkkuutensa parani
20/800 à 20/160. On siis toivoa, että
kyseinen hoitomuoto saattaisi lopultakin toimia.
Kantasoluhoito
Kantasoluhoidot ovat tutkimuksen
varhaisessa alkuvaiheessa. Kantasoluista pystytään aikaansaamaan
vasta vähäisiä aistinsolujen ominai-
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suuksia. Kantasoluhoidon turvallisuus on erittäin tärkeä, mutta mutta
tähän mennessä heikosti tutkittu kysymys. Vaikka potentiaali on suuri,
paljon työtä on tehtävä, ennen kuin
kantasoluhoitoja voidaan käyttää
verkkokalvon kuolleiden aistinsolujen korvaajana.

missa sairauksissa ongelmia, mutta
perusasioissa on päästy eteenpäin.

Geeniterapia

Samankaltaisia geeniterapioita on
kehitteillä useisiin muihinkin harvinaisiin tauteihin, kuten retinoskliisiin
ja akromatopsiaan.

Valtaosa (60–70 %) LCA:n geenivirheistä on tunnistettu, ja sen hoito on
geeniterapiatutkimuksen kärjessä.
Lähitulevaisuudessa LCA-geenihoitotutkimus käynnistyy neljällä uudella
potilasryhmällä. Virheellinen RPE65geeni on korvattu tähän mennessä
yli 50 koiralla, ja lähes kaikissa tapauksissa koirat voivat hyvin. Tämä
osoittaa hoidon turvalliseksi, ja mikä
tärkeintä, niiden näkökyky on palautunut.
Tri Rando Allikmets tutkimusryhmineen työskentelee Stargardtin taudin
ABCA4-geeniterapian parissa jyrsijämallilla. Alustavat tulokset ovat tähän
mennessä olleet hyvät. Jos positiiviset tulokset säilyvät ja hoito todetaan
turvalliseksi siirrytään kliinisiin tutkimuksiin. Vähintään kaksi muutakin
tutkimusryhmää kehittelee geenihoitoa Stargardtin tautiin.
Useita tutkimusryhmiä työskentelee
Usherin syndrooman tyyppirn 1 ja 3
parissa. Tavoitteena on korjata mutaatio geeniterapian avulla. Eläinkokeiden toteuttamisessa on molem-

Koroidereimian geenihoitotutkimuksessa on edistytty kliinisiin potilaskokeisiin. Ensimmäinen potilas on jo
saanut geenihoitoa, ja tuloksia odotellaan.

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että teoriassa on mahdollista
hoitaa lähes kaikki RP:n ja ikärappeuman muodot. RP:n osalta erittäin suuri ongelma on rahoitus, joka tarvitaan
laboratoriotason
tutkimustiedon
muuntamiseksi kliiniseksi tutkimukseksi.
Vuonna 2000 verkkokalvon ikärappeuman (AMD) geenivirheet olivat
vielä löytymättä. Niitä ei osattu edes
etsiä, koska sairastumisriskiin vaikuttavat myös ympäristötekijät ja
tupakointi. Tällä hetkellä yhteensä
kahdeksan geenivirheen tiedetään
aiheuttavan tai liittyvän verkkokalvon ikärappeuman. On arvioitu, että
tunnistamatta on vielä suuri joukko
geenivirheitä.
Keinonäkö
Mahdollisten kantasoluhoitojen ohella verkkokalvoimplantit ovat ainoa
tehokas hoito, kun aistinsolut ovat

19

RP

jo kuolleet. Implanttitutkimuksen tulokset ovat lupaavia. Lukuisia uusia
tutkimusryhmiä monissa maissa on
ilmaantunut uusine, innovatiivisine
ideoineen. Myös aivokuorelle asennettavat proteesit ovat tutkimustyön
alla.
Viimeisten kahden vuosikymmenen
aikana maailmanlaajuisesti noin 100
ihmistä on saanut erilaisia sähköoisiä
implantteja, joiden tavoitteena on palauttaa verkkokalvon rappeuman aiheuttama näkötoimintojen menetys.
Nykyisin on tarjolla kolme ratkaisua:
a) Verkkokalvon pinnalle asetettava
epiretinaalinen elektrodijoukko, jota
ohjataan kehon ulkopuolisella kameralla ja prosessorilla. Videosignaali muutetaan pulsseiksi, jotka lähetään suoraan verkkokalvon takaisille
ganglionsoluille ja näiden hermoyhteyksiin.
b) Verkkokalvon alapuoliset subretinaaliset sovellukset, joissa aistinsolut
korvataan valodiodeilla, jotka stimuloivat bipolarisoluja, kuten aistinsolut normaalisti tekevät. Menetelmä
hyödyntää verkkokalvon sisäpuolen
luontaista prosessointiverkkoa sijoittamalla stimuloivat elektrodit aiempien aistinsolujen tilalle.
c) Suonikalvon takaiset eli suprakoroidaaliset ratkaisut, joissa elektrodiverkosto sijoitetaan suonikalvon taakse,
jonkin matkan päähän verkokalvon
sisääntuloneuroneista.
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Yhdysvalloissa Second Sight -yritys
on kehittänyt ARGUS II -järjestelmän.
Se koostuu silmälaseihin kiinnitetystä
videokamerasta, prosessorista ja 60
epiretinaalisesta elektrodista. Laite ei
seuraa silmien liikettä eikä katsetta,
vaan pää tulee kohdistaa haluttuun
suuntaan. Järjestelmä on asennettu hoitotutkimuksessa 30 potilaalle.
Tuote on jo markkinoilla, ja sillä on
CE-merkki, joten se on asennettavissa
eri maissa loppuvaiheen RP-potilaille.
Implantti on käyttäjälle turvallinen
ja parantaa toiminnallista näkökykyä
jossain määrin.
Saksalaisen Retina Implant AG:n subretinaalinen implantti Alpha IMS käsittää 1500 valodiodia 70 µm tilassa.
Implantilla on tällä hetkellä tarjolla
olevista suurin pikseliluku. Jotkut Saksan osavaltiot korvaavat jo nyt silmän
sisäisiä tai ulkoisia implantteja. Edellä
mainittu subretinaalinen implantti on
asennettu tutkimusmielessä 29 potilaalle. Osalle implantti on palauttanut
jonkinasteisen lukunäön sekä kyvyn
tunnistaa kasvonpiirteitä ja erottaa
veitsen, haarukan, kupin, lautasen tai
olutlasin pöydältä. Järjestelmä hyödyntää luontaisia silmän mikroliikkeitä, jotka spontaanisti ja tasaisesti
liikuttavat verkkokalvoa ja sirua 3 Hz
taajuudella katsottavan kohteen yli,
jolloin kuva päivittyy.
Tällä hetkellä on käynnissä vain kaksi
maailmanlajuista kliinistä hoitotutkimusta, joissa tutkitaan ARGUS II ja
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Alpha IMS -tyyppisiä implantteja. Kolmisenkymmentä muuta akateemista
tutkimusryhmää ja yritystä kehittää
parhaillaan muunlaisia verkkokalvoproteeseja, jotka tulevat johtamaan
kliinisiin hoitotutkimuksiin lähivuosina. Kehitystyötä tehdään mm. Saksassa, Irlannissa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Australiassa. Ainakin kaksi
tutkimusryhmää työskentelee aivoihin asennettavan implantin kanssa.
Tällöin silmät ohitetaan kokonaan näkötapahtumassa.
Kaikesta edellä mainitusta kehityksestä ja käynnissä olevista kliinisistä
hoitotutkimuksista voidaan ennustaa, että elektroniset implantit tulevat lopulta palauttamaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa näkökykyä
retiniitikoille. Sitä ennen kehitteillä
olevien implanttien on käytävä läpi
monet testit ja vastaava kehitystyö,
joka on tehnyt esim. lentokoneista
virtaviivaisia, kauniita ja varsin samankaltaisia huolimatta siitä, että
käytetyt tekniset ratkaisut erosivat
toisistaan ilmailuteollisuuden alkuvuosina. Samanlainen prosessi on nyt
käynnissä keinonäön alalla, jossa sitä
toteutetaan subretinaalisilla, epiretinaalisilla ja suprakoroidaalisilla elektronisilla implanteilla. .
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Kongressihotelli Grand Elysee

Kansainvälistä tunnelmaa kongressihotellin aulassa luentojen väliajalla.
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RI Youth Meeting Hampurissa 10.–13.7.2012

Kansainvälistä vertaistukea nuorille
Teksti: Marjukka Weide
Kuva: Zane Bartlett, Retina New Zealand

R

etina International -kongrenssin yhteydessä järjestetty
nuorten ohjelma keräsi yhdeksäntoista osallistujaa seitsemästä
maasta oppimaan uutta ja jakamaan
ajatuksia elämästä, johon kuuluu RP.
Nelipäiväisen tapahtuman toiminnallisuus ja hyvä ryhmähenki saivat
kiitosta osallistujilta.
Miten toimisit, jos joku tarttuisi ranteisiisi hämärällä kadulla ryöstääkseen
sinut? Kansainvälinen ryhmä RP-nuoria ja heidän läheisiään oppi osana
Retina Internationalin nuortentapahtumaa, että käsien vapauttamiseen
tarvitaan vain muutama varma liike.
Itsepuolustuksen lisäksi tiiviiseen ja
toiminnallisesti painottuneeseen ohjelmaan sisältyi esimerkiksi erilaisten
valkoisten keppien testailua, keilausta sekä vierailu pimeään museoon.
– Pidin eniten yliopistoon tutustumisesta ja kongressin gaala-illallisesta.
Oli kiva kuulla tutkijan näkökulma
parannuskeinoihin. Gaala-illallinen
oli hieno ja juhlava tapahtuma, jossa
oltiin koko porukalla yhdessä, Heikki
Ketola summasi tunnelmiaan reissulta.

Retiniitikko Heikki Ketolan ja hänen
puolisonsa Anna Turun lisäksi tapahtumaan osallistuivat Suomesta retiniitikko Iiro Salli, tämän puoliso Katri Leivonen sekä kahden retiniitikon
perheenjäsen Marjukka Weide. – Halusin päästä kuulemaan tuoreimmat
uutiset sairauteen liittyen, Iiro Salli
kommentoi motivaatiotaan hakea
osallistujaksi. Retinitis-yhdistys tuki
kahden retinitikkojäsenen matkaa
tapahtumaan osan kuluista kattavalla stipendillä. Hakumahdollisuudesta
kerrottiin nuorille jäsenille erityisellä kirjeellä. Muut osallistujat tulivat
Pohjoismaista, isäntämaa Saksasta,
Oseaniasta ja Japanista.
Tekemistä ja jakamista
Nuorten tapahtuman osallistujat olivat 21–35-vuotiaita. Osalla näkö oli
heikennyt nopeasti parin viime vuoden aikana, toiset olivat ehtineet sopeutua retinitikseen pitemmän ajan
kuluessa. Itse ja yhdessä tekeminen
vahvistivat uskoa omaan kykyyn pärjätä ja oppia uusia toimintatapoja
tarpeen mukaan. Paljon keskusteltiin
itse näöstä: millainen näkökenttä-
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si on, miten näet hämärässä, millaisia aurinkolaseja käytät… Työuransa alussa olevien nuorten aikuisten
mielessä pyöri kysymyksiä myös uudelleenkouluttautumisesta ja arjen
elämästä perheenä, jossa toisella tai
molemmilla puolisoilla näkökyky on
alentunut. Parilla osallistujista oli kotona leikki-ikäinen lapsi. Kokemus
samassa elämänvaiheessa olevien retiniitikoiden tapaamisesta oli tärkeä,
sillä yhdistystoiminnassa aktiivisimmat löytyvät usein varttuneemmasta
väestä. –Tämä sairaus on kuitenkin
melko harvinainen Suomessa, joten
vertaistukea on hyvä saada myös ulkomailta. Nuorelta nuorelle tuleva
tuki on vähintään yhtä tärkeää kuin
”vanhojen konkareiden” opastus, Iiro
tuumasi.
Kansainvälistä nuorille suunnattua
toimintaa on järjestetty 1990-luvulta alkaen. Nimenomaan Retina International -kongressin yhteydessä
nuorten ohjelmaa on ollut vuosina
1998 Luganossa, 2004 Hollannissa ja
2008 Helsingissä. Hampurissa osallistuneiden nuorten toiveena on, että
nuorten tapahtuma vakiintuisi pysyväksi osaksi jokaisen RI-kongressin
ohjelmaa. Suomen porukan mielestä kahden vuoden kuluttua Pariisissa voitaisiin järjestää ihan Hampurin
tapahtuman kaltaisia aktiviteetteja
– ehkä vain hitusen rauhallisempaan
tahtiin.
Tietoa ja tukea myös läheisille
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– Nuorten tapahtuma tarjosi myös
läheisille mahdollisuuden vertaistukeen, Anna muistutti. Katri koki antoisaksi, että yhteisen asian äärelle
kokoontuminen ryhmäytti porukan
nopeasti. Kutsuja kylään toisille puolille Eurooppaa ja maailmaa vaihdettiin. Facebookista löytyy myös nyt
suljettu ryhmä RI-kongressin nuortenohjelmaan joskus vuosien saatossa osallistuneille tai osallistumisesta
kiinnostuneille. Pyydä kutsu ryhmään
Marjukalta (marjukka.weide@gmail.
com).

Liikkumistaidon ohjaaja Oliver Simon
(vas.) opasti valkoisen kepin käytössä. Harjoitusreitti oli samalla Altonan
kaupunginosan historiallinen kierros.
Etualalla Marjukka Weide (kesk.) ja
Camilla Svensson (oik.) lähdössä liikkeelle. Iiro Salli tarkkailee tilannetta
taka-alalla.
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Kesän kansainväliset tapahtumat
Teksti: Maija Lindroos

V

iime kesänä oli kaksi kansainvälistä kokousta, joissa tehdyt
päätökset ovat merkittäviä
myös Retinitis-yhdistyksen toiminnalle. Heinäkuun puolivälissä pidettiin
Retina Internationalin 17. maailmankongressi Hampurissa ja elokuun lopulla Pohjoismaiden RP-yhdistysten
kokous Helsingissä.
Hampurissa päätettyä
RI:n yleiskokoukseen osallistui 27

äänivaltaista edustajaa. Poikkeuksellista oli, että kokouksessa valittiin
kattojärjestöön kolme uutta täysjäsentä: Belgia, Islanti ja Taiwan. Kandidaattijäseniksi hyväksyttiin Argentiina ja Chile. Viime yleiskokouksessa
tehdyn sääntömuutoksen ansiosta
Islanti on nyt täysjäsen sikäläisen näkövammaisten keskusliiton kautta,
joka maksaa myös RI:n jäsenmaksun.
Voidaankin todeta, että pohjoismainen yhteistyö on tuottanut tulosta,
sillä ajoimme voimakkaasti sääntö-
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muutosta. Pienissä maissa retiniitikot
toimivat keskusliittojen alaisuudessa. Islannin retiniitikkoryhmään kuuluu vain viitisenkymmentä jäsentä.
Asukkaita maassa on noin 300 000.
RI:n hallituksen vaaleissa ei tarvinnut äänestää, kun ehdokkaita oli
juuri sääntöjen sallima määrä. Puheenjohtajana jatkaa Christina Fasser Sveitsistä. Kaksikymmentä vuotta tuli hänen kohdallaan täyteen,
mikä huomioitiin kokouksessa. Pohjoismaiden edustajana hallituksessa
jatkaa Caisa Ramshagen Ruotsista.
Seuraava maailmankongressi pidetään 2014 Pariisissa. Vuoden 2016
kongressipaikaksi valittiin Taiwan.
Taiwanilaiset järjestävät kongressin yhdessä hongkongilaisten kanssa. Yhteistyökuvio on poliittisestikin
mielenkiintoinen. Paikalla oli myös
Manner-Kiinan edustaja. Hän kertoi, että Kiinassa on joitakin toimivia retiniikkojen yhdistyksiä. Jäseniä hän arvioi olevan noin 400 000.
Yleiskokous päätti aloittaa Irlannin
yhdistyksen vetämänä varainhankinnan palkkatyövoimalla toimivan
sihteeristön perustamiseksi. Projekti
alkaa syyskuussa. Tavoitteena on ensi
vuoden huhtikuuhun mennessä saada kokoon 200 000 USD. Tällä summalla voidaan perustaa sihteeristö
ja palkata toiminnanjohtaja vuodeksi. Toiminnanjohtajan tehtävänä on
jatkaa varainhankintaa sekä sihteeristön ylläpitämiseksi että erilaisten
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tutkimusprojektien rahoittamiseksi.
RI:n hallituksen taholta vakuutettiin,
ettei kokeilu vaikuta jäsenmaiden jäsenmaksuihin, vaan ne pysyvät ennallaan. Jäsenmaksuilla rahoitetaan
entiseen tapaan puheenjohtajan
toimisto ja sen välittämä tiedotus.
Muutama kriittinenkin puheenvuoro esitettiin, mutta koska kokeiluun
ei liity riskejä, sen toimeenpanoa ei
haluttu estää. Päätöksestä tuli yksimielinen, ja irlantilaisille toivotettiin
menestystä ottamassaan urakassa.
Suomalaisten edustus oli tällä kertaa poikkeuksellisen runsaslukuinen.
Yleiskokouksessa yhdistyksen virallisina edustajina toimivat: Esko Pölkkynen, Maija Lindroos ja Pekka Rantanen. Jari Palonen oli mukana omalla
kustannuksellaan. Nuorten rinnakkaisohjelmaan osallistui Suomesta viisi edustajaa, joista kolme itse
maksavina. Silmälääkäri Sirkka-Liisa
Rudanko sai yhdistykseltä tukea itse
kongressiin. Yleisön joukossa oli lisäksi viisi suomalaista omalla kustannuksella. Esiintyjäkaartiin kuului keinonäkötutkimuksessa mukana ollut Miikka
Terho, joka kertoi kokemuksistaan potilaan näkökulmasta. Sitä mukaa kuin
tulevista hoitomuodoista saadaan
tietoa, näyttää lisääntyvän erityisesti
nuorten jäsenten kiinnostus. Tieteellisen tiedon välittäminen ja seminaarien järjestäminen tulevatkin olemaan
keskeisiä yhdistyksen toiminnassa.
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distyksen asiantuntijaryhmä. Luennoitsijoiksi kutsuttiin prof. Anthony
Moore Englannista, tri Tobias Peters
Saksasta sekä Miikka Terho ja LT Anna-Kaisa Anttonen Suomesta. Retinitis-yhdistys maksoi näiden puhujien
kulut. Kongressin aikana retiniitikoilla
oli oma esittelypöytä, jossa oli jaossa
Pohjoismaiden yhdistysten esitteitä.
Yhteistyö NOK-järjestäjien kanssa sujui alusta lähtien erinomaisesti.
Suomalaisia luentojen väliajalla Hampurissa, vas.
Pekka Rantanen, Miikka Terho ja Esko Pölkkynen.
(Kuva: Arja Pölkkynen)

Christina Fasser pitää kiitospuhetta onnistuneen RIkongressin päätteeksi. Keltapuseroiset ovat vapaaehtoisia kokousavustajia. (Kuva: Arja Pölkkynen)

Pohjoismaiden
rien
NOK
2012

silmälääkä-kongressi

Elokuun lopulla Pohjoismaiden silmälääkärit kokoontuivat Helsingissä
NOK 2012 -kongressiin. Osanottajia
oli noin 800. Pohjoismaiden lisäksi
heitä tuli Venäjältä 40 ja saman verran Baltian maista. Retinitis-sairauksille saatiin oma 90 min osio, jonka
suunnittelusta vastasi Retinitis-yh-

Kuulijoita sessioon saapui noin sata,
joista 15 oli retiniitikoita ja loput silmälääkäreitä. Rinnakkaissessioita oli
useampia, joten voimme olla saldoon
tyytyväisiä. Jälkeenpäin kuulimme,
että monille kliinikoille oli ollut yllätys, miten pitkälle tutkimustyö on
edennyt.
Tämä oli jo toinen kerta, kun retinitis-sairauksia käsiteltiin erillisenä kokonaisuutena NOK-kongressin yhteydessä. Tavoitteemme on,
että siitä tulisi kongressien pysyvä
osa, jolloin silmälääkärit kuulisivat
säännöllisesti uusinta tutkimustietoa. Kongressi pidetään joka toinen
vuosi, ja eri Pohjoismaiden silmälääkäriyhdistykset toimivat järjestäjinä vuoron perään. Seuraava NOKkongressi on Tukholmassa 2014.
Pohjoismainen yhdistystapaaminen
Pohjoismaisten RP-yhdistysten vuosittainen tapaaminen oli tarkoituksella ajoitettu NOK-kongressin yhteyteen. Tapaamisten tarkoituksena on
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esitellä isäntämaan yhdistystä ja näkövammaistyötä laajemminkin sekä
tutustua paikallisiin nähtävyyksiin ja
ennen kaikkea varata aikaa yhdessäoloon. Lähtöpuheenvuoroissa todettiinkin, että ajatusten ja kokemusten
vaihto ovat mitä parasta akkujen latausta ajoittain raskaassakin järjestötyössä.
Luonnollisesti me suomalaiset teimme parhaamme, jotta vieraamme
saisivat sekä tietoa että mukavia
muistoja. Osallistujia oli jokaisesta
Pohjoismaasta, yhteensä 11. Muuten
niin sateisen kesän ilmat olivat meille
myötämieliset. Pystyimme auringonpaisteessa kävellen katsastamaan
pääkaupungin keskeiset nähtävyydet Finlandia-talolta Senaatintorille.
Illan huipentuma oli NOK-kongressin
ohjelmaan kuulunut Rajaton-lauluyhtyeen konsertti Temppeliaukion kirkossa. Konsertti ja upea kalliokirkko
tekivät syvän vaikutuksen vieraisiimme. Iiriksessä virisi Tiedonhallintapalvelun esittelyn aikana vilkas keskustelu ja kokemusten vaihto. Ennen lähtöä
shoppailtiin Annansilmät-Aitassa ja
juotiin mehut pimeässä kahvilassa.
Virallista kokousta pidettiin kahdessa
erässä kahtena eri päivänä. Päätöksiäkin syntyi. Kuten aiemmin kerroin,
Retinitis-yhdistys vastasi Helsingin
NOK-kongressin retinitis-session ohjelmasta ja siihen liittyvistä kuluista.
Tämä käytäntö todettiin selkeäksi ja
tasapuoliseksi. Emme enää jaa kuluja,
vaan kukin yhdistys hoitaa osuutensa
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omalla vuorollaan. Seuraavaa NOKkongressia varten päätettiin valmistaa yhteinen englanninkielinen esite,
jossa kerrotaan lyhyesti retinitis-sairauksista ja annetaan pohjoismaisten
RP-yhdistysten yhteystiedot wwwosoitteineen.
Vuosittaisten yhdistystapaamisten
kustannukset jakautuvat siten, että
järjestävä yhdistys vastaa ohjelmasta, pääosin aterioista ja paikallisista
kuljetuksista. Vieraat maksavat omat
matka- ja hotellikulunsa. Todettiin,
että RI:n uudet suunnitelmat vaativat
seurantaa ja entistä tiiviimpää yhteistyötä. Päätettiin jatkossa kokoontua
päivää ennen RI:n järjestökokouksia
paikan päällä, jotta aikaa jää riittävästi keskusteluille ja mahdollisen yhteisen kannanoton muokkaamiseen.
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Koko perheen Retina Day
Teksti: Jaakko Evonen
Kuvat: Outi Lehtinen

R

etina Day -tapahtuma pidettiin
Iiriksessä 22.9.2012. Tällä kertaa päiväksi oli valittu arkipäivän asemesta lauantai, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus
osallistua. Paikalle saapuikin viitisenkymmentä henkeä, joiden joukossa
oli myös lapsiperheitä. Luento-osuudessa käytiin läpi viimeisimpiä tutkimustuloksia retinitissairauksista sekä
kuulumisia kesän kongresseista.

Tapahtuman avasi Retinitis-yhdistyksen puheenjohtaja Esko Pölkkynen.
Hänen jälkeensä Maija Lindroos kertoi kuulumisia Retina International
-kongressista, joka pidettiin Hampurissa. Neljä päivää kestäneeseen
kongressiin osallistui potilaita, lääkäreitä ja tutkijoita. Yleiskokouksessa
hyväksyttiin varainhankintakokeilu,
jonka avulla pyritään palkkaamaan
myöhemmin toimihenkilö. Lindroos
kertoi lisäksi, että Helsingissä oli elokuussa Pohjoismaiden silmälääkärien
NOK 2012 -kongressin ohessa pohjoismainen retiniitikkotapaaminen,
jonka ohjelmasta vastasi Suomen Retinitis-yhdistys.

Silmätautien erikoislääkäri LT SirkkaLiisa Rudanko kertoi Retina Internationalin Hampurin kongressista ja sen
tieteellisestä annista. Esille nousivat
mm. retinan rappeutumien tutkimukset ja diagnosointi sekä tulevaisuuden hoitomuodot.
Rudangon mukaan retinaan liittyvissä tutkimuksissa käytetään sekä psykofyysisiä testejä, joilla selvitetään
näön toimintaa, että erilaisia kuvantamismenetelmiä. Hoitovaihtoehtoina geeni-, lääke- ja ravitsemusterapia
voivat tulla kyseeseen silloin, kun näköaistinsoluja on vielä jäljellä. Muussa tapauksessa vaihtoehtoja ovat
kantasolusiirrot, optogenetiikka ja
keinonäköimplantit. Näihin kaikkiin
liittyy kuitenkin haasteita. Esim. retinaimplanttien haasteita ovat tehokkuuden parantaminen ja toimintakunnon ylläpitäminen sekä implantin
ja kudoksen keskinäisen yhteensopivuuden varmistaminen.
Silmätautien erikoislääkäri LT EevaMarja Sankila kertoi Pohjoismaiden
silmälääkärien NOK 2012 -kokouksesta, joka pidettiin Helsingissä elokuussa. Retinitis-sessiossa kerrottiin teko-
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näkötutkimuksessa tapahtuneesta
edistyksestä viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Saksalainen implantti sijoitetaan verkkokalvon alle, kun
taas amerikkalainen laitetaan verkkokalvon päälle. Sankilan mukaan
implanttien turvallisuutta potilaskäyttöön selvitetään edelleen. Kaupallistuminen tapahtunee jo muutaman vuoden sisällä.
Sankila esitteli lisäksi tuloksia kaihitutkimuksesta, joka toteutettiin kyselynä. Tutkimuksen suunnitteli Retinitis-yhdistyksen asiantuntijaryhmä.
Kyselytutkimukseen vastasi kaikkiaan 40 retiniitikkoa. Tuloksista ilmeni,
että useilla potilaista näöntarkkuus
parani kaihileikkauksen jälkeen. Tosin
joillakin oli ollut hankaluuksia leikkauksen tai jälkihoidon suhteen. Lisäksi
osalla potilaista linssi oli siirtynyt pois
paikoiltaan. Sankilan mukaan tuloksia analysoidaan edelleen.
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tyeen rumpalina toimi Tuomas Ruokonen, joka on itsekin retiniitikko.

Kaisa Penttilä (oik.) kauppasi hyvällä
menestyksellä osallistujille yhdistyksen paitoja ja lippalakkeja sekä omia
käsitöitään.

Luento-osuus päättyi vilkkaaseen paneelikeskusteluun, jossa osallistujat
saivat esittää kysymyksiä asiantuntijaraadille. Luennot ja paneelikeskustelu ovat kuultavissa yhdistyksen
verkkosivulla www.retina.fi.
Suurin osa kuulijoista jäi luentojen
jälkeen yhteiselle lounaalle. Sinne
saapuivat myös lapset, joilla oli liikuntasalissa omaa ohjelmaa luentojen
aikana. Aterioinnin lomassa esittäydyttiin, vaihdettiin kuulumisia ja nautittiin kolmen Sibelius-lukiota käyvän
nuoren taitavasta musisoinnista. Yh-

Iiriksen Braille-sali täyttyi Retina Dayn
kuulijoista.
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lainen, Leevi Erkkilä ja Tuomas Ruokonen.

Lapset viihtyivät liikuntasalissa aikuisten istuessa luennolla.

Leevi Erkkilä & co soitti useita Leevi
Erkkilän sävellyksiä. Vas. Väinö Karja-
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Kokemuksia Vuokatin kesäpäiviltä
Teksti: Irma Kontio ja Marja-Leena Juntunen
Kuvat: Pekka Makkonen

S

ilmät ”ulosjääneinä” saavuimme
hieman arkoina Vuokatinhoviin.
Onneksi saattajamme toi reseptsuuniin asti, muuten olisimme
varmaan työntyneet sisälle takaoven
kautta. Onneksi hän myös sulki lapsiportit, joten voimme aloittaa turvallisin mielin seikkailut Vuokatinhovissa.
Ensimmäiseksi tutustuimme Anita
Niemeen ja Marja Tähtelään ja heidän
opastuksellaan Vuokatinhovin ympäristöön. Kiitos näille sisaruksille todella hienosti järjestetyistä kesäpäivistä!
Uteliaina menimme kokeilemaan
metsägolfia Vuokatti Actionin Jyrkin
ja Jannen opastamina. Käytimme rautamailaa. Tuskinpa muu materiaali
olisi kestänytkään, sillä niin kovasti
maa järisi, tanner tärisi ja turve tuprusi, kun hujauttelimme tennispalloa väylältä metsään, välillä vasta- ja
myötämäkeen. Puttasimme sen yhdeksään par-merkittyyn reikään. Voi
niitä Swingien tyylejä, mitä siellä nähtiin! Pelasimme hikisinä omat bägit
(reput) selässä, eikä omastani löytynyt lokeroa, jossa olisi ollut lääkepullo, kun viimeinen väylä meni alle neljän parin. Lupasin korjata asian illalla

baarissa. Voi heitä, jotka eivät ehtineet tähän mukaan! Harjumaisema
oli oivallinen golfkenttä.
Päivällinen oli terveellinen. Alkuruokana oli pinaattikeittoa. Salaatteja
ja kasviksia oli runsaasti mantelikuorrutetulle kalalle ja kalkkunapihville.
Raparperipaistos
vaniljakastikkeineen kruunasi aterian. Sittenpä maistuivat pienet ruokanokoset ennen iltakokoontumista Pikku-Hovissa.
Tervetulotoivotuksen jälkeen esittelimme itsemme ja tutustuimme toisiimme. Tosin näin ensikertalaisena
nimet eivät pysyneet kauan muistissa.
Toiset olivat tuttavia jo entuudestaan.
Koska sää oli lämmin ja ”ilmavoimat”
saatiin pidettyä kurissa, jatkoimme
iltaa rannalla rupatellen ja makkaraa
paistellen. Ensimmäisen päivän tunnustelut menivät yli odotusten.
Monipuolisen aamupalan jälkeen
suunnistimme patikkaretkelle Lehmilammen kodalle. Kolme kesäpäivän
viettäjistä jäi kauniille Vuokatinhovin
rannalle kesäpäivän viettoon eväsrepun kanssa. Särysjärven ylitimme
kolmella soutuveneellä. Järvi oli tyyni
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ja tunnelma kesäinen soudellessamme. Muut patikoivat koko matkan kodalle saakka. Nokipannukahvi maistui pullean, maukkaan sämpylän kera
auringonpaisteessa
herkulliselta!
Tietysti opas paistoi myös makkaraa,
mediumina ja ”musta tuntuuna”. Retkeläisten opaskoirat ottivat retkestä
kaiken irti telmimällä ja jopa ottamalla kylpyjä.
Useimmat halusivat valloittaa koko
Vuokatinvaaran, ja niinpä he vaelsivat oppaan johdolla huipulle ihailemaan maisemia. Matkalla he kuuntelivat lintujen ääniä ja tutkistelivat
muutenkin luontoa. Kodalle jäi ns.
vitsipöytä, ja kyllähän juttu luistikin...
Paluumatka tehtiin hiukan eri tahdissa, mutta kaikki osasivat takaisin
Vuokatinhoviin. Sitten levähdettiin
ennen saunomista. Jotkut heittivät
talviturkit veteen, mutta useimmat
jäivät vielä päälle. Vesi oli todella kirkasta, mutta märkää ja viileää.
Iltaohjelmana oli tutustuminen Kammiin. Istuskelimme pöydissä, kun
ovelle koputettiin, vaan ei sieltä ketään löytynyt. Taas koputettiin toiselle ovelle, eikä sieltäkään tullut ketään.
Tunnelma oli kuin lapsena joulupukkia odotellessa: Viimein ovesta työntyi sisälle takkutukkainen, ISOnenäinen shamaani. Hän rummutti suurta
noitarumpuaan ja toivoi meille mm.
sadetta, hyttysiä ja rakkautta. Taisipa hän kopauttaa jotakuta päähänkin! Shamaanin käskystä esitimme
laulua jääpala kurkussa niin hyvin,
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että jouduimme vielä laulukilpailuun.
Ryhmittäin piti laulaa aina uudesta
eläimestä, kunnes voittajaryhmä oli
selvillä.
Ilmeisesti laulumme miellytti shamaania, koska hän tarjosi meille oikeaa Super-Foodia, voimallista, kuntoa
kohottavaa lääkettä, Pakurikääpäteetä, jonka vaikutus oli suurimmillaan
klo 01 yöllä, mutta eipä kukaan koputellut ovia, saatikka tullut sisään..
Kaikkiin lääke ei vaikuttanut, olivat
varmaan jo immuuneja Pakureita.
Shamaaniin ja taikarumpuun on uskominen; sillä sunnuntaiaamun ohjelmaa piti muuttaa sateen vuoksi.
Tutustuimme kymmeneen yleisimpään Suomessa pesivään lintulajiin
katselemalla niiden kuvia ja kuuntelemalla lauluääniä. Näitä voi opiskella
lisää netissä osoitteessa www.tarsiger.com.
Uusina osallistujina hieman ajatelmia
opitusta ja koetusta:
10 yleisimmin pesivää lintua: 1. pajulintu, 2. peippo, 3. punakylkirastas, 4.
punarinta, 5. järripeippo, 6. vihervarpunen, 7. harmaasieppo, 8. metsäkirvinen, 9. räkättirastas, 10. hippiäinen.
Räkättirastaita emme ole: emme pesiydy minne tahansa. Osaamme kukkua, mutta emme asetu toisten pesiin.
Olisimmeko huuhkajia ja huutelisimme muita luoksemme? Olemmeko
hyvä- vai huononäköisiä pöllöjä? Ihanaa, linnutkin puhuvat eri murteilla!
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Tulemmeko vanhoista metsistä kuin
kaksi pikkusieppoa tai peukaloista:
ääntä lähtee näöstä ja koosta huolimatta. Välillä olemme yölaulajia mutta, mieluummin päivälaulajia. Haluaisimme olla uljaita kuin joutsenet ja
tulla uskollisesti joka vuosi samalle
pesäpaikalle, joten viserrellään ja tullaan uudestaan RETINA-pesälle!
Vuokatinvaaran huipulla.

Metsägolfia pelattiin tennispalloilla
harjumaastossa.

Lehmilammen kodalle pääsi sekä patikoiden että Särysjärven yli soutuveneillä.
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Kukapa välttyisi kommelluksilta
Puutteelliset 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:
Ruokaostoksilla
Retiniitikkoäitini, hänen sulhasensa
ja minä olimme lähikaupassa. Harhailimme kukin tutkien omia mielenkiintoisia ostokohteita. Jossain vaiheessa
havahduin kuitenkin etsiskelemään
äitiä. Löysin hänet lihatiskin äärestä
huokaamassa oletetulle sulhaselleen
ääni hunajaa tihkuen: ”Mitäs herralla olisi mielessä?” Täysin tuntematon
mies kääntyi äitiini päin sanoen: ”Jotain lihaa pitäisi ostaa.” Äitini häpeälle
ei ollut sillä hetkellä mitään määrää,
mutta ajan kuluessa hänkin jaksoi
nauraa kanssamme tarinaa.
Neljännen polven retiniitikko
Kadonnut

lottotosite

Meikäläinen kävi eräänä kauniina
päivänä läheisessä Siwassa heittämässä lottopyydyksen tärppäämään.
Kotona hoksasin, jotta lottotositteeni
oli joutunut ihan hukkateille. Menin
seuraavana päivänä kauppaan kyselemään, jotta onko meikäläisen lottotositetta näkynyt. Ystävällinen myyjä
kyseli, jotta mikä lotto se oli. Sanoin,

jotta Viking Lotto. Asia oli sillä selvä,
ja sain tositteeni. Ei tarvittu passia tai
henkkaria, sillä lottotositteeseen oli
kirjoitettu: ”Luultavasti kuponki on
mieshenkilöltä, jolla on kuulolaitteet
korvissaan.” Eipä tulisi mieleenkään
kasvattaa tukkakuontaloa niin pitkäksi, että tärkeät havainnot jäisivät
ihmisiltä hoksaamatta!
Juupekka

Oulusta

Valkoinen keppi jumissa
Perjantai-iltapäivä oli rautatieasemalla ruuhkainen. Yritin edetä tungoksessa, kun valkoinen keppini jäi
oudosti jumiin. Vastakkaiseen suuntaan ruuhkassa pyrkinyt nuori nainen
huomasi tilanteen, kumartui alas ja
alkoi anteeksi pyydellen irrottaa keppiä selvästi huvittuneena. Minäkin
katsoin alas ja tajusin, että naisen parivuotias tytär oli puristanut pienen
nyrkkinsä tiukasti keppini ympärille.
Lapsi katseli meitä totisin silmin eikä
lainkaan ymmärtänyt, miksi ote olisi
pitänyt hellittää ja mille me aikuiset
niin makeasti nauroimme.
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Taavi ja Timmi opastavat retiniitikoita
Teksti: Outi Lehtinen
Kuva: Pekka Makkonen

Näkevälle opaskoira?
Pirkko Luusalo ja Erkki Juntikka ovat
mikkeliläinen retiniitikkopariskunta.
Perinnöllinen verkkokalvorappeuma
on kutistanut molempien näkökentät niin minimiin, ettei liikenteeseen
ole mitään asiaa ilman valkoista keppiä. Sen kanssa kulkeminen on hankalaa, eikä vaaratilanteita voi välttää.
Eläinrakkaassa perheessä on vuosien
mittaan ollut useita lemmikkikoiria,
ja Pirkon mielessä alkoi kyteä ajatus
opaskoirasta.
Ongelmalliselta tuntui, ettei kumpikaan puolisoista ole täysin sokea.
Ei kai näkevä voi saada opaskoiraa?
Pirkko painiskeli asian kanssa pitkään. Kerran hän äkkäsi kadulla opaskoiran valjaista pitelevän henkilön,
joka yllättäen kaivoi esiin paperin ja
kynän ja alkoi kirjoittaa. – Hei, tuohan
näkee!
Oivallus sai Pirkon ottamaan yhteyttä
Mikkelin keskussairaalaan. Siellä vahvistettiin, että vaikeasti heikkonäköisenä hän voi todellakin saada opaskoiran. Pyörät lähtivät pyörimään, ja
ennen pitkää tuli kutsu parin päivän

esikurssille Näkövammaisten palveluja toimintakeskus Iirikseen Helsinkiin.
Siellä kartoitettiin Pirkon liikkumistarpeita ja arvioitiin hänen sopivuuttaan
opaskoiran haltijaksi. Vaikka koira on
apuväline, se on samalla elävä olento, joka tarvitsee päivittäistä huolenpitoa. Käyttäjä on vastuussa sen hoidosta, ruokinnasta, ulkoiluttamisesta
ja terveydestä. Housunlahkeissa on
aina karvoja, ja koiran tassuissa kantautuu sisälle kuraa. Tämä kaikki oli jo
rutiinia kokeneelle koiranomistajalle. Uutta oli päästä liikkumaan opaskoiran kanssa. Kurssin jälkeen alkoi
odottelu.
Opaskoira on käyttäjälle ilmainen. Siitä maksetaan ruokintakorvausta, ja
eläinlääkintäkulut. Opaskoirat tuottaa, kouluttaa ja omistaa opaskoirakoulu. Niitä on Suomessa nykyään
kolme: Vantaalla NKL:n Opaskoirakoulu, Kuopiossa Viiksi ja Ilmajoella
Minna Leppälän omistama yksityinen
NouHau.
Opaskoiran elämänkaari
Suurin osa koirista on labradorinnoutajia, joiden perimässä voi olla vähän
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kultaista noutajaa. Pentuja syntyy
vuosittain noin 80. Ne varttuvat aluksi vapaaehtoisissa hoitoperheissä
”äippien” huomassa. Nuorten koirien
soveltuvuus opaskoiriksi testataan
7 kuukauden iässä. Tässä vaiheessa
pennuista karsiutuu noin puolet. Ne
päätyvät lemmikeiksi, ja muut palaavat aikuistumaan ”äippien” luo.
Vuoden ikäisinä ne lähtevät opaskoirakouluun ekaluokalle ja puolitoistavuotiaina tokaluokalle, jota seuraa
yhteistyökurssi tulevan käyttäjän
kanssa.
Jos koira säilyy terveenä, se jatkaa
tehtävässään 12-vuotiaaksi, minkä
jälkeen se siirtyy eläkkeelle. Mikäli
perheessä on näkevä henkilö, vanha koira voi jäädä kotiin lemmikiksi.
Muussa tapauksessa se sijoitetaan uuteen kotiin viettämään vanhuuttaan.
Usein koira kuitenkin sairastuu tai
kuolee jo ennen virallista eläkeikää.
Käyttäjät eivät jää tyhjän päälle, vaan
he ovat etusijalla uusia koiria jaettaessa. Niinpä uudet tulokkaat voivat
joutua odottamaan omaa opastaan
jopa useita vuosia.
Ensitapaaminen
Pirkon odotus kesti kaikkiaan kaksi
ja puoli vuotta. Sitten tuli kutsu tulla
tutustumaan Taaviin kahden ja puolen viikon yhteistyökurssille Tuusulan
Onnelaan . Mielessä risteilivät monenmoiset epäilykset.
– Jaa että Taavi, mietti Pirkko. – On-
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kohan nimi enteellinen? Ei kai koira
vain ole tyhmä kuin taavi? Eivätkö
labradorinnoutajat sitä paitsi haise
pahalle? No, onneksi tähän ei ole pakko ryhtyä, vaan vielä voi tarpeen tullen perääntyä ja antaa koira jollekin
muulle!
Kun Pirkko ja Taavi kohtasivat, rakkaus ei syttynyt ensi silmäyksellä. Taavi
oli melkoisen raamikas, harvinaisen
suuri jopa uroskoiraksi. Se oli leimautunut miehiin, mutta päätyi jostain
syystä Pirkolle. Tavoitteena on löytää
mahdollisimman hyvin toisilleen sopiva pari. Koira jää tulevan käyttäjän
hoitoon heti ensimmäisestä päivästä
lähtien. Alkuun Pirkko ei saanut Taaviin minkäänlaista kontaktia. Se heräsi eloon vasta mieskouluttajan astuessa sisään. Pian sille kuitenkin valkeni,
että sen emäntä on nyt Pirkko. Taavissa alkoi ilmetä kelpo opaskoiran piirteitä, ja kurssilta lähdettiin yhdessä
kohti Mikkeliä. Siellä kotikoulutus jatkui vielä viisi päivää.
Uudessa kodissa Taavia odotti iloinen
yllätys: Pirkon luona asui MIES! Taavi
sai kuitenkin aluksi opastaa vain Pirkkoa. Myöhemmin Erkillekin tuli lupa
hankkia oma ”ajokortti”. Nykyään
Taavi on virallisesti molempien opaskoira. Silloin kun kuljetaan yhdessä,
koira on toisella, ja toinen käyttää valkoista keppiä, tai kuljetaan tandemina. Tilanteen hyvä puoli on, etteivät
tuiki tarpeelliset keppitekniikat pääse
unohtumaan kummaltakaan.
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Jokainen koira ja käyttäjä ovat erilaisia. Sujuva yhteistyö vaatii jatkuvaa
harjoittelua. Vapaaehtoiset peesarit
tekevät korvaamatonta työtä tarkkaillessaan ja ohjatessaan koirakoita
turvalliseen liikkumiseen niiden kotipaikkakunnilla.
Näönjäänteen tuomia kommervenkkejä
– Koira on meille korvaamaton, toteaa Erkki. – Vaikka näköä on vielä vähän jäljellä, siihen ei voi luottaa. Virhetulkintoja tulee vähän väliä. Tässä
suhteessa olisi melkein helpompi olla
sokea. Kerrankin kävi niin, että Taavi
pysähtyi, mutta Pirkko arvioi katseellaan, että kulkua saattoi jatkaa – ja putosi seuraavassa hetkessä lähes metrin alaspäin. Onneksi siinä ei käynyt
pahemmin. Toisaalta näönjäänteestä
voi olla apuakin. Koira ei esimerkiksi
talvella lumen aurauksen jäljiltä osaa
aina päätellä, missä jalkakäytävän
reuna tarkalleen sijaitsee.
– Sokeilta opaskoiran käyttäjiltä saa
jäljellä olevasta näöstä toisinaan
kuulla ikäviä kommentteja, harmittelee Pirkko. – Heidän mielestään on
väärin, että näkevät vievät koirat sokeilta. Tätähän minäkin etukäteen
puntaroin ja syyllistin itseäni. Minulle
on kuitenkin vakuutettu, ettei opaskoiraa luovuteta yhdellekään, joka ei
sitä todella tarvitse. Vastuu ei ole koiraa toivovalla, vaan silmälääkärillä ja
maksusitoumuksen myöntävällä keskussairaalapiirillä. Retiniitikko voi siis
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käyttää koiraa hyvällä omallatunnolla. Sen kanssa kulkiessa ei ole mitään
syytä teeskennellä sokeaa, kuten jotkut ovat tehneet.
Vastuuta ja jokunen varjopuoli
– Meillä on ollut lemmikkinä monta koiraa, mutta vastuu opaskoirasta
painaa ihan eri tavalla, Pirkko toteaa.
– Taavin ruokavalioon ja terveydentilan tarkkailuun tulee kiinnitettyä paljon tarkempaa huomiota kuin yhdenkään lemmikkikoiran kohdalla. Sitä
on käytettävä säännöllisesti eläinlääkärillä, vaikkei mitään vaivoja ilmenisikään. Myös Taavin ammattitaidon
säilyminen on meidän vastuullamme.
Sen taitoja on muistettava pitää jatkuvasti yllä, etteivät ne taannu.
– Kaikenlaisten eläinsuojelijoiden
kanssa saa olla tarkkana, huokaa Pirkko. – Jos antaa koiralle ihan normaaleja apuja polvella, niin kohta ollaan
syyttämässä potkimisesta ja eläinrääkkäyksestä.
Opaskoirat on leikattu, etteivät hormonit häiritsisi niiden keskittymistä.
Taavilla on silti voimakas taipumus
nousta toisten koirien selkään. Monien lajitoveriensa tapaan se syö mielellään jäätynyttä koirankakkaa. Kukaan
ei ole täydellinen!
Timmi on tottunut esiintyjä
Järvenpääläinen retiniitikko Eero
Kiuru sai ensimmäisen opaskoiransa
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Timmin nopeasti, vain 10 kuukauden
odotuksen jälkeen, koska jonossa ennen Eeroa ollut henkilö perui kurssille
tulonsa.
– Timmi on ollut minulle alusta saakka
täydellisen sopiva koira, iloitsee Eero.
– Minulla on näkevä vaimo, joka voi
tarvittaessa toimia oppaana, mutta
Timmin ansiosta en ole hänestä riippuvainen. On hienoa, kun voin tulla
ja mennä vapaasti omien aikataulujeni mukaan. Laulan mieskuorossa, ja
Timmi seuraa minua kaikkialle, myös
kuoroharjoituksiin ja esiintymisiin. Se
hoitaa hienosti osuutensa pysyttelemällä laulujen aikana hiirenhiljaa paikallaan ja tekee näin opaskoirien työtä tunnetuksi. Esitysten jälkeen sitä
tullaan usein ihastelemaan.
Timmi on äärimmäisen tottelevainen.
Eero näyttää, kuinka uljaasti se pystyy
vastustamaan kiusausta napata lattialta hajunystyröitä kutkuttava makupala, kun isäntä käskee sen maahan.
Koira ei tee elettäkään tarttuakseen
siihen. Mutta immuuni se ei ole: kun
vapauttava sana kuuluu, Timmi hotkaisee herkun alta aikayksikön.
Käytännöllisiä taitoja
Kiurujen kodin lattialla ei ole kuraisia
tassunjälkiä. Eero on opettanut koiran menemään ulkoa suoraan kylpyhuoneeseen, jossa sen tassut ja mahanalus pyyhitään. Eerolla on tapana
vapauttaa Timmi valjaista jo rappukäytävässä. Joskus se pujahtaa omille
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teilleen nuuskimaan ja jää epähuomiossa oven taakse. Näiden tilanteiden
varalta se tietää, että oven saa auki
haukahtamalla.
– Jotta tämä hyödyllinen taito pysyisi
yllä, joudun aika usein avaamaan kesken kaiken myös vessan oven, nauraa
Eero. – Aiheesta jatkaakseni voin ilokseni todeta, että Timmi ei syö ulkona
kakkaa. Kouluttajan mukaan koiran
pystyy koulutuksella vieroittamaan
tästä pahasta tavasta.
Eero kehuu Timmin viisautta. Se ymmärtää ilmiselvästi, että Eero pystyy
näkemään valoisassa paikassa mutta
ei lainkaan pimeässä. Kaulapannan
pienet tiu’ut kertovat isännälle, missä
Timmi vapaana ollessaan liikkuu. Jos
tiukujen ääntä ei kuulu, Eero kysyy:
”Missä Timmi?” Heti koira haukahtaa
ja tulee luo koskettaen Eeroa päällään.
– Se on hiukan allerginen ja varoo
kosteata nenänpäätään, selittää Eero.
– Olen joutunut lopettamaan partaveden käytön, mutta uhraus on mitätön sen rinnalla, mitä Timmi minulle
antaa. Se on aivan korvaamaton apu
ja kumppani. Olemme pian taas lähdössä jokasyksyiselle etelänmatkalle.
Lentokoneessa opaskoira pääsee mukaan matkustamoon. Nousut ja laskut ovat sen herkille korville hankalia,
mutta tilanteesta selvitään, kun varaan Timmille pureskeltavaksi uuden
lelun ja makupaloja.
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Timmi lähestyy jo eläkeikää. Aikanaan se joutuu luovuttamaan tehtävät seuraajalleen. – Onneksi minulla
on näkevä vaimo, huokaa Eero. – Hänen ansiostaan Timmi voi jäädä meille viettämään vanhuudenpäiviään.
Opaskoira parantaa elämänlaatua
Opaskoiraa harkitsevia retiniitikoita
Pirkko, Erkki ja Eero kannustavat yhdestä suusta: Älä epäröi, vaan laita
asia vireille! Vaikka koira tuo mukanaan velvoitteita, ne kalpenevat liikkumisvapauden ja muiden plussien
rinnalla. Kunto kohenee, turhat kilot
karisevat ja koiran ulkoiluttaminen
tuo elämään säännöllisen päivärytmin. Timmin ansiosta Eero on voinut
jopa vähentää diabeteslääkitystään.
Opaskoirapiireistä löytyy uusia ystäviä ja harrastusmahdollisuuksia. Yhteisiä patikkaretkiä ja lisäkoulutuksia
ei kerta kaikkiaan malta jättää väliin…

Kulkuset Timmin kaulassa paljastavat Eerolle koiran olinpaikan.
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Syyskokous ja opaskoira-asiaa
Kuopiossa
Teksti: Tuire Niemi
Kuvat: Pekka Makkonen

R

etinitis-yhdistyksen
sääntömääräistä syyskokousta kokoonnuttiin tänä vuonna pitämään Kuopioon 13. lokakuuta. Sinne
saapui 28 varsinaista jäsentä, 12 muuta henkilöä ja kaksi opaskoiraa.

Avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja Esko Pölkkynen
esitteli lyhyesti kokouksen keskeiset
aiheet ja kertasi kuulumisia Oulussa pidetyn kevätkokouksen jälkeen.
Kokouksen hyväksymät yhdistyksen
uudet säännöt ovat tällä hetkellä Patentti- ja rekisterihallituksella käsiteltävinä. Hampurissa kesällä pidetyn
RI-kongressin anti oli erinomainen ja
toi esille erityisesti sen, miten väkirikkaissa maissa edistetään tutkimustyötä intensiivisesti. Ainakin USAssa,
Saksassa ja Japanissa tutkitaan keinonäköä. Tuloksia voitaneen lähivuosina positiivisin mielin odotella.
Kesällä vietettiin myös perinteiset yhdistyksen kesäpäivät, tällä kertaa Vuokatissa. Palautteen mukaan ihmiset
viihtyivät tapahtumassa hyvin, mikä
varmasti johtui suosiollisten ilmojen
lisäksi monipuolisesta ohjelmasta.
Elokuussa pidettiin pohjoismainen
silmälääkärikokous Helsingissä. Re-

tinitis-aiheesta pidettiin kaikkiaan
kolme esitystä, ja kokouksessa oli
pelkkää retinitis-asiaa peräti 90 minuuttia. Toivotaan, että retinitis herätti mielenkiintoa silmälääkäreiden
keskuudessa, normaalissa työssään
he kun eivät todellakaan usein törmää tähän sairauteen. Tapahtumarikkaan kesäkauden päätti perinteinen
Retina Day, joka pidettiin lauantaina
22.9.2012. Tällä kertaa mukana myös
lapsia ja lasten vanhempia, mikä teki
ilmapiiristä erityisen lämpimän.
Kokouksessa käytiin läpi talousasioita
Kokouksessa käytiin läpi kuluvan tilikauden tunnuslukuja. Hallituksen
edustaja Ari Koponen kertoi, että
alustavien laskemien mukaan näyttäisi siltä, että tänä vuonna tehdään
ylijäämää. Tämä johtuu onnistuneesta varainhankinnasta ja aivan erityisesti RP-uutisten tehokkaasta ilmoitusmyynnistä.
Keskusteltiin kansainväliseen toimintaan sijoitetuista rahoista. Kongressien pääsymaksut olivat tänä vuonna
suhteellisen korkeat, mikä nosti ku-
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lutasoa samoin kuin se, että joidenkin silmälääkäreiden osallistumista
kongresseihin tuettiin yhdistyksen
tutkimusrahaston varoista, koska silmälääkäreiden joukkoon pyritään
saamaan valveutuneisuutta RP-sairauksien suhteen. Hampurin kongressin
yhteydessä olleeseen nuorten tapaamiseen osallistui yhdistyksen sponsoroimana muutama nuori. Myös talkoohenki vaikuttaa vahvana, ja tänä
vuonna useampikin kokoukseen matkannut kustansi itse pakollisen avustajansa osallistumisen sekä tämän
matkakulut.
Talousasiat herättivät runsasta keskustelua kokousväen joukossa. Koska
yhdistyksellä on käytössään niukat
rahalliset voimavarat, on selvää, että
niiden jakautuminen ei aina tyydytä
kaikkia osapuolia. Toisinaan joudutaan panostamaan hiukan enemmän
toiselle osa-alueelle ja vastaavasti
toisena ajankohtana jollekin muulle.
Omat reunaehtonsa rahojen käytölle asettaa toiminnan päärahoittaja
Raha-automaattiyhdistys, joka yhdistyksemme osalta arvostaa nimenomaisesti kansainvälistä toimintaa,
tutkimustyön seurantaa ja tiedotusta. Hallituksen edustajat tähdensivät
myös, että yhdistyksessä tehdään vapaaehtoistyötä eikä ole tarkoituksenmukaista, että siitä aiheutuu toimijalle itselleen kuluja.
Puheenvuoronsa lopuksi Ari Koponen
kertasi yhdistyksen varainhankintaa
ja totesi, että RAYn avustus oli tänä
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vuonna 37 000 € ja jäsenmaksuista
kertyi vajaat 12 000 €. Myös vuodelle 2013 RAYn avustus tulee olemaan
noin 37 000 €, ja lisäksi on haettu kohdennettua avustusta Retiniitikon oppaaseen 8000 €.
Tutkimustuloksia, vertaustukea ja
muta puhuttaneita asioita
Outi Lehtinen kertoi aktiivisesta asiantuntijaryhmästä, joka seuraa reaaliaikaisesti käynnissä olevia asioita
tutkimuksen saralla. Hän kertoi esimerkin LCA-geenihoidosta. Kun tieto
uudesta hoitomuodosta saatiin, kartoitettiin kaikki Suomen LCA-potilaat,
jotta heidät voitaisiin ohjata hoidon
piirin. Tässä tapauksessa juuri oikean
geenivirheen omaavia henkilöitä ei
Suomesta kuitenkaan löytynyt. Lehtinen teroitti, että hoidon saamisen
suhteen ei ole mitään merkitystä sillä, onko henkilö Retinitis-yhdistyksen
jäsen vai ei. Jos taas haluaa koehenkilöksi johonkin hoitotutkimukseen,
tulee itse olla aktiivinen asian suhteen. Uusien hoitomuotojen tullessa
saataville niistä tiedotetaan, ja Näkövammarekisteristä ja Perinnöllisten
silmätautien tutkimusrekisteristä kartoitetaan potentiaaliset hoidettavat.
Kokouksessa keskusteltiin Suomen
kotoperäisten RP-geenien kartoituksesta tulevaisuudessa. Kansainvälisissä seulontatesteissä suomalaisten
retiniitikoiden geenivirheet jäävät
usein löytymättä. Outi Lehtinen kertoi, että tätä kartoitusta ei vielä ole
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aloitettu, koska on odoteltu menetelmien paranemista sekä hintatason
kohtuullistumista, jotta kartoituksesta saataisiin mahdollisimman suuri
hyöty. Tutkimukseen voidaan oikean
ajankohdan koittaessa hakea rahoitusta yleisiltä säätiöiltä.
Tutkimustulosten ohella vertaistuki
puhutti kiivaasti kokousväkeä. Mietittiin yleisesti, mitä vertaistuki käytännössä on ja miten sen kukin mieltää.
Monien puheenvuorojen jälkeen Esko
Pölkkynen kertoi siitä, mihin yhdistyksen resurssit vertaistuen suhteen
realistisesti riittävät. Faktahan on,
että jokainen yksilö tarvitsee erityyppistä vertaistukea ja aivan yhtä tärkeää kuin tuen saaminen on myös sen
jakaminen. Yhdistys pyrkii tarpeen
tullen tukemaan myös paikkakuntien omalähtöistä toiminnan kehittämistä, kunhan sen käynnistäminen
lähtee aktiivisesti liikenteeseen nimenomaan alueen ihmisten itsensä
toimesta.
Yhdistyksen hallitukseen uutta
virtaa
Hallituksesta erovuorossa tänä vuonna olivat Ari Koponen, Outi Lehtinen
ja Keijo Ojala. Ensiksi mainittu ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä. Tämä
herätti keskustelua siitä, että hallitukseen tarvitaan talousasioiden tuntija.
Paikalla olleet ehdokkaat esittäytyivät kertoen hieman itsestään. Outi
Lehtinen ehdotti uudeksi jäseneksi
tamperelaista Esko Salomaata, jolla
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on pitkä kokemus rautatiealalta. Salomaa oli itse estynyt saapumasta kokoukseen, mutta hän oli kirjoittanut
itsestään esittelyn, jonka Lehtinen
luki ääneen.
Hallituksen kokoonpanosta päästiin
yksimielisyyteen ilman äänestyksiä. Puheenjohtajaksi valittiin jälleen
Esko Pölkkynen, joka kiitti lämpimästi kannatuksesta, mutta ilmoitti samalla jo etukäteen, että suostuu puheenjohtajaksi ainoastaan vuodelle
2013. Hallitukseen valittiin seuraavat
kolme varsinaista jäsentä kahdeksi
vuodeksi: Outi Lehtinen, Anita Niemi
ja Esko Salomaa. Kesken toimikautta
eronneen tilalle valittiin Eero Kiuru
vuoden 2013 loppuun. Varajäseniksi
valittiin Kaija Andberg, Keijo Ojala ja
Ritva Salonen tässä kutsumisjärjestyksessä.
Tulevia tapahtumia
Vuosi 2013 on Retinitis-yhdistyksen
juhlavuosi yhdistyksen täyttäessä
40 vuotta. Tämän johdosta järjestetään erityisesti jäsenille suunnattu juhla, joka pidetään Tampereella
14.–16.6.2013. Syyskuussa tehdään
yhteinen ruskamatka Ylläkselle Äkäslompoloon. Tulevista tapahtumista
mainittiin lisäksi sääntömääräinen
kevätkokous, joka pidetään 6.4. Kokkolassa sekä syyskokous Kouvolassa
19.10.. Molempien tilaisuuksien yhteyteen järjestetään tapaaminen jäsenten perheille ja läheisille.
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Illan teemana opaskoirat
Päivällisen jälkeen ei tällä kertaa
lähdettykään teatteriin, vaan iltaohjelmana kuultiin retiniitikoiden
omakohtaisia kokemuksia elämästä opaskoiran kanssa. Paikalla olivat
Pirkko Luusalo ja Erkki Juntikka yhteisen opaskoiransa Taavin kanssa sekä
Eero Kiuru ja Timmi.
Ilta oli erittäin onnistunut. Isänsä kanssa kokoukseen osallistunut 9-vuotias Siiri Isokallio kertoi tutustuneensa
opaskoiriin aiemmin vain Pikkukakkosen Eläimiä työssä -ohjelmasarjan
kautta. Hänestä oli hienoa tavata nyt
peräti kaksi ilmielävää opaskoiraa ja
kuulla niiden tehtävistä. Moni aikuinenkin sai esityksestä uusia virikkeitä,
ehkä jopa kipinän opaskoiran hankkimiseen.

Keskustelu kävi vilkkaana. Puheenvuoroa käyttämässä Timo Nyström..

Opaskoiraesitystä seuraamassa etualalla vas. Reijo Toiminen, Juhani Kaasinen, Keijo Ojala ja Ari Koponen.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Pohjois-Savon Näkövammaisten
edustaja Pekka Partanen ja sihteerinä
Ritva Salonen.
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Hanna Tuomistolla on taito
hyppysissään
Kuvat: Pekka Makkonen

R

etinitis-yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä Kuopiossa
oli myynnissä runsas valikoima
Hanna Tuomiston upeita käsitöitä.
RP-uutiset haastatteli taitavaa nuorta
naista.

taman vuoden kuluttua menin yksityiselle optikolle tarkastuttamaan,
ovatko silmälasini ajan tasalla. Silloin
optikko kertoi havainneensa silmänpohjissani jotain erikoista ja passitti
minut KYS:iin jatkotutkimuksiin.

Kuka olet ja mistä tulet?

Diagnoosin saaminen oli järkytys,
mutta myös helpotus. Minulle oli aina
sanottu, että keskity katsomaan. Itsekin ihmettelin, miksi esimerkiksi pesäpallon pelaaminen koulussa oli niin
hankalaa. Kummastusta herätti myös
se, että olin vuosia käynyt silmäpoliklinikalla, mutta mitään retinitis pigmentosaan viittaavaa ei ollut havaittu. Törmäilyjä minulle oli sattunut
paljon, mutta olin aina ajatellut, että
olen varmaankin muita kömpelömpi.
Jälkikäteen olen saanut kuulla, että
lapsilla verkkokalvon muutokset eivät näy silmätutkimuksissa. Tiettävästi olen sukuni ainoa retiniitikko, joten
mitään epäilyjä ei senkään vuoksi ollut herännyt.

Olen Hanna Tuomisto, 32-vuotias retiniitikko. Olen kotoisin Pohjois-Savosta, Nilsiästä ja asustelen Kuopiossa.
Koulutukseltani olen tietojenkäsittelyn tradenomi, mutta tällä hetkellä
olen YT-neuvottelujen tuloksena työtön. Perheeseeni kuuluu miehen lisäksi kaksi koiraa, labradorinnoutajat
Uuno ja Turo. Harrastuksiani ovat käsityöt, lenkkeily sekä kuntosali. Kesäisin viihdyn omakotitalon puutarhan
parissa.
Miten näkövammasi todettiin?
Ensimmäiset silmälasini sain 5-vuotiaana, kun neuvolassa näöntarkkuus
todettiin huonoksi. Kävin säännöllisesti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa silmäkontrolleissa ja hoidoissa
karsastuksen vuoksi. Nämä käynnit
loppuivat, kun olin 13-vuotias. Muu-

Miten olet sopeutunut vammaan?
Murrosiässä diagnoosin saaminen ei
ollut helppoa, mutta jotenkin siitäkin
vaan on selvitty. Keskustelut ystävien

44

RP

ja läheisten kanssa auttoivat selkeyttämään omia ajatuksia. Heti diagnoosin saamisen jälkeen osallistuin Näkövammaisten Lasten Tuki ry:n nuorten
leirille ja tapasin siellä muita ikäisiäni
näkövammaisia.
Valkoisen kepin käyttöönottaminen
oli suuri ponnistus. Melko pian diagnoosin saamisen jälkeen sain ensimmäisen keppini. Aluksi kokeilin kepin
kanssa liikkumista salaa vieraassa ympäristössä, enkä voinut kuvitellakaan,
että lähtisin sen kanssa liikkeelle kotikaupungissa.
Vuosien myötä olin viimein lopen
väsynyt törmäilyyn ja selittelyyn – lisäksi olin pari kertaa melkein jäänyt
auton alle. Hakeuduin Iirikseen kuntoutusjaksolle. Kaukana kotoa, Helsingissä, kepin kanssa liikkuminen
tuntui helpolta. Oli ihana huomata,
että törmäilyt eivät enää olleetkaan
minun syytäni, vaan minulta tultiin
jopa pyytämään anteeksi.
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10-vuotiaana. Ja siitä se ”neuloosi”
sitten iski. Aluksi tein paljon lapasia
ja villasukkia itselle ja lahjaksi. Työttömäksi jäätyäni käsitöiden tekemiseen on jäänyt enemmän aikaa kuin
aiemmin. Myös Iiriksessä käymiltäni
kursseilta olen saanut tärkeää oppia
uusien materiaalien ja tekniikoiden
käyttöön. Tällä hetkellä käsitöitäni on
myynnissä Pohjois-Savon näkövammaisten toimistolla sekä tuttavieni
liikkeissä.
Oletko muuten mukana paikallisyhdistyksen toiminnassa?
Olen jonkin verran mukana PohjoisSavon näkövammaisten toiminnassa.
Tänä vuonna kuulun yhdistyksen kulttuuritoimikuntaan. Sen puitteissa järjestämme mm. erilaisia tapahtumia ja
retkiä. Tänä syksynä yhdistys on aloittanut yhteistyön paikallisen liikuntakeskuksen kanssa. Siellä olen käynyt
pari kertaa viikossa hankkimassa iloa
ja hyvää oloa liikunnasta.

Kotiin palattuani vähitellen rohkaistuin käyttämään keppiä myös tutussa
ympäristössä. Olen huomannut, että
pääsääntöisesti ihmiset suhtautuvat
asiallisesti kepin kanssa liikkujaan.
Itse tunnen oloni turvallisemmaksi,
ja kepin kanssa saa helpommin apua
esim. asiointitilanteessa.
Käsityöt ovat selvästikin lähellä sydäntäsi?
Ensimmäisen kerran sain neulepuikot
käteeni ala-asteen käsityötunnilla alle

Hanna Tuomisto (vas.) esittelee käsitöitään
Outi Lehtiselle. Tilannetta seuraa Ari Koponen.
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Hannan käsityöt kiinnostivat Siiri Isokalliota,
joka itsekin askartelee helmiä ja toisinaan
vähän virkkaa ja huovuttaakin.

Rautateiden ja puutarhan rakentaja
Tamperelainen Esko Salomaa, 62, on
valittu Retinitis-yhdistyksen hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2013–2014.
RP-uutiset haastatteli uutta tulokasta.
Miten tulit hakeutuneeksi ehdolle?
Olen ollut tähän asti passiivinen jäsen,
koska kiireet työelämässä eivät oikein
ole mahdollistaneet osallistumista
aktiiviin toimintaan. Nyt kun olen 1-2
vuoden kuluessa jäämässä eläkkeelle,
olen ajatellut lisätä osallistumistani
yhdistyksen toimintaan ja vallan hyvin
antaa panokseni myös sen hallintoon.
Mitä teet työksesi?
Teen VR Track Oy:ssä tarjouspäällikön

töitä. Olen aloittanut Valtionrautateiden rataosastolla rakennusmestarin
tehtävissä vuona 1978. Toimin useita vuosia erilaisilla radanrakennusja korjaustyömailla. Sittemmin olen
työskennellyt mm. suunnittelijana,
tarjouslaskijana, henkilöstöpäällikkönä ja vuodesta 2004 lähtien tarjouspäällikkönä. VR on tuona aikana
muuttunut valtion virastosta valtion
omistamaksi osakeyhtiöksi, jonka
yksi tytäryhtiö on rakennus- ja kunnossapitotöitä tekevä VR Track Oy.
Sinulla taitaa olla myös luottamustoimia?
Olen toiminut vuodesta 2004 läh-
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tien Rautatiealan Teknisten Liitto
RTL ry:n puheenjohtajana. RTL on
VR:llä, muissa alan yrityksissä ja valtionhallinnossa toimivien alan teknisesti koulutettujen ammattiliitto.
Puheenjohtajuuden
seurauksena
on kertynyt muitakin luottamustoimia, mm. VR:n hallintoneuvoston
jäsenyys. Olen myös VR Track Oy:n
hallituksen jäsen. Näillä näkymin jätän puheenjohtajan tehtäväni ensi
keväänä ja sitten vähitellen muutkin siihen liittyvät luottamustoimet.
Miten näön heikkeneminen on
vaikuttanut työhösi?
1978 näin vielä sen verran hyvin, että
läpäisin
liikenneturvallisuustyössä
olevat näön tarkkuus- ja värinäkövaatimukset. Aika pian tilanne muuttui
niin, että en enää noihin töihin olisi
kelvannut. Onneksi on ollut tarjolla
muita tehtäviä, joiden hoitamiseen
näkökykyni on riittänyt näihin päiviin
asti mielestäni kohtuullisesti. Nykyisin työskentelen pääosin joko tietokoneen näytön ääressä Tampereella
tai pääkonttorimme kokoustiloissa
Helsingissä. Tutussa ympäristössä on
helppo toimia. Myös liikkuminen junalla Tampereen ja Helsingin välillä sujuu
hyvin. Silloin kun joudun oudompiin
paikkoihin, on tietysti hankalampaa, mutta yleensä riittää, kun varaa
tarpeeksi aikaa paikkojen löytämiseen ja ympäristön hahmottamiseen.
Miten työtoverit ovat asiaan
suhtautuneet?
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Lähimmät työtoverit ovat tottuneet huonoon näkööni ja auttavat
tarvittaessa.
Olen
itse
suhtautunut asiaan aika pitkälti tamperelaisittain:”Eitehrätäsänynumeroo.”
Miten ja minkä ikäisenä huomasit
näössäsi ensi kertaa vikaa?
Silmälasit taisin saada neljännellä
luokalla kansakoulussa, mutta silloin
oli kyseessä tavallinen taittovirhe.
Pelasin lapsuuteni ja nuoruuteni jääkiekkoa. Ensimmäisen kerran muistan ajatelleeni noin 20-vuotiaana,
että näkökenttäni ei ole niin laaja
kuin pitäisi. Mitään tutkimuksia ei silloin kuitenkaan tehty. Sen verran koin
asian haittaavan, että aloin muutama
vuosi tuon jälkeen kouluttautua jääkiekkovalmentajaksi ja lopetin oman
aktiiviurani. Näkökenttäongelmat todennettiin ensimmäisen kerran Taysissa vuonna 1986. Diagnoosini on
retinitis pigmentosa. Virallisesti olen
ollut näkövammainen vuodesta 2008,
jolloin liityin Retinitis-yhdistykseen.
Onko lähisuvussasi muita
retiniitikoita?
Meitä on viisi sisarusta, joista retiniitikoita on minun lisäkseni kaksi. Edellisessä tai seuraavassa sukupolvessa ei retiniitikoita ole.
Millainen perhe sinulla on?
Vaimo ja kaksi täysi-ikäistä lasta. Poikani on asunut Norjassa vähän yli kym-
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menen vuotta, ja perustanut siellä perheen, johon kuuluu myös toistaiseksi
ainoa lapsenlapseni. Tyttäreni asuu
avokumppaninsa kanssa Tampereella.
Miten ja missä vietät vapaa-aikaasi?
Meillä on kesäasunto Valkeakoskella,
Mallasveden äärellä. Asumme siellä
yleensä toukokuusta syyskuuhun ja
vietämme lähes kaikki viikonloput
vuoden ympäri. Meillä on siellä iso
puutarha, jonka hoitamiseen ja lisärakentamiseen vapaa-aikamme pääosin
kuluu. Arvostamme puhtaita oman
maan tuotteita: Kasvatamme tomaattia, paprikaa, perunaa, porkkanaa,
punajuurta, valkojuurta, palsternakkaa, erilaisia salaatteja ja yrttejä, parsaa, omenia, luumuja, kirsikoita, herukoita, pensasmustikkaa, vadelmaa,
mansikkaa. tyrninmarjaa, karviaisia ja
viinirypäleitä. Hyötypuutarhan lisäksi
meillä on lukematon määrä erilaisia
perennoita, pensaita ja puita. Vaimoni Tuula on varsinainen viherpeukalo,
ja minä toimin parhaani mukaan apuna raskaammissa töissä.
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tysti tekemättä yhtään mitään, esim.
TV:n tai tietokoneen ääressä tai sitten lukemiseen. Viime aikoina olen
erityisellä innolla osallistunut Facebook-ryhmään ”Noin 50- ja 60-luvulla syntyneet lahtelaiset”. Olen siellä
saanut yhteyden joihinkin lapsuus- ja
nuoruuskavereihin, joista en ole kuullut mitään 30–40 vuoteen. Olen löytänyt myös uusia tuttavuuksia ihmisistä,
joiden kanssa olen kasvanut samaan
aikaan samassa ympäristössä toisiamme tuntematta. Muutin synnynkaupungistani Lahdesta Tampereelle
vuonna 1974. Muutenkin Facebook on
mielestäni hieno yhteydenpitoväline.
Millaisin mielin otat hallituspaikan
vastaan?
Avoimin mielin. Minulle ei ole oikeastaan minkäänlaisia ennakkoajatuksia
asiasta. Toivon, että pystyn omalta
osaltani auttamaan yhdistystä työssä
retiniitikoiden hyväksi.

Talvisin olemme vuosittain viettäneet
aikaa Teneriffalla Puerto de la Cruzissa
ja matkustelleet hieman muuallakin.
Liikuntaa olen myös jonkin verran harrastanut koko ikäni. Viime vuodet pääasiallinen kuntoilumuoto on ollut työmatkojen käveleminen, noin 10 km/
pv, silloin kun olen työssä Tampereella.
Suuri osa vapaa-ajasta menee tie-

Esko Salomaa nauttii raikkaasta ulkoilmaelämästä. (Kuva: Tuula Salomaa)
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Lipputankotempaus Mikkelissä
Teksti: Juha Luomala ja Outi Lehtinen
Kuva: Jari Vierikko

E

telä-Savon Näkövammaiset ry:n
tempauksessa Valkoisen kepin
päivänä 15.10.2012 kolme yhdistyksen puuhamiestä Erkki Juntikka, Timo Nyström ja Hannu Kotisalo
kantoivat 9-metrisen lipputangon
olallaan K-rauta Mikkelistä sen ostajalle Kahvila Kaisan Kamariin. Matkaa kertyi vähän vajaa yhdeksän kilometriä, ja seuranaan kantajilla oli
poliisisaattue sekä opaskoira Taavi.
Huomioliivit olivat päällä siltä varalta, jos jättiläismäinen valkoinen keppi sattuisi jäämään tiellä liikkujilta
huomaamatta. Kantamisurakan päätteeksi miehet pystyttivät tangon paikalleen.
– Lipputanko symboloi valkoista keppiä. Tänä vuonna Valkoisen kepin päivän kansainvälisenä teemana oli asiakaspalvelun automatisoituminen,
joka on tietenkin näkövammaisten
kannalta monesti huono juttu. K-raudasta saa kuitenkin edelleen hyvää
asiakaspalvelua, Timo Nyström sanoo.
Kaisan Kamari on oiva taukopaikka
valtatie 13:n varrella. Kahvilassa on
myytävänä näkövammaisten käsityötuotteita. Kannattaa piipahtaa, jos

matka sattuu varsinkin liputuspäivinä
sitä kautta kulkemaan!
Tempaus oli Mikkelissä jo toinen laatuaan. Sama kolmikko kantoi edellisen kerran lipputankoa viime vuonna sokeain viikon alkajaisiksi. Tällöin
matkaa kertyi noin 15 km.


Poikkeuksellinen kuljetus lähti matkaan K-rauta Mikkelin pihasta ja päätyi yhdeksän kilometrin päähän Kahvila Kaisan Kamarin pihaan.
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Retinitis-yhdistyksen hallitus 2013
Puheenjohtaja:
Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com

Esko Salomaa, Tampere
040-8630 748
esko.salomaa@gmail.com

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

Maija Lindroos, Helsinki
(09) 241 7817, 040 7000 323
maija.lindroos@pp.inet.fi

Kaija Andberg, Helsinki
050 341 3778
kaija.andberg@netsonic.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

Ritva Salonen, Kangasala
ritva.salonen@suomi24.fi

Retinitis-yhdistyksen yhteyshenkilöt
Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075
eero.kiuru@pp.nkl.fi
Anita Niemi, Haapavesi
(08) 453 702 tai 0500 585 750
anita.niemi@kotinet.com
Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com

Nuorten yhteyshenkilö:
Marika Turunen, Vantaa
marikaturunen@hotmail.com
Lasten vanhempien yhteyshenkilö:
Minna Mäkilä, Äetsä
040 553 8343
minna.makila@kponetti.net

2/2012
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Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja
päivystysaika
Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja
torstaisin klo 10–13 numerossa (09)
3960 5800.

Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään
lauantaina 6.4.2013 Kokkolassa.

2/2012
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Lautta Optiikka Oy
puh. 09-675 122
lautta.optiikka@saunalahti.fi

Opti-Silmä Oy, Oulu
www.optisilma.fi

www.aspo.fi

2/2012
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Palvelukortti
Haluan liittyä varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 20 euroa/vuosi + liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja RP-uutisten vuosikerran).
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi, sisältää RP-uutisten
vuosikerran).
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella).
Tilaan veloituksetta yhdistyksen uutta esitettä ____ kpl.
Tilaan veloituksetta ____ kpl yhdistyksen käyntikortteja kannatusjäsenten ja lahjoittajien hankintaan.
Tilaan ___ kpl Kävelevät hatut ja muita retiniitikon kommelluksia.
Julkaisu on ilmainen.
Tilaan veloituksetta ___kpl Retina Day 2012 luennot DVD-levyllä.
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 ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,Lähetyskulut lisätään: T-paita 1,60 / lippis 1,10
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. Palautusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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Perinnöllisiä silmänpohjan
rappeumasairauksia
potevien asialla
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Retinitisyhdistys
maksaa
postimaksun

Päiväys
Nimi
Lähiosoite

Retinitis-yhdistys ry

Postinumero ja -toimipaikka

Tunnus 5006546

Puhelin

00003 VASTAUSLÄHETYS

SILMIESI NÄKÖKYVYN TUEKSI
Virkistää
immuunipuolustus
ta

LAADUKAS

KOTIMAINEN

www.fennooptiikka.fi
www.linssiklinikka.fi
Retinacomplex®: n valmistaja: APO Pharmaceuticals Int. B.V.,
Morseweg 3, 1131 PE Volendam, Holland.

www.retinacomplex.com

KAG-nr. 2867-0209-0128

LUOTETTAVA

VIRKISTÄÄ SILMIEN SUOJAMEKANISMEJA
VAPAITA RADIKAALEJA VASTAAN

RP
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UUSIA LAADUKKAITA SUURENNUSLAITTEITA OPISKELUUN, TYÖHÖN JA KOTIIN

Ruby
 pieni, kannettava suurennuslaite
 4,3” näyttö
 eriväriset selkeät toimintonäppäimet
 suurennus kahva taitettuna 5X, 7,5X, 10X
 suurennus kahva ulosvedettynä 2–14X

Compact 5 HD ja 7 HD
 kannettava teräväpiirtosuurennuslaite
 5” tai 7” näytöllä
 ergonominen näytön asento
 helpot toimintonäppäimet
 1.5X–18X suurennus

ClearView+ HD
terävä kuva erityisesti pienemmillä
suurennuksilla
 suurennus 1x–76x näytön koosta rippuen
 valittavana 19” ja 22” TFT-näytöt, joissa
UFA-näytönvarsi, näyttö liikuteltavissa
ylös-alas ja myös vaakasuuntaan
 liitettävissä tietokoneeseen


Topaz XL HD
 20”, 22” ja 24” näytöllä
 laadukas teräväpiirtokuva
 liitettävissä tietokoneeseen
 eriväriset helppokäyttöiset säätimet

Kysy lisää:
Näköpiste Polar Print Oy
Itälahdenkatu 23 A, 00210 Helsinki
Puh. 040 5267177 ja 044 0900 790 tai
09-615 00124

www.polarprint.fi

“Tekee pienistä asioista suuria”
Acrobat 19/22/24” LCD
• ”3-in-1” Autofocus kamera, kaukosäädin
• Suurennus jopa 82x,, lukuviivat, ”Freeze”
• Kevyt, laukku mukana sekä PC yhteensopiva
Merlin 19/22/24” LCD
• Helppokäyttöinen ja kirkas hyvä kuva
• 2,4-85x Zoom, 28 ohjelmoitavaa katselutilaa
Pebble 4,3”
• Kevyt ja helppo käyttää, kirkas kuva
• 2-10x Zoom, 6 katselutilaa,”Freeze”-toiminto
Visual Focuksen perustaja Mikael Toivainen on itse retiniitikko ja on
saanut suuren avun Enhanced Visionin suurentavista lukulaitteista.
___________________
Apuväline Visual Focus Oy
mikael@visualfocus.fi
Rauhankatu 26, vaasa
www.visualfocus.fi
Puhelin: 040-539 1071

56

RP

UUTISET

2/2012

