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3 + vuotta
Teksti: Esko Pölkkynen,  
Retina ry:n puheenjohtaja

Hakeuduin mukaan silloisen Re-
tinitis-yhdistyksen toimintaan 
jäätyäni eläkkeelle reilut seit-

semän vuotta sitten. Jäsen toki olen 
ollut jo 1990-luvun alusta.  Osallistuin 
ensin kesäpäiviin ja Kreetan-mat-
kaan, joissa tutustuin jäsenistööm-
me. Hallituksessa aloitin viisi vuotta 
sitten ja puheenjohtajana olen ollut 
viimeiset kolme vuotta.

Näinä vuosina olen kokenut yhdistyk-
sen jäsenet aktiiviseksi, osaavaksi ja 
toinen toistaan tukevaksi porukaksi. 
Tapahtumien järjestäminen on help-
poa, kun aina löytyy osaavat, innok-
kaat tekijät. Olen myös saanut lukui-
san määrän uusia hyviä ystäviä ja sitä 
kautta rikkautta elämään.

Toinen aivan erityinen voimavara 
on asiantuntijaryhmämme. Olemme 
saaneet todella asiantuntevaa tie-
toa meitä piinaavasta rappeumasai-
raudesta. Olemme kuulleet luentoja 
erilaisissa tilaisuuksissa, ja lukuisia 
ovat lehdessämme julkaistut artikke-
lit. Tällaista voimavaraa tuskin muilla 
vastaavilla yhdistyksillä  on. 

Tiedotus on myös Retina ry:ssä mie-

lestäni erinomaista. Retina-lehden 
monipuoliset artikkelit niin tieteen 
kuin jäsentapahtumien osalta ovat 
olleet valaisevia ja kiinnostavia eikä 
henkilöhaastattelujakaan ole unoh-
dettu.  Jäsentiedotteet ovat  vielä kai-
ken lisänä.

Joitain erityisen merkittäviä juttu-
ja on jäänyt mieleen näiltä vuosilta. 
Ehkäpä merkittävin oli RAY:n uhkaus 
jättää meidät ilman avustusta. Tämä 
tapahtui neljä vuotta sitten, ja siitä 
selvittiin Ari Koposen ja Maija Lind-
roosin erinomaisella valistustyöllä ja 
Näkövammaisten Keskusliiton tuella. 
Mikään ei ole itsestään selvää. Jat-
kossakin kannattaa muistaa erityis-
osaamisemme olevan tutkimuksen 
seuranta, tiedottaminen jäsenistölle 
sekä osallistuminen kansainväliseen 
toimintaan. 

Hieno tapahtuma oli Retina ry:n 
40-vuotisjuhla viime vuonna Tampe-
reella. Oli juhlaa, oli asiaa, oli haus-
kaa!

Sääntöuudistus oli merkittävä asia. 
Se aiheutti paljon mielipiteitä ja kes-
kustelua, hyvä niin! Tärkeät asiat pi-
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tää puida perusteellisesti. Mielestä-
ni tavoite saavutettiin. Säännöt ovat 
selkeät, täyttävät nykyvaatimukset 
ja antavat mahdollisuuden laajentua 
perhetoimintaan. Lapsi- ja perhetoi-
minta onkin  jo aktivoitunut.

Myös tuoreimmat tapahtumat ovat 
olleet onnistuneita. Kesäpäivät Vaa-
san saaristossa olivat erinomaiset, 
ja luonnonolosuhteet antoivat lisä-
maustetta. Kiitos vielä järjestäjille!

Retina Dayn anti oli monipuolista ja 
asiantuntijoiden luennot erinomai-
sia. Tapahtumaa on kyetty monipuo-
listamaan, joskin vielä ei päästy kak-
sipäiväiseen tapahtumaan, ehkä ensi 
kerralla. 

Syyskokous Vantaalla sujui juohevas-

ti puheenjohtajana toimineen Reijo 
Toimisen johdolla. Hallitukselle saa-
tiin uusi puheenjohtaja ja uusi nuori 
jäsen hallitukseen, näistä tarkemmin 
muualla lehdessä. Oheisohjelma, Riit-
ta Lahtisen ja Russ Palmerin työpaja-
tyyppinen osallistuva esitys oli  mie-
lestäni antoisa ja rohkaiseva.

Kohdallani Retina ry:n puheenjohta-
juus ei ole ollut pelkästään velvolli-
suus. Olen kokenut  näin hienon yh-
distyksen johtamisen kunnia-asiaksi. 
Olen myös erittäin kiitollinen jäsenis-
tön tuesta! Hyvillä mielin luovutan 
viestikapulan 20 vuotta nuoremmalle 
seuraajalleni. Onnea matkaan! 

Kohdaltani työ jäsenistön parhaaksi 
jatkuu vielä yhdistyksen hallitukses-
sa.
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Mitä uutta tutkimusrintamalta?
Hannu Uusitalo, silmätautiopin professori, ylilääkäri
Tampereen yliopisto, SILK / Tays Silmäkeskus

Retina International järjesti Or-
landossa pidetyn ARVO (Asso-
ciation for Research in Vision 

and Ophthalmology) -kokouksen yh-
teydessä Lääketieteellisen neuvotte-
lukunnan (Medical Advisory Board) 
kokouksen. Paikalla oli puheenjohta-
jina toimineiden Christina Fasserin ja 
Joe G. Hollyfieldin lisäksi 14 luennoit-
sijaa ja 60 kokousedustajaa eri puo-
lillta maailmaa.

Paikalle kutsutut luennoitsijat loivat 
hyvän kuvan käynnissä olevista verk-
kokalvosairauksien uusia hoitomuo-
toja käsittelevistä tutkimuksista ja 
niiden nykytilasta. Leveällä rintamal-
lahan tutkimus etenee. On hienoa 
nähdä, että silmäsairaaloissa hoide-
taan jo rutiininomaisesti vielä joitakin 
vuosia sitten täysin hoitamattomana 
pidettyjä verkkokalvosairauksia ja 
toisiin kehitellään uusia, entistä vaa-
tivampia hoitomuotoja.
 
Tähän katsaukseen olen ryhmitellyt 
kokouksessa esitellyt hankkeet niissä 
käytettävien menetelmien ja teknii-
koiden mukaisesti: lääkehoidot, gee-
nihoidot, kudosteknologiset sovel-
lukset ja tekniset ratkaisut.

Lääkehoidot

Ikärappeumaan käytettävät lasiaisen 
sisäiset lääkehoidot ovat nopeasti 
muuttuneet silmätautien rutiinihoi-
doiksi. Suomessa niitä annetaan täl-
lä hetkellä enemmän kuin tehdään 
kaihileikkauksia eli yli 50.000 vuo-
dessa. Verisuoniperäistä kasvuteki-
jää (VEGF) estävät lääkehoidot ovat 
laajentuneet kostean ikärappeuman 
hoidosta mm. diabeettisen maku-
lopatian, laskimotukosten, neovas-
kulaarisen glaukooman ja keskosen 
verkkokalvosairauden hoitoon. Lasi-
aisen sisäisesti käytetään myös glu-
kokortikoideja eli kortisonivalmistei-
ta ja antibiootteja. Tutkimuksen alla 
on myös kuivan karttamaisen ikä-
rappeuman (geograafisen atrofian) 
hoitoon tarkoitetun komplementti-
faktori D:n estäjä eli lampalimazubi. 
Komplementtijärjestelmä on moni-
mutkainen elimistön puolustusjärjes-
telmän ja tulehdusreaktioiden sääte-
lijä, jolla on merkitystä ikärappeuman 
synnyssä. Komplementtijärjestelmän 
eri faktoreita säätelevien geenipoik-
keamien on osoitettu olevan merkit-
täviä ikärappeumalle altistavia teki-
jöitä. Lampalizumabilla on raportoitu 
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olevan karttamaisen atrofian etene-
mistä hidastava vaikutus, ja hoitoa 
kuvataan turvalliseksi. Varsinaista tie-
teellistä julkaisua ko. hoidosta ei kui-
tenkaan vielä ole.

Aistinsolujen vaurioiduttua voidaan 
eräiden yhdisteiden avulla saada 
verkkokalvolle jäljelle jääneet muut 
solut, esimerkiksi gangliosolut muun-
tumaan valoa aistiviksi. Berkleyn yli-
opiston tutkijat kertoivat käyttämi-
ensä BENAQ- ja DENAQ-yhdisteiden 
pystyvän tähän ainakin hiiren verk-
kokalvolla. Mielenkiintoinen työ on 
myös siksi, että verkkokalvolla on to-
dettu olevan useita erilaisia ganglio-
solutyyppejä, joista osassa on osoitet-
tu olevan valoa aistivia ominaisuuksia 
jo luonnostaan. 

Kanadalaistutkijat kertoivat suun kaut-
ta otettavan 9-cis-retinyyliasetaattijoh-
doksen tutkimuksen nykyvaiheesta. 
Ryhmä on saanut tutkimuslääkkeel-
lään aikaan näkökyvyn kohentumis-
ta kuudella neljästätoista potilaasta, 
jotka sairastavat Leberin kongenitaa-
lista amauroosia. Lääkehoidolla oli 
tutkijoiden mukaan vain vähän si-
vuvaikutuksia. Tavoitteena on tehdä 
seuraavaksi laajempi lumekontrolloi-
tu satunnaistettu tutkimus.

Geenihoidot

Geenihoidoista ajankohtaisinta ker-
rottavaa oli Robert McLarenilla, joka 
raportoi tutkimustuloksistaan kori-
oideremian hoidossa. Tästä aiheesta 
on vastikään ollut kirjoitus tässä leh-

dessä (Retina 1/2014, s. 5-8) ja tämän 
vuoksi aiheesta vain lyhyt yhteenve-
to. Geenihoidot ovat osoittautuneet 
ensimmäisissä kliinisissä tutkimuk-
sissa turvallisiksi, ja niillä on aikaan-
saatu alustavasti lupaavia hoitotulok-
sia. Tarvitaan kuitenkin vielä paljon 
ponnistelua, hikeä, verinäytteitä ja 
ehkä kyyneleitäkin, ennen kuin nyt 
pisimmällä olevien geeninsiirtoon 
perustuvien Leberin kongenitaali-
sen amauroosin tai korioideremian 
uudet hoidot ovat varsinaisessa klii-
nisessä käytössä. Kuulimme myös 
vielä kokeellisessa vaiheessa olevien 
geenihoitoprojektien nykytilasta niin 
Bestin taudin kuin akromatopsiankin 
osalta.

Kudosteknologia

Kokouksessa esiteltiin käynnissä ole-
vien kudosteknologisten tutkimusten 
nykyvaihetta. Los Angelesin (UCLA) 

Hannu Uusitalo luennoi Retina Dayssa 
20.9.2014.
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tutkijat kertoivat käynnistämistään 
I ja II vaiheen tutkimuksista ihmisen 
alkion kantasoluista erilaistettujen 
verkkokalvon pigmenttiepiteelisolu-
jen (RPE) siirrosta Stardgardtin tau-
din ja kuivan ikärappeuman hoita-
miseksi. Tässä vaiheessa raportoitiin 
lähinnä tutkimusten sujuneen hyvin. 
Merkittäviä haittavaikutuksia ei ole 
ilmaantunut. Ainakin osalla potilaista 
on havaittu jonkinasteista näköky-
vyn parantumista. Tutkimus saadaan 
todennäköisesti valmiiksi tämän 
vuoden loppuun mennessä, ja tulok-
sia odotetaan luonnollisesti suurella 
mielenkiinnolla. 

Japanilainen tutkimusryhmä kertoi 
aloittelevansa kliinisiä tutkimuksia, 
joissa RPE-solut on erilaistettu ns. 
indusoiduista monipotentiaalisista 
kantasoluista (iPSC).

Tekniset ratkaisut

Keinonäköä ja näköimplantteja tutkii 
maailmalla kaikkiaan parikymmen-
tä eri keskusta. Kehitettävät implan-
tit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 
verkkokalvon päälle asetettavat eli 

epiretinaaliset, verkkokalvon alle 
asetettavat eli subretinaaliset ja suo-
nikalvoon asetettavat eli suprakoroi-
daaliset implantit. Tällä hetkellä on 
kaupallisesti saatavana kahta eri imp-
lanttia, epiretinaalinen ARGUS II ja 
subretinaalinen Alpha IMS. Molempi-
en asennuksesta on julkaistu raportit 
n. 30 potilaan tutkimuksista. Käytän-
nössä kaikille täysin sokeille retinii-
tikoille on implanttien avulla saatu 
aikaan jonkinlainen näköaistimus. Yli 
puolet implantin saaneista on kuvan-
nut näin aikaansaadun näkökyvyn 
oman arkielämänsä kannalta hyödyl-
liseksi, esimerkiksi esineiden (lasien 
ja lautasten) paikantamisessa, hah-
mojen (ihmisten ja puiden) havaitse-
misessa sekä liikkuessa. Parhaatkin 
näöntarkkuudet ovat kuitenkin jää-
neet alle tason 0,05 (eli 20/540). 

Teoreettisesti implanttien avulla on 
saatavissa aikaan keskeinen näkö-
kenttä, jonka laajuus on n. 15-20 as-
tetta. Kuten sanottu, implanttitekno-
logiaa kehitetään monessa paikassa 
ja on syytä olettaa, että menetelmän 
kehittyessä siitä voivat hyötyä aina-
kin täysin sokeat retiniitikot.
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Haluaisin kysyä…
Askarruttaako mieltäsi jokin retinitikseen tai yhdistystoimintaan liit-
tyvä kysymys? Lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen info@retina.
fi tai postitse Retina ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki, niin hankimme 
vastauksen parhailta asiantuntijoilta.

Kantasoluhoidot

18-vuotiaalla tyttärelläni todettiin vuo-
si sitten silmänpohjarappeuma. Mi-
nua kiinnostavat kovasti kantasolu-
hoidot ja mikä on asiantuntijoiden 
arvio, milloin ne voisivat olla todel-
lisuutta meillä Suomessa. Itse yritän 
lohduttautua ajatuksella, että tyttö 
on vielä niin nuori ja tiede menee 
eteenpäin vauhdilla. 20 vuoden ku-
luttua hän on edelleen niin nuori, 
että häneen kannattaa sijoittaa kal-
liimpiakin hoitomuotoja.

Tea

Vastaus: Kantasolututkimus tulee 
todennäköisesti etenemään tulevina 
vuosina suhteellisen nopeasti. Yhdys-
valtain terveysinstituutin silmäjaos 
(National Eye Institute eli NEI) on teh-
nyt oman päätöksensä kantasolutut-
kimuksen tukemisesta. He toteavat 
oman ohjelmansa avausilmoitukses-
sa, että valoaistinsolujen tai gangli-
osolujen  menettäminen sairauden 
tai vaurion seurauksena johtaa va-
kaviin näköongelmiin ja sokeuteen. 
Tämän asiantuntijaraadin mukaan 
”on uskottavaa, että vahingoittunei-
den solujen korvaaminen normaalisti 

toimivilla soluilla olisi saavutettavis-
sa 10–15 vuoden sisällä. Lopullisena 
tavoitteena on korvata tai synnyttää 
uusia soluja potilaissa käyttökelpoi-
sen, alkuperäisen kaltaisen näön, ei 
pelkkien näkörefleksien palauttami-
seksi sen jälkeen, kun valoaistinsolut 
ovat rappeutuneet tai verkkokalvon 
gangliosolut vaurioituneet vakavas-
ti.”
 
Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden 
mukaan on siis perusteltua olettaa, 
että ainakin joihinkin verkkokalvo-
sairauksiin olisi kantasoluhoito ole-
massa 10–15 vuoden sisällä. Omasta 
mielestäni tavoite on haasteellinen, 
mutta positiivinen myös siinä mieles-
sä, että tutkimukseen on näin luvassa 
myös ainakin Yhdysvaltoihin voima-
kasta tutkimusrahoitusta.
 
Hannu Uusitalo 
Silmätautiopin professori, ylilääkäri 
Tampereen yliopisto, SILK 
Tays Silmäkeskus

Geenihoitoon valmistautuminen

Voidaanko korioideremiaa sairasta-
van näköaistinsoluja joillain hoitome-
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netelmillä suojata, jotta ne säilyisivät 
parempikuntoisina tulevaa geenihoi-
toa varten? Espanjassa järjestetyn kori-
oideremiasymposiumin erään luennon 
otsikko viittasi tällaiseen mahdollisuu-
teen. Onko Suomessa kokeiltu tai jo 
käytössä tällaisia hoitomenetelmiä ja 
millaisia ne käytännössä ovat?

HTM

Vastaus: Näköaistinsolujen suojaami-
nen korioideremiassa ja retinitiksessä 
yleensä on yksi tärkeistä tutkimusai-
heista. Korioideremiasymposiumissa 
oli panelikeskustelu aiheesta. Mitään 
tehokasta ja toteuttamiskelpoista 
suojausmenetelmää ei vielä ole tie-
dossa. Yleisenä ohjeena niin korioi-
deremiaa kuin muitakin verkkokalvo-
rappeumia sairastaville voi edelleen 
suositella tupakoimattomuutta, ter-
veellistä ruokavaliota (kasviksia, mar-
joja ja rasvaista kalaa, jotka sisältävät 
mm. antioksidantteja ja omega-3-ras-
vahappoja) sekä silmien suojaamista 
auringolta.

LT Eeva-Marja Sankila
Silmätautien erikoislääkäri
HUS Silmäklinikka

Lapsen silmätutkimukset

Olen retiniitikko ja odotan esikoista-
ni. Minulla todettiin retinitis, kun olin 
15-vuotias. Geenitestejä minulle ei 
ole tehty. Perinnöllisyyslääkäri ker-
toi eri periytymistavoista ja -toden-
näköisyyksistä. Suvussani ei tiettä-

västi ole muita retiniitikoita. Miehen 
suvussakaan ei ole retinitistaustaa. 
Minkäikäisenä lapselta voidaan var-
muudella todeta terveet silmät tai re-
tinitis? Mitä tutkimukset käytännössä 
ovat?
 
Muumimamma

Vastaus: Retinitiksen alkamisikä 
vaihtelee, joten varmuudella sitä on 
vaikea poissulkea missään iässä sil-
mätutkimuksin. Mitä vanhempana 
tutkimustulos on normaali, sitä epä-
todennäköisemmin retinitis puhkeaa 
enää myöhemmällä iällä. Jotain os-
viittaa saa siitä, missä iässä muilla su-
kulaisilla ensioireet tai diagnoosi on 
todettu. Oma retinitiksesi todettiin 
15-vuotiaana. Lapsesi mahdollinen 
retinitis voitaisiin siis suurella toden-
näköisyydellä todeta tai poissulkea 
viimeistään samassa iässä. Usein tar-
kat silmätutkimukset paljastavat re-
tinitiksen jo vuosia ennen oireiden 
alkua, mutta ei varmuudella. Usein 
oireetkin, esimerkiksi hämäräsoke-
us, ovat esiintyneet jo lapsuudesta, 
paljon ennen diagnoosin tekoa. Näin 
lapsella voidaan epäillä retinitistä jo 
varhaisessa vaiheessa vertaamalla tä-
män käyttäytymistä hämärässä ikäto-
vereihin.
 
Kun suvussasi ei esiinny retinitistä, 
sairautesi todennäköisin periytymis-
tapa on peittyvä. Silloin lapsillasi oli-
si häviävän pieni riski saada retinitis. 
Myös sairautesi toteamisikä viittaa 
todennäköisimmin peittyvästi periy-
tyvään retinitikseen. Nyrkkisääntö 
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on, että vallitsevasti periytyvä retini-
tis alkaa oireilla vasta aikuisiällä, ja 
peittyvästi periytyvä alkaa jo lapsena 
tai nuorena. Jos retinitiksesi olisi kui-
tenkin vallitsevasti periytyvä, lapsel-
lasi olisi 50 % riski saada tauti.
 
Käytännössä tärkeimmät diagnosti-
set tutkimukset ovat silmälääkärin 
tekemä perustutkimus ja ERG (elekt-
roretinogrammi). Tutkimusten onnis-
tuminen vaatii lapselta hyvää yhteis-
työtä. Harvoin diagnoosin saaminen 
on niin tärkeää, että lapsi nukutet-
taisiin tutkimusta varten. Käytän-
nössä, mikäli lapsen sairastumisriski 
olisi merkittävä, lasta seurattaisiin ja 
tutkittaisiin silmälääkärillä esimer-
kiksi vuosittain, kunnes diagnoosi 
varmistuu tai voidaan melko suurel-
la varmuudella poissulkea. Lisätietoa 
diagnostiikassa käytettävistä tutki-
muksista löytyy Retiniitikon oppaas-
ta s. 15–17.

Suomen yliopistosairaaloissa py-
ritään nykyisin myös selvittämään 
potilailta retinitiksen aiheuttava(t) 
geenivirhe(et). Geenivirheen tunte-
minen auttaa mm periytymistavan 
ja -riskin selvittämisessä. Geenitut-
kimuksia varten voit hakeutua oman 
yliopistosairaanhoitopiirisi perinnöl-
lisyysklinikan puoleen.

LT Eeva-Marja Sankila
Silmätautien erikoislääkäri
HUS Silmäklinikka

RetinaComplex

Olen kuullut, ettei RetinaComplex-
kapseleita ole kehitelty enää moneen 
vuoteen eikä uusia tutkimuksia val-
misteen osalta tehty. Mikä on asian-
tuntijoiden arvio siitä, kannattaako 
RetinaComplex-kapseleita edelleen 
syödä? Osataanko nyt jo sanoa, onko 
niiden syönnistä oikeasti mitään hyö-
tyä? Valmiste tilataan Hollannista ja 
on aika arvokasta, joten olisi hyvä 
kuulla, saako rahoilleen vastinetta.
  
Pilleristi

Vastaus: RetinaComplex-valmiste 
sisältää antioksidantteja, ja antiok-
sidanttien suotuisasta vaikutukses-
ta mm. verkkokalvosairauksissa on 
saatu viitteitä useissa tutkimuksissa. 
RetinaComplexin ainesosat valittiin 
tiettävästi eläinkokeiden perusteella. 
Valmistetta tutkittiin noin 20 retiniiti-
kolla, eikä saatu selkeitä viitteitä siitä, 
että sairaus olisi heillä edennyt hi-
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taammin kuin verrokeilla. Valmisteen 
tehon todistaminen ihmisillä vaatisi 
paljon suuremman otoksen ja pitkän 
seurannan, mikä ei käytännössä ole 
mahdollista. RetinaComplexin pitäisi 
kuitenkin olla turvallinen, ja siitä on 
siis mahdollisesti teoreettinen hyöty. 
Toisaalta, vähintään yhtä tehokkaita 
voisivat olla kotimaiset antioksidan-
tit, kuten mustikka ja tyrnimarja.

LT Eeva-Marja Sankila
Silmätautien erikoislääkäri
HUS Silmäklinikka

Kirkasvalolampun vaikutukset

Sain kirkasvalolampun lahjaksi viime 
talvena. Miten kirkasvalo vaikuttaa 
retiniitiksen rappeuttamiin silmiin? 
Onko sillä kaamosmasennusta lie-
vittävää vaikutusta, vaikka sauva- ja 
tappisolut ovat surkastuneita ja joku-
nen miljoona kappaletta kokonaan 
hävinnyt? Vaikuttaako kirkasvalo-
lampun valo paljaisiin silmänpohjiin 
tai niiden takana oleviin kerroksiin? 
Auringonvalo saa iholla aikaan D-
vitamiinin kehittymisen elimistössä. 
Onko kirkasvalolampulla sama vaiku-
tus?

e t

Vastaus: Valon ja kirkasvalon kaa-
mosväsymystä lievittävä vaikutus 
kulkeutuu silmistä aivoihin näkö-
hermoista erillistä, ns. ei-visuaalista 
hermorataa pitkin. Tämän johdosta 

kirkasvalosta voi olla samat hyödyt 
ihmisille, joiden tappi- ja sauvasolut 
ovat surkastuneet. 1995 tehdyssä 
kotimaisessa tutkimuksessa havait-
tiin kirkasvalon kohottavan mielialaa 
myös näkövammaisilla. Auringonva-
lon vaikutus D-vitamiinin tuotantoon 
johtuu auringonvalossa olevasta UV-
säteilystä. Kirkasvalolaitteesta lähtee 
ainoastaan näkyvän valon aallonpi-
tuuksia, ei UV-säteilyä, ja näin ollen 
laite ei vaikuta D-vitamiinin tuotan-
toon.

Markku Koski
Tuotepäällikkö, kirkasvalolaitteet
Innojok Oy

Kuva: Innojok Oy 
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Kansainvälistä retiniitikon päivää 
vietettiin lauantaina 20.9.2014 
Iiris-keskuksessa Helsingissä. 

Iloinen puheensorina täytti aulan ja 
ravintolasalin jo hyvissä ajoin ennen 
luentojen alkua, kun eri puolilta Suo-
mea saapuneet retiniitikot perheen-
jäsenineen vaihtoivat kuulumisia 

kahvikupposen äärellä. 

Luentosalissa Retina ry:n puheen-
johtaja Esko Pölkkynen toivotti run-
saslukuisen yleisön tervetulleeksi ja 
luovutti mikrofonin ylilääkäri Riitta 
Salonen-Kajanderille, joka juonsi ti-
laisuuden.  

Retina Day 2014: 

Tietoa, toivoa ja elämyksiä
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

Salintäydeltä yleisöä Iiriksen auditoriossa.
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Hoidot yhä lähempänä

Professori Hannu Uusitalo esitti mie-
lenkiintoisen katsauksen perinnölli-
siä verkkokalvorappeumia koskevis-
ta tuoreista tutkimustuloksista. Niistä 
voi lukea tarkemmin hänen  tässä leh-
dessä julkaistusta artikkelistaan. 
Hannu Uusitalo on kuulunut Retina 
ry:n asiantuntijaryhmään pari vuot-
ta. Hän edusti tänä vuonna Suomea 
ensimmäistä kertaa Retina Interna-
tionalin (RI) lääketieteellisessä asian-
tuntijaryhmässä, joka kokoontui tou-
kokuussa Floridassa silmälääkärien 
ja -tutkijoiden vuotuisen ARVO-ko-
kouksen yhteydessä. Lisäksi Uusitalo 
osallistui yhdessä Sirkka-Liisa Rudan-
gon kanssa RI:n maailmankongressiin 
Pariisissa, mitä tarkoitusta varten mo-
lemmille myönnettiin matka-apuraha 
yhdistyksen tutkimusrahastosta. 

LT Eeva-Marja Sankila on perehty-
nyt uransa aikana erityisesti Usherin 
syndroomaan ja korioideremiaan, 
ja hän käsittelikin luennossaan näi-
tä molempia. Kiintoisinta oli kuulla 
meneillään olevasta korioideremian 
geenihoitotutkimuksesta, josta jul-
kaistiin ensimmäiset lupaavat tulok-
set alkuvuodesta 2014. 

Korioideremia kuuluu suomalaiseen 
tautiperintöön. Valtaosalla (90 %) 
suomalaisista korioideremiapotilais-
ta on kotoperäinen Salla-mutaatio, 
minkä lisäksi maassamme esiintyy 6 
muuta mutaatiota. Nämä kaikki koh-
distuvat kuitenkin yhteen ja samaan 

geeniin, joten McLarenin johdolla 
kehitettävää geenihoitoa voidaan 
soveltaa myös täällä. Sankila kertoi, 
että brittitutkijoihin on jo oltu yhtey-
dessä, ja kunhan hoidosta saadaan li-
säkokemusta ja luvat ja rahoitus kun-
toon, suomalaiset silmäkirurgitkin 
pääsevät perehtymään tekniikkaan, 
ja hoidot voidaan aloittaa ennen pit-
kää myös täällä. 

Toivoa herättävä kysymys- ja 
vastaustuokio

Silmälääkäriluentojen päätteeksi 
yleisö sai esittää kysymyksiä. Uusien 
hoitomuotojen saatavuus kiinnosti 
monia. Saimme kuulla, ettei julkinen 
terveydenhuolto rahoita kokeellisia 
hoitoja, joten verkkokalvoimplantin 
asentamiseen Saksassa tai geeninsiir-
toon Englannissa ei toistaiseksi  voi 
saada lähetettä. Tutkimuspotilaaksi 

Luennoitsijat Eeva-Marja Sankila ja Han-
nu Uusitalo vastaamassa kuulijoiden ky-
symyksiin.
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on toki mahdollista hakeutua muuta 
kautta, kuten on tapahtunutkin.

Kysymykseen, voiko hoitojen saamis-
ta Suomeen mitenkään nopeuttaa, 
Sankila vastasi, että klinikoiden re-
surssit ovat erittäin rajalliset ja kaik-
kinainen apu otetaan kiitollisuudella 
vastaan. Potilaiden oma aktiivisuus 
on ensiarvoisen tärkeää. Monissa 
maissa korioideremiaa sairastavat 
ovat perustaneet omia alajärjestöjä, 
jotka pyrkivät keräämään yhteen tut-
kijoita, potilaita ja rahoittajia. Vastaa-
vaa toimintaa Sankila suositteli myös 
suomalaisille. Hyvä alku voisi olla 
oman sähköpostiryhmän perustami-
nen.

Molemmat asiantuntijat korostivat 
sitä, ettei uusia hoitoja voi eikä kan-
nata aivan heti tarjota laajoille poti-
lasryhmille. Ensin on varmistettava 
menetelmien turvallisuus ja teho. Tut-
kimuspotilaiksi otetaan aluksi varttu-
neita retiniitikoita, joilla ei ole näön 
osalta enää paljon menetettävää. Ko-
kemuksen karttuessa ja menetelmien 
kehittyessä siirrytään vähitellen hoi-
tamaan yhä nuorempia.

Eräs kysyjä nosti esiin CERKL-gee-
nivirheen, josta moni kuuli nyt ensi 
kertaa. Sankila kertoi, että Suomesta 
on aivan hiljattain löydetty yllättävän 
paljon tämän geenin kolmea valta-
mutaatiota. Onkin mahdollista, että 
CERKL-geenivirheestä johtuva retini-
tis pigmentosan muoto osoittautuu 
suomalaiseen tautiperintöön kuulu-
vaksi. Jo pitkään on ounasteltu, että 

jokin tärkeä kotoperäinen mutaatio 
on vielä löytymättä, koska kaupalli-
silla seulontatesteillä geenivirhe jää 
usein löytymättä. Nähtäväksi jää, 
miten monella suomalaisella retinii-
tikolla on CERKL-mutaatio. Geenin 
vaikutusmekanismit ovat edelleen 
epäselvät, eikä geenihoitoakaan ole 
vielä kehitteillä.

Loppupuheenvuorossaan Sankila 
muistutti, että vaikka nyt puhutaan 
vasta yksittäisten pienten tautiryhmi-
en hoitamisesta, tutkimus hyödyttää 
pitkällä aikavälillä kaikkia retiniitikoi-
ta. Geeninsiirto on tekniikkana gee-
nistä riippumatta samantapainen, jo-
ten kun työvälineet saadaan haltuun 
ja kokemusta kertyy, paranevat myös 
valmiudet hoitaa yhä uusia geenivir-
heitä.

Juhlahetken ja kevennyksen 
kautta valaistusasioihin

Yleisökysymysten jälkeen ohjelmassa 
oli Retina ry:n pystin luovutus ylilää-
käri Riitta Salonen-Kajanderille. Yh-
distyksen asiantuntijaryhmässä pit-
kään toiminutta Salonen-Kajanderia 
on haastateltu toisaalla tässä lehdes-
sä. 

Ennen viimeistä asiantuntijaluentoa 
Timo Nyström asteli estradille reppu 
selässä ja valkoinen keppi matkasau-
vana. Hän lähetti aluksi terveisiä kori-
oideremiaa sairastaneille esi-isilleen 
Sallaan ja kertoili stand up -komiikan 
hengessä omista seikkailuistaan nä-
kövammaisena.
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Innojok Oy:n toimitusjohtaja Jukka 
Jokiniemi kertoi saaneensa oman reti-
nitis-diagnoosinsa 1981. Hän menetti 
ensin keskeisen näkönsä ja on nyky-
ään käytännössä sokea. Jäätyään 1993 
työttömäksi Jokiniemi perusti valais-
tukseen ja valaisimiin keskittyvän Inno-
jok Oy:n, joka työllistää tätä nykyä 25 
henkeä ja on designvalaisinalan suurin 
yritys Suomessa. Monet työntekijöistä 
ovat toimitusjohtajan tavoin joko vam-
maisia tai vajaatyökykyisiä.

Millaista valoa näkövammainen 
tarvitsee?

Jokiniemen perusajatuksena oli 
suunnitella yksilöllisiä valaistusrat-
kaisuja ja valaisimia näkövammais-
ten ja ikäihmisten avuksi. Hän huo-

masi pian, että valontarve ei loppujen 
lopuksi olekaan kovin yksilöllinen. 
Sama 100–1000 luksin taso on hyvä 
heikkonäköiselle ja näkevälle, joskin 
terve silmä pärjää myös hämärän ja 
kirkkaan ääripäissä. Häikäisyn osal-
ta yksilölliset erot ovat suurempia. 
Perussääntö on, ettei valonlähde saa 
paistaa silmiin valaisimen tyypillises-
tä katselukulmasta.

Valaistuksen teknisten ratkaisujen 
osalta elämme murroskautta. Hehku-
lamppu on kuin rollaattorilla raahus-
tava vanhus. Sen energiasta yli 90 % 
päätyy hukkalämmöksi. Loisteputki 
kantaa vielä yhteiskuntavastuuta, 
mutta alkaa vääjäämättä lähestyä 
eläkeikää. LED-valo on parikymppi-
nen nuori, joka kaahaa ympäriinsä 

Kosketusnäytöt vetivät väkeä kahteen työpajaan. Tässä Kalle Haukka antaa vinkkejä 
vasta-alkajille.
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pää täynnä ideoita, mutta alkaa jo vä-
hitellen oppia kantamaan vastuuta ja 
tekemään työtä.

Täysin uudenlaiset ratkaisut ovat tu-
lossa mahdollisiksi LEDien myötä. 
Niitä voi muotoilla ohuiksi levyiksi tai 
pitkiksi nauhoiksi ja taivutella mielin 
määrin. LEDejä voi kiinnittää listojen 
taakse, kaappien sisään tai vaikkapa 
huonekalujen alle. Valoa saadaan li-
sää, mutta sähkölasku ei kasva, sillä 
energiantarve on minimaalinen.

Estetiikkaa on kaikki, mikä on
aistein koettavissa

Hyväkään valaistus ei auta, jos perus-
ratkaisut ovat pielessä. Vastaavasti 
huono valaistus ei pysty pilaamaan 
hyvin suunniteltua tilaa. Kun suuret 
pinnat eli seinät ja katto ovat vaale-
at ja pienissä yksityiskohdissa käyte-
tään tummempia värejä, tila hahmot-
tuu hyvin, ja siinä on helppo toimia.

Aivojen kapasiteetista 40 % on va-
rattu näölle, 30 % muille aisteille ja 
30 % tietojen yhdistelyyn. Sopivassa 
ympäristössä pienenkin näönjään-
teen voi hyödyntää tehokkaasti, sillä 
sen kautta saatu tieto yhdistyy mui-
den aistien antamaan tietoon. Tilojen 
suunnittelussa kannattaa siksi kiin-
nittää huomiota myös akustiikkaan ja 
pintamateriaalien tarjoamiin tunto-
aistimuksiin. Onnistuneessa moniais-
tisessa tilassa toimintakyky paranee 
ja vammaisuus väistyy taka-alalle.

Lisää tietoa ja elämyksiä 
työpajoista

Maittavan buffet-lounaan jälkeen 
avautuivat työpajat. Raisa Ticklén ja 
opaskoira Felix houkuttelivat kaiken-
ikäisiä kyselemään ja kuuntelemaan, 
mitä kaikkea opaskoiran kanssa voi 
tehdä. Ronja Oja ja Kaisa Penttilä oli-
vat rakentaneet aistien tilaan mie-
lenkiintoisen kulttuurielämyksen. 
Pienoismallien tunnustelu kuljetti 
kävijää pilkkopimeässä oivalluksesta 
toiseen maapallon eri puolille.

Raisa Ticklén kertoi, mitä opaskoira Felix 
on tuonut mukanaan hänen elämäänsä.
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LKT Riitta Salonen-Kajander on 
perinnöllisyyslääketieteen eri-
koislääkäri ja lääketieteellisen 

genetiikan dosentti Helsingin yliopis-
tossa. Hän jäi hiljattain eläkkeelle 
Norio-keskuksen perinnöllisyysklini-
kan ylilääkärin virasta. Samalla tuli 
kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun hänet 
kutsuttiin Retina ry:n asiantuntija-
ryhmän jäseneksi edeltäjänsä Helena 
Kääriäisen siirryttyä Väestöliiton pe-
rinnöllisyysklinikalta tutkimusprofes-
soriksi Turun yliopistoon.

Riitta Salonen-Kajanderille luovutet-
tiin Retina ry:n pysti 20.9.2014 Retina 
Day -tapahtumassa tunnustuksena 

Perinnöllisyyslääkärinä Norion 
jalanjäljissä

Riitta Salonen-Kajander sai Retina 
ry:n pystin 20.9.2014. (Kuva: Outi 
Lehtinen)

Kosketusnäytöt olivat aiheena kah-
dessa työpajassa. Kalle Haukka opas-
ti vasta-alkajia ja puheen varassa toi-
mivia ja Timo Nyström edistyneitä ja 
näönvaraisesti toimivia niiden saloi-
hin. Näkövammaisten aluesihteerin 
Minna Ågrenin luona tungeksi väkeä 
kyselemässä erilaisista yhteiskunnan 
näkövammaisille tarjoamista palve-
luista. Aulan infopöydällä oli tarjolla 
Retina ry:n ja Vammaisurheilun tie-
dotemateriaalia sekä myynnissä T-
paitoja ja lippalakkeja.

Kaikin puolin täysipainoisen ja onnis-
tuneen Retina Dayn jälkeen kävi ilmi, 
ettei luento-osuuden nettiradiolähe-
tys ollut kuulunut toivotulla tavalla. 
Syynä olivat ennalta arvaamattomat 
tekniset ongelmat, jotka johtuivat 
osittain uusista laitehankinnoista. 
Samasta syystä äänitallenteenkaan 
laatu ei ole kovin hyvä, mutta hienot 
luennot kannattaa silti käydä kuun-
telemassa yhdistyksen verkkosivulla 
www.retina.fi/Retina_Day_2014.php.
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retiniitikoiden hyväksi tehdystä pit-
käjänteisestä työstä.

Työuransa aikana Salonen-Kajander 
on toiminut aktiivisesti muissakin 
potilasjärjestöissä. Hän kuuluu Kuu-
rosokeusalan asiantuntijaryhmään, 
on tukenut harvinaisia sairauksia 
potevien verkostoitumista ja järjes-
täytymistä Harso ry:ksi ja toimii eu-
rooppalaisen harvinaisten sairauksi-
en tietopankin Orphanetin Suomen 
koordinaattorina. 

Mikä sai sinut aikanaan 
kiinnostumaan perinnöllisyys-
lääketieteestä?

– Olin lastentautien kurssin aikana 
vapaaehtoisessa genetiikan pien-
ryhmässä, ehkä biologian opettajani 
innoittamana. Kun yksi pienryhmän 
opettajista, silloin lastenlääkäri Reijo 
Norio tarvitsi perustamaansa Väestö-
liiton perinnöllisyysklinikkaan toista 
lääkäriä, hän muisti minut ja houkut-
teli alalle 1975. Sattumalta siis lähdin 
vastavalmistuneena kokeilemaan sii-
nä vaiheessa täysin epävirallista alaa 
ja sille tielle jäin. Toimin Väestöliiton 
perinnöllisyysklinikassa yli 10 vuot-
ta, jonka aikana erikoistuinkin alalle. 
1987 lähtien olin HYKS Naistenklini-
kan sikiötutkimusyksikön perinnöl-
lisyyslääkärinä, kunnes 2004 palasin 
juurilleni Väestöliittoon. 

Onko perinnöllisyyslääkärin työ 
muuttunut vuosien saatossa?

– Tosi paljon, varsinkin diagnostiikka-
osuus geenitesteineen. Aikaisemmin 
diagnoosi perustui pelkästään kliini-
siin tutkimuslöydöksiin. Nyt se voi-
daan usein varmistaa geenitestillä. 
Itse neuvonta, vuoropuhelu potilai-
den ja perheiden kanssa on entisel-
lään. Tietämys genetiikasta on kui-
tenkin lisääntynyt ja ihmiset  hakevat 
tietoa itse verkosta jo etukäteen.

Väestöliiton perinnöllisyysklinikka 
siirtyi Rinnekoti-Säätiön uuteen 
Norio-keskukseen syksyllä 2012. 
Onko se vaikuttanut klinikan 
toimintaan?

– Norio-keskuksessa on keskitytty en-
tistä enemmän perheisiin, joiden lap-
sella on synnynnäisiä poikkeavuuksia 
tai sairauksia  ja usein myös kehityk-
sen viivästyminen tai kehitysvamma. 
Näille perheille järjestetään Norio-
keskuksessa myös sopeutumisval-
mennuskursseja ja vertaistukitoimin-
taa. 

Millainen työnjako on keskus-
sairaaloiden ja Norio-keskuksen 
välillä?

– Kaikissa yliopistosairaaloissa on 
perinnöllisyyspoliklinikat, joissa saa 
perinnöllisyysneuvontaa kaikilta lää-
ketieteen aloilta. Norio-keskus on eri-
koistunut synnynnäisiin oireyhtymiin 
ja sieltä puuttuu kokonaan esim. syö-
pägenetiikka, joka on muissa klini-
koissa tavallinen huoli. 
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Miten suuri osuus asiakkaistanne 
on näkövammaisia?

– Näkövammaisia on viime vuosina 
ollut vähenevässä määrin, lukuun ot-
tamatta lapsia, joilla on synnynnäi-
nen näkövamma, usein osana laajem-
paa oireyhtymää.

Milloin retiniitikon olisi syytä 
hakeutua perinnöllisyys-
neuvontaan ja miten se tapahtuu 
käytännössä?

– Silloin, kun perinnöllisyyteen liitty-
vät asiat kiinnostavat ja niistä halu-
taan keskustella asiantuntijan kans-
sa. Perinnöllisyyslääkäri voi myös 
auttaa diagnostiikassa etenkin, jos 
geenidiagnostiikka saattaisi olla ai-
heellinen. Perinnöllisyysneuvontaan 
tarvitaan lähete ja maksusitoumus 
kotikunnasta tai oman sairaanhoito-
piirin edustajalta, esimerkiksi keskus-
sairaalan silmätautien poliklinikalta.
Retina ry:n asiantuntijaryhmässä Riit-
ta Salonen-Kajander on  osallistunut 
vuoden 2008 Retina Internationalin 
maailmankongressin ja vuotuisten 
Retina Day -tapahtumien järjeste-
lyihin, pitänyt luentoja, kirjoittanut 
Retiniitikon oppaaseen ja Retina-
lehteen, vastannut  Haluaisin kysyä 
-palstan kysymyksiin ja osallistunut 
ajoittain hyvinkin vilkkaaseen asian-
tuntijaryhmän sisäiseen sähköposti-
viesteilyyn.

Miten olet kokenut vapaaehtois-
työn Retina ry:ssä?

– On ollut tosi mukavaa olla mukana 
niin aktiivisen yhdistyksen toimin-
nassa kuin Retina ry. Sen jäsenet pi-
detään hienosti ajan tasalla kansain-
välisessä kehityksessä, jonka vauhti 
genetiikassa ja perinnöllisten silmä-
tautien hoidossa on ollut huima parin 
viime vuosikymmenen ajan. 

Millaisia suunnitelmia sinulla on 
eläkepäivien varalle?

– Kiireisten työvuosien aikana on jää-
nyt paljon sellaista tekemättä, johon 
nyt on mahdollisuuksia. Toistaiseksi 
olen nauttinut kesästä, suunnitel-
lut ja tehnytkin remonttia mökillä 
Sysmässä. Mökillä oleskelu näyttää 
lisääntyvän, alkaa aikaisemmin ke-
väällä ja venyy syysmyöhään, mikä 
aiheuttaa lisää remonttiprojekteja. 
Harrastan myös maalausta ja olen 
aina valokuvannut. Diakokoelma 
odottaa läpikäyntiä ja valikoitujen 
kuvien skannausta elektronisiksi ja 
sitten albumeiksi, joita olen jo lapsil-
leni luvannut. 

Kun ikäluokkani ystävätkin ovat jo 
eläkkeellä, heitä on jo tapailtu aikai-
sempaa enemmän, mukavasti, kai-
kessa rauhassa. Ja matkoillekin pitäisi 
vielä ehtiä...
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Russ Palmer ja Riitta Lahtinen

Tutkin elämääni – elän tutkimaani
Teksti: Riitta Lahtinen, KT, kommunikaatiotutkija, 
liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaaja, kuvailutulkki 
Kuva: Becky Long

Koulutukseeni saapui pariskun-
ta. Näkevä vaimo kysyi, miten 
hän voisi nopeasti kuvailla uu-

sia tiloja sokealle miehelleen. Näytin 
esimerkin selkään kuvailusta. Lou-
nasravintolaan mennessämme kuvai-
lin kädellä miehen selkään paikan ni-
meämisen ohella ravintolan pöytien 
paikat, noutopöydän, kassan ja kul-
kureitit. Sokea mies kommentoi selän 
antamaa tietoa vastaanottaessaan, 
että olipa nopea ja selkeä tapa hah-
mottaa tilaa. Toinen pariskunta kysyi, 
onko sosiaalisiin tilanteisiin huomaa-
mattomia ja hiljaisia kosketusvieste-
jä? Kerroin, että on.

Oman parisuhteen haasteet 
johtivat innovaatioon

Muistan hyvin, kun 20 vuotta sitten 
päätimme keskustella mieheni Rus-
sin kanssa avoimesti kommunikaati-
oon liittyvistä haasteista ja arjen pie-
nistä ongelmista. Russin retinitis ja 
kuulovamman yhdistelmä toivat jat-
kuvasti uusia haasteita. Etenevä kuu-
lovamma toi toisenlaiset toiminta-
periaatteet yhteiseen elämiseemme, 
kun puheesta ei aina saanut selvää 

ja näkötilanne vaihteli valaistuksen 
ja toiminnan mukaan. Tietoisesti läh-
dimme yhdessä etsimään ratkaisu-
ja toimimattomiin tilanteisiin. Näin 
saivat alkunsa sovittujen toimintata-
pojen kokeilut – ja sosiaalishaptisen 
kommunikaation synty.

Aviomieheni Russ Palmer on muusik-
ko, hän säveltää ja soittaa omaa mu-
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siikkiaan. Hänellä on myös Usherin 
syndrooma. Kahden sisäkorvaistut-
teen avulla hänen äänimaailmansa 
vastaanotto on niin kehittynyt, että 
hän on pitänyt jo kolme konserttia. 
Puheen ja musiikin kuuleminen on 
avannut uusia mahdollisuuksia ko-
kea maailmaa. 

– Viimeiset vuosikymmenet ovat ol-
leet jatkuvaa eri aistikanavien käy-
tön harjoittelua ja uuden oppimista. 
Sosiaalishaptinen kommunikaatio eli 
kosketusviestit keholle ovat edelleen 
yksi tärkeimmistä tiedon jakamisen 
muodoista. Kosketusviestien, haptii-
sien, avulla voi luoda tilasta, taitees-
ta, tutkittavasta asiasta uudenlaisia 
mielikuvia, kertoo Russ.

Koko 20 vuoden yhdessäolomme ai-
kana olemme muuttaneet kommu-
nikaatiotapojamme parin vuoden 
välein. Selkeä puhe, sormiaakkoset, 
viittomat ovat edelleen käytössäm-
me päivittäin. Kun Russilla eivät ole 
implantit auki, auditiivinen kanava 
sulkeutuu, ja tuntoaistilla ja liikkeel-
lä saatu tieto tulee käyttöön tietoi-
semmin. Kutsumme tätä haptiikaksi 
ja  ympäristön tutkimista haptiseksi 
tutkimiseksi.

Tärkein yhteisen elomme innovaatio 
on ollut sosiaalishaptisen kommuni-
kaation kehittäminen. Olemme tut-
kineet sitä yli 25 vuotta. Keräsimme 
tietoa kosketusviestien toimivuudes-
ta perheissä 20 vuoden ajan. Väittelin 
haptiiseista ja niiden kieliopista, hap-

tiimeista vuonna 2008. Nyt teemme 
jatkotutkimusta Helsingin yliopistos-
sa haptiisien käytöstä eri-ikäisten ja 
erilaisten ihmisten parissa kuten nä-
kövammaisten, tehohoidossa olevien 
potilaiden, dementoituneiden ikä-ih-
misten jne.

Tilan hahmottaminen

Haptiisit jaetaan moneen alaryh-
mään. Yksi niistä on tilan hahmotta-
minen ja orientaatio. Kun menemme 
uuteen outoon tilaan, kuvailen kädel-
lä Russin selkään tilan peruselemen-
tit, kohteet ja niiden? paikat. Auditori-
ossa ja elokuvateatterissa ilmaistaan 
penkkirivit, käytävät sekä luennoitsi-
jan pöydän paikka. Selkään kuvailun 
ohessa ilmaisen usein peruskäsitteet 
lyhyesti puheella, mutta piirtämällä 
hahmottaminen toimii myös itsenäi-
senä, hiljaisena mahdollisuutena. Ra-
vintolassa kuvataan käden liikkeillä 
pöytien sijainnit, samalla painovoi-
man muutoksilla tulee viesti, ovatko 
pöydät vapaat vai varatut. Reittien 
kuvailulla keholle saa hahmotettua 
kulkureitit ja mahdollisuuden kulkea 
tilassa itsenäisesti. Tilan hahmottami-
sen haptiiseihin voi aina liittää myös 
muun tilasta aistittavan tiedon.

Sosiaaliset pikaviestit

Kaikkea ei aina voi tai haluta ilmais-
ta ääneen sosiaalisissa tilanteissa. 
Sanattomat haptiisit, kuten menen 
wc:hen, täällä on tylsää, lähdetään 
jne. voidaan ilmaista ns. sosiaalisin 
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pikaviestein. Toisen kasvoilla ilmais-
tut parien väliset viestit kuten en ole 
samaa mieltä, älä kerro enempää tai 
rakastan sinua voidaan ilmaista esim. 
kosketuksella pöydän alla toisen rei-
teen muiden huomaamatta.

Hiljaisten, äänettömien ilmeiden ku-
vailu toimii myös kosketuksella. Kun 
Russ luennoi, halutessaan hän saa 
yleisön hymyn, pään nyökkäykset tai 
pudistelut, kyyneleet tai haukotukset 
selkään ilmehaptiiseilla. Myös salai-
set viestit, kuten kommentit puhujien 
puheeseen tai muut tunneilmaisut, 
kiusoittelu tai oletpa tänään hyvän 

näköinen toimivat erittäin hyvin kos-
ketuksen kautta.

Haptiisien käyttö on toimiva eri ti-
lanteissa. Niiden käyttöön ei tarvita 
apuvälineitä, ne säästävät energiaa 
ja pitkiä sanallisia selityksiä. Niiden 
soveltamisen mahdollisuudet ovat 
rajattomat eri-ikäisten, läheisten, 
henkilökohtaisten avustajien, liikku-
mistaidon ohjaajien jne. kanssa.

Haptiisit hyötykäyttöön!

Haptiisien käyttöä, tuottoa ja vas-
taanottamista voi opiskella. Arlan toi-

Aisti kuvailu
Kuvailu on yksi mahdollisuus saada 
tietoa oman toiminnan ja valintojen tu-
eksi. Se täydentää aistien välittämää 
kokemusta ja laajentaa osallistuvuutta. 
Kuvailu antaa aistimuksia ja elämyksiä.

Aisti kuvailu kokoaa yhteen perus-
asioita ympäristön erilaisista kuvailun 
mahdollisuuksista. Teos sisältää kuvai-
lun analysointia sekä esittelee kuvailun 
eri menetelmiä, piirteitä ja osa-alueita. 
Teos on kirjoitettu sekä kuvailijan että 
vastaanottajan näkökulmasta. Se si-
sältää ideoita, käytännön vinkkejä, 
esimerkkejä ja harjoituksia erilaisten 
kuvailujen pohjaksi. Tekstiin on koottu 
yksityisten henkilöiden kommentteja ja 
kokemuksia aidoista kuvailutilanteista.

Teos on tarkoitettu kaikille kuvailus-
ta kiinnostuneille. Se soveltuu hyvin 
eri-ikäisille näkövammaisille ja kuulo-
näkövammaisille henkilöille, heidän 
perheenjäsenilleen ja ystävilleen sekä 
alan ammattilaisille. Lisäksi teos sovel-
tuu kuvailun alan opintojen perusteok-
seksi.

Riitta Lahtinen 
KT,
liikkumistaidon ja 
näönkäytön ohjaaja, 
kuvailutulkki,
kouluttaja

Russ Palmer
musiikkiterapeutti, 
kouluttaja

Merja Lahtinen
KM, 
näkövammaisten  
erityisopettaja

ISBN 978-952-92-5569-6

Aisti kuvailu
Riitta Lahtinen, Russ Palmer  
& Merja Lahtinen
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Kehotarinoita 
haptiiseilla 

Riitta Lahtinen & Russ Palmer

kosketusviestejä kaikenikäisille
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Kehotarinoita® haptiiseilla – kosketusviestejä kaikenikäisille on Body 
Story (2005), Haptiisit ja Hapteemit (2008) sekä Aisti kuvailu (2009) 
-kirjojen jälkeen uusin kosketusopin teos. Kirja sisältää haptiisien 
(kosketusviestit) harjoituksia ja hapteemien (kielioppi) teoriaa. 
Hapteeraamalla ilmaistaan kosketuksella monia asioita kuten leikkejä, 
piirroksia, muotoja, sanoja, pelejä, ilmeitä ja tarinoita. Tarinavaatteet® 
ovat yksi tapa harjoitella kehotarinoita ja tilojen hahmottamista.

Kirja soveltuu kaikille ja kaikenikäisille lapsista vanhuksiin; kodeissa, 
kouluissa ja työpaikoilla. Erityisesti niistä hyötyvät näkövammaiset, 
kuulonäkövammaiset, kuurosokeat ja henkilöt, joilla on kommunikaation 
tai hahmottamisen vaikeuksia. Kirja sopii mm. läheisten, opettajien, 
puheterapeuttien, kommunikaatio-ohjaajien sekä henkilökohtaisten 
avustajien käyttöön.

Natiivit sosiaalishaptisen kommunikaation kehittäjät ja tutkijat KT 
Riitta Lahtinen ja musiikkiterapeutti Russ Palmer ovat käyttäneet 
haptiiseja 1990-luvulta lähtien. Heille haptiisien kehittyminen on ollut 
osa luonnollista kielellistä ilmaisua puheen, viittomien ja sormittamisen 
ohella 25 vuoden ajan. Heille haptiisit toimivat myös itsenäisinä 
kielellisinä ilmaisuina. Lahtisen sosiaalishaptisen kommunikaation 
väitöskirja vuonna 2008 loi kosketusopin perusteet.

www.russpalmer.com
www.kolumbus.�i/riitta.lahtinen

mipisteessä on 3 opintopisteen kou-
lutusohjelma, johon kuka vain voi 
osallistua. 

Olemme kirjoittaneet kirjan ”Aisti ku-
vailu”. Siihen on koottu tietoa yleen-
säkin näkövammaiselle kuvailusta 
sanallisesti ja keholle. Kosketusvies-
teistä ilmestyy marraskuussa uusin 
kirjamme ”Kehotarinoita haptiiseilla 
– kosketusviestejä kaikenikäisille”.

Lisätietoja:
riitta.lahtinen@kolumbus.fi 
www.russpalmer.com 

Sujuva syyskokous tylyssä hotellissa 
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Outi Lehtinen ja Arja Pölkkynen

Retina ry:n syyskokous pidet-
tiin Original Sokos Hotel Van-
taassa Tikkurilassa lauantaina 

18.10.2014. Heti kättelyssä ilmeni, 
ettei paikan valinta mainiosta sijain-
nista huolimatta tainnut tällä kertaa 
osua ihan nappiin. Jo tammikuussa 
tehdyt, huolellisesti suunnitellut ti-
lavarauksemme oli meitä kuulemat-

ta vaihdettu toisiin. Samana viikon-
loppuna hotellin täyttänyt karaoken 
MM-kisojen Suomen finaali oli sekoit-
tanut pakan perusteellisesti.

Luokkamuotoisen tilan asemesta 
meitä odotti auditorio, joka kävi kyllä 
kokoustamiseen muttei illan työpa-
joihin. Tulokahvit olisi pitänyt naut-
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tia pöydättömässä aulatilassa, mikä 
meiltä ei tietenkään onnistunut. Ylei-
sen hämmingin jälkeen joukkomme 
luotsattiin ravintolan puolelle kahvi-
tusta odottelemaan. Syyskokous pää-
si alkamaan myöhässä, mutta onnek-
si aikataulu ei tällä kertaa ollut tiukka.

Juhlahetki ennen virallista 
kokousta

Puheenjohtaja Esko Pölkkysen ter-
vehdyssanojen jälkeen muistettiin 
poisnukkuneita jäseniä. Sen jälkeen 
seurasi iloinen juhlahetki, jossa Esko 
Pölkkynen ja Outi Lehtinen luovutti-
vat Retina ry:n pystin yhdistystä 25 
vuotta uskollisesti palvelleelle ja toi-
mistonhoitajana edelleen jatkavalle 
Arja Piisiselle. 

Outi Lehtinen kiitti Piisistä saumat-

Esko Pölkkynen ja Outi 
Lehtinen luovuttivat 
Arja Piisiselle yhdistyk-
sen pystin. 

tomaksi kokemastaan yhteistyöstä 
ja toi esille ilonsa siitä, että tämä on 
vuosien varrella kehittänyt ammatti-
taitoaan yhdistyksen hyväksi opette-
lelmalla taitto-ohjelman käytön. Tä-
män ansiosta kaikille painotuotteille 
saadaan haluttu ulkoasu nopeasti ja 
kätevästi ilman ulkopuolista apua. 
Omissa kiitossanoissaan Arja muisteli 
hauskasti ensi tunnelmiaan yhdistyk-
sen parissa työpaikkahaastattelusta 
ensimmäiseen kokoukseen, jossa hän 
toimi sihteerinä.

Yhdistyksen pysti on saanut uuden 
ilmeen, sillä aiemmin käytetyt kivi-
jalustat ovat loppuneet. Uusi jalusta 
tilattiin näkövammaiselta keramiik-
kataiteilijalta Outi Jyrhämältä. Hän 
muovasi savesta tyylikkään, puoli-
kuun muotoisen, tummaksi lasitetun 
jalustan nimeltä Kuun katse. 
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Syyskokouksessa päätettyä
 
Reijo Toiminen kertoi Espoon Seudun 
Näkövammaiset ry:n toiminnasta, 
minkä jälkeen syyskokous avattiin ja 
hänet valittiin sen puheenjohtajaksi. 
Sihteerinä toimi Arja Piisinen. Paikal-
la oli 28 varsinaista jäsentä, 3 kanna-
tusjäsentä ja 6 muuta. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi valittiin Jaana Heino ja 
Kristiina Helin-Kesäläinen ja äänten-
laskijoiksi Arja Pölkkynen ja Tiina 
Nurminen.
 
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennal-
laan. Myös hallituksen puheenjoh-

tajan palkkio pysyi nykyisenä 150 
euroa/kk, eikä hallituksen jäsenille 
edelleenkään makseta palkkioita.
 
Sihteeri luki hallituksen laatiman toi-
mintasuunnitelman vuodelle 2015, 
ja talousarvio käsiteltiin sen kanssa 
rinta rinnan. Tämän menettelytavan 
ansiosta oli helppo seurata, mitä on 
suunnitteilla ja paljonko kuhunkin 
toimintaan varattu rahaa. Jotkin koh-
dat herättivät aktiivisessa kokous-
väessä kannanottoja ja kysymyksiä, 
mutta lopputulemana sekä toiminta-
suunnitelma että talousarvio hyväk-
syttiin yksimielisesti muutoksitta.

Äänestysliput on täytetty. Edessä vas. Jaana Heino, Ritva Tolonen, takarivissä Anita 
Niemi, Keijo Ojala, Antti Sirén ja Tarja Heikkilä.
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Henkilövalinnat

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuo-
delle 2015 valittiin yksimielisesti Timo 
Nyström Mikkelistä.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten 
Outi Lehtisen, Anita Niemen ja Esko 
Salomaan tilalle olikin jo enemmän 
tarjokkaita. Ehdolla olivat väistyvä 
puheenjohtaja Esko Pölkkynen, Esko 
Salomaa, Lotta Pöytäkangas, Kristiina 
Helin-Kesäläinen, Anita Niemi sekä 
Outi Lehtinen, joka ilmoitti olevansa 
kyllä käytettävissä mutta voivansa 
jatkaa entiseen tapaan yhdistyksen 
tiedottajana ja Retina-lehden päätoi-
mittajana ilman hallituspaikkaakin. 
 
Suljetulla lippuäänestyksellä halli-
tukseen tulivat valituiksi kaksivuotis-
kaudeksi 2015-2016 Esko Pölkkynen, 
Turku (19 ääntä), Esko Salomaa, Tam-
pere (17 ääntä), ja Lotta Pöytäkangas, 
Oulu (14 ääntä). Viimeksi mainittu ei 
päässyt itse paikalle, mutta kun sih-
teeri luki tämän 23-vuotiaan retinii-
tikkonuoren laatiman esittelytekstin, 
hallituspaikka heltisi komealla ääni-
määrällä. Hallituksessa jatkavat Heik-
ki Ketola, Oulu, Jari Palonen, Helsinki, 
ja Kaisa Penttilä, Espoo.
 
Varajäsenten osalta äänestystä ei tar-
vittu, sillä ehdokkaita oli vain kolme: 
Jaana Heino, Helsinki, Kristiina Helin-
Kesäläinen, Helsinki, ja Anita Niemi, 
Haapavesi. Heidät kutsutaan halli-
tuksen kokouksiin tässä sukunimen 
mukaisessa aakkosjärjestyksessä hal-
lituksen varsinaisen jäsenen ollessa 

estyneenä. Varajäsenten toimikausi 
on yksi vuosi.

Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin 
HTM Ilkka Merimaan tilitoimisto sekä 
toiminnantarkastajaksi Ari Koponen 
ja varatoiminnantarkastajaksi Jaana 
Argillander.
 
Puheenjohtaja kopautti juohevasti su-
juneen syyskokouksen päättyneeksi 
klo 15.50.  Kokousväelle ilmoitettiin, 
että päivällinen siirtyy toiseen ravin-
tolaan ja illan työpajat pidetään audi-
torion sijasta hotellin 6. kerroksessa 
tarkoitukseen paremmin soveltuvas-
sa tilassa. 

Lisää edesottamuksia

Ne yöpyjät, jotka eivät vielä tähän 
mennessä olleet saaneet huonettaan, 
suuntasivat hotellin vastaanottoon. 
Siellä valkoisen kepin käyttäjiä vaa-
dittiin täyttämään kirjautumiskortti 
omatoimisesti. Se ei tietenkään on-
nistunut. Vasta tiukan sananvaihdon 
jälkeen vastahakoinen virkailija suos-
tui kuin suostuikin auttamaan.

Sillä välin muutamat päättivät odo-
tella päivällisen alkamista hotellin 
baarissa. He tilasivat ja maksoivat 
juomansa, mutta kesken niiden naut-
timisen heitä kehotettiin siirtymään 
pois. Tyrmistyneiden retiniitikoiden 
oli lähdettävä omin avuin etsiyty-
mään laseineen muualle pimeässä 
baarissa. 

Vaihtunut päivällisravintola löytyi pie-
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Russ Palmerin ja Riitta Lahtisen vetämässä työpajassa vallitsi iloinen tunnelma. Kuvassa 
vas. Esko ja Arja Pölkkynen, Kaija Andberg, Esa Hämäläinen, Seppo Kalaoja, Anita Nie-
mi, sekä Jaana Argillander.  

nen haparoinnin jälkeen. Ruokailu 
sujui muuten ihan mallikkaasti, paitsi 
että jotkin erikoisruokavalioista me-
nivät sekaisin  ja allergiaa aiheuttavi-
en ruoka-aineiden tilalla ei lautasella 
ollut mitään. 

Tilan hahmottamista ja hiljaisia 
viestejä
 
Päivällisen jälkeen parikymmentä 
kommunikaatiotaitojensa monipuo-
listamisesta kiinnostunutta siirtyi 
Riitta Lahtisen ja Russ Palmerin työ-
pajaan. Jo ovella jokaiselle esiteltiin 
kokoustila havainnollisesti selkään 
piirtämällä. Illan mittaan saimme har-
joitella pareittain erilaisia hyödyllisiä 
kosketusviestejä. Parituntinen kului 
tässä puuhassa kuin siivillä, ja monta 
uutta arkipäivää helpottavaa niksiä 

jäi mieleen kotiinviemisiksi.

Moninaisista vastoinkäymisistä huo-
limatta itse syyskokouksesta ja sen 
oheisohjelmasta jäi hyvä mieli. Yhdis-
tyksen tulevaisuus näyttää valoisalta, 
oheisohjelma oli onnistunut, ja mui-
ta retiniitikoita on aina yhtä mukava 
tavata. – Nähdään taas, kunhan lää-
ketiede vielä vähän edistyy, huikkasi 
joku hyvästiksi, ja erkanimme tahoil-
lemme iloisesti hymyillen.

Yhdistys toimitti hotellin johdolle 
seikkaperäisen kirjallisen valituksen 
saamastamme kohtelusta. Ei niin pa-
haa, ettei joitain hyvääkin: laskun 
loppusumma pieneni liki 30%, ja toi-
voaksemme hotellin henkilökunta 
palvelee vastaisuudessa asiakkaitaan 
edes hitusen paremmin. 
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Retina ry:n uudeksi puheenjoh-
tajaksi vuodelle 2015 valittiin 
Timo Nyström Mikkelistä.

 
Millaiseen perheeseen synnyit?

Synnyin Saarijärvellä 1964. Isän ja äi-
din lisäksi minulla oli neljä sisarusta, 
yksi veli ja kolme siskoa. Isä oli kirves-
mies ja äiti päivät myyjänä ja illalla 
siivoajana.
 
Milloin näköongelmasi 
huomattiin ja diagnosoitiin?

Taisi olla jo ihan nöösipoikana, kun 
iltaleikit eivät sujuneet ilman tasku-
lamppua. En sitä varsinaista syytä 
kyllä silloin tiennyt. Diagnoosin kori-
oideremiasta sain murrosiässä Oulun 
yliopistollisessa keskussairaalassa. En 
muista, että olisin asiassa mitenkään 
panikoinut. Itkut on itketty sitten ai-
kuisiällä.
 
Onko suvussasi muita 
retiniitikoita?

Taudin kantajia kyllä on, mutta se on 
ilmennyt ainoastaan minulla. Tämä 
puhkeaa vain poikalapsilla.
 
Milloin liityit yhdistykseen ja 
oletko ollut mukana toiminnassa?

Lähikuvassa Timo Nyström

Tieto yhdistyksestämme tuli minulle 
1990-luvun alussa, mutta ne olivat 
niitä perheen ruuhkavuosia, jolloin 
lapset olivat pieniä. Vaimollani Jaa-
nalla ja minulla on kolme poikaa. Ai-
kaa ei jäänyt juuri muuhun, kun piti 
saada markka maailmalta pyörimästä 
omaan pussiin ja asuntolainan mak-
suun. Velat olivat kovat ja asuntolai-
nan korko 16,9 %. Silloin ei ennättä-
nyt toimintaan mukaan, mutta taisin 
liittyä yhdistykseen 1995 ja kokouk-
sissa olen yrittänyt mahdollisuuk-
sien mukaan käydä. Kesäpäivät ja 
vuosikokoukset ovat tainneet olla se 
minun juttuni.
 
Oletko toiminut muissa 
näkövammaisjärjestöissä?

Olin Etelä-Savon Näkövammaiset ry:n 
hallituksessa jo 1990-luvulla ja muu-
taman kauden 2000-luvulla puheen-
johtajanakin. Meillä oli hyvä meininki 
ja paljon aktiivista porukkaa silloin 
koolla. Nykyään paikallistoiminta on 
kohdaltani jäänyt vähemmälle.
 
Vaikuttivatko näköongelmasi 
koulunkäyntiin tai ammatin-
valintaan?

Varsinaisesti koulunkäyntiini näkö-
vaikeudet eivät vaikuttaneet, en sitä 
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Timo Nyström ammunnan SM-kisojen 
palkintojenjaon jälkeisissä tunnelmissa 
(kuva: Jaana Nyström). 

ainakaan tiedosta. Silmälasit minulla 
oli jo 12-vuotiaasta lähtien enkä kyl-
lä kovin takariviin etsiytynyt, taululle 
katsominen oli välillä vähän sellaista 
tihrustamista. Ammatinvalinnan koh-
dalla muistelen pohtineeni alaa, jossa 
ei niin tarkkaa katsomista vaadittaisi.
 
Mitä olet tehnyt ja teet työksesi 
ja miten näkövamma vaikuttaa 
siihen?

Olen opiskellut itselleni kaksi ammat-
tia. Lukion jälkeen menin suoraan yo-
pohjaiseen puutarhurikouluun Mänt-
sälään. Ensimmäinen työpaikkani oli 
Mikkelin kaupungin Puistotoimisto. 
Tein normipuutarhurin töitä lähinnä 
viherrakennustöissä. Oman yrityksen 
perustin 1989. Enimmäkseen tehtä-
vät olivat viheralueiden hoitotöitä, 
mutta jonkin verran myös uuden ra-
kentamista. Toiminnan lopetin viisi 
vuotta myöhemmin. Viimeisen vuo-
den jouduin kulkemaan toisten kyy-
dillä, koska laitoin ajokortin piirongin 
laatikkoon erään ajamani kolarin jäl-
keen.

Nykyään työskentelen Puolustusvoi-
mien Johtamisjärjestelmäkeskuksen 
palveluyksikön pääsynhallintaryh-
mässä asiantuntijan roolissa. Tulin 
valtiolle 11 vuoden IT-alan kokemuk-
sen omaavana, mutta vain mikrotuki-
henkilön kurssin käyneenä. Nyt olen 
työn ohessa opiskellut datanomin 
tutkinnon ja valmistuin alkuvuo-
desta. Työskentelen edelleen ilman 
apuvälineitä. Näkövammasta on toki 
haittaa. Fonttia pitää vähän suuren-

nella, ja lukunopeus on hidastunut, 
mutta ymmärrän kuitenkin tekeväni 
vielä tuloksellista työtä. Avoimuus 
asiassa ja työkavereiden kesken aut-
taa aina.
 
Mitä harrastat?

Käyn viikottain Wintti-nimisen laulu-
yhtyeen treeneissä. Meitä voi seurata 
mm. Facebookissa. Lisäksi harrastan 
ilmakivääriammuntaa, monimuotois-
ta liikuntaa (kävelyä, juoksua, hiihtoa 
ja laskettelua) sekä matkailua ja kir-
jallisuutta. 

Millaisin mielin otat 
puheenjohtajuuden vastaan? 

Tiedän, että Retina ry on hyvässä 
kunnossa sekä taloudellisesti että toi-
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minnallisesti. Koossa on mainio tiimi 
ja toimistossa osaava henkilö. Mikäpä 
sitä on olla johtamassa. 

Toiminnan painopiste on mitä ilmei-
simmin vertaistukitapahtumissa. Toi-
vottavasti sekä vanhat että uudet jä-
senet voivat kokea hyviä hetkiä tukea 
antaessaan ja saadessaan! 

Geenitutkimus on nyt hyvässä ja mie-
lenkiintoisessa vaiheessa, kun tuloksia 
tuodaan jo ihan käytäntöön potilasta-
solle. Tässä tilanteessa myös tiedotta-
minen on hektisempää ja energiaa vaa-
tivaa. Täytyy muistaa, että olemme 
pitkälti vapaaehtoisjärjestö, jolloin 
jokaisella saa olla kuormaa vain sen 
verran, mitä jaksaa kantaa.

Hallituksen nuorin jäsen
Teksti: Lotta Pöytäkangas
Kuva: Hanna Lampinen

Olen 23-vuotias oululainen 
nuori nainen. Lapsesta lähti-
en olen tiennyt, että sairastan 

retinitis pigmentosaa. Aluksi lääkärit 
sanoivat minulla olevan vain hämä-
räsokeus, mutta myöhemmin tutki-
muksissa ilmeni, että kyse ei olekaan 
pelkästään siitä. Ajatus siitä, että joku 
päivä en näkisikään mitään, oli jär-
kyttävä 11-vuotiaalle tytölle. 

Myöhemmin olen kuitenkin oppinut 
ajattelemaan asioita positiivisemmin 
ja että ehkäpä aurinko paistaa myös 
vielä joku päivä risukasaankin. Etenin 
koulussa samaan tahtiin kuin kaikki 
muutkin, vaikka välillä sain taistella 
omista oikeuksistani ja vääntää rau-
talangasta, miksi esimerkiksi liikunta-
tunneilla en pysty pelaamaan sählyä 

Lotta Pöytäkangas reppureissulla Vietna-
missa viime kesänä
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vammani vuoksi, joka vielä tuolloin ei 
juurikaan vaikuttanut elämääni.
 
2010 valmistuin Oulunsalon lukiosta 
ylioppilaaksi hyvin arvosanoin. Jah-
kailtuani hurjan paljon, mihin lähtisin 
opiskelemaan, päätin lopulta hakea 
ammattikorkeakouluun opiskele-
maan sosionomiksi. Koulunkäynti ja 
harjoittelut menivät yllättävän hyvin. 
Toki jouduin aluksi raivaamaan tie-
täni ensimmäisenä näkövammaise-
na opiskelijana, mutta kaikki meni 
lopulta hyvin ja valmistuin sosiono-
miksi joulukuussa 2013. Työsken-
telin päiväkodissa vuoden, kunnes 
määräaikainen opintovapaan sijai-
suus päättyi. Tällä hetkellä etsin uu-

sia haasteita. Teen vapaaehtoistyötä 
Punaiselle Ristille ja Oulun seudun 
setlementille ja opiskelen monikult-
tuurisuutta Oulun yliopistossa.

Retina ry:stä kiinnostuin kuultuani 
toiminnasta ystävältäni Heikki Ke-
tolalta ja päätin ottaa yhteyttä ja ky-
syä, kuinka voisin päästä mukaan toi-
mintaan. Mietin, miksi en voisi hakea 
hallitukseen. Saisin uutta kokemus-
ta järjestötoiminnasta, kokemuksia 
luottamustehtävissä toimimisesta, 
uusia ystäviä ja tuttuja, tietoa omasta 
sairaudestani ja pääsisin ehkä myös 
vaikuttamaan asioihin edes jollakin 
tasolla, tai ainakin kertomaan oman 
mielipiteeni näkövammaisena.
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Toimistonhoitaja muistelee
Teksti: Arja Piisinen, Retina ry:n toimistonhoitaja
Kuva: Arja Pölkkynen

Pengoin laatikoitani ja löysin 
kuin löysinkin lehti-ilmoituksen 
25 vuoden takaa. Retinitis-yh-

distys ry ilmoitti etsivänsä osapäiväis-
tä toimistonhoitajaa, ja olisiko lehti 
ollut Helsingin Sanomat elokuussa 
1989. Hakemus piti jättää 8.9. men-
nessä. Työsopimus on päivätty viikon 
päähän 15.9.1989, jolloin työni myös 
alkoi.

Olin siinä vaiheessa jo ylittänyt 30 
vuoden rajapyykin, mutta olin silti 
luonteeltani aika ujo, joten kun me-
nin työhaastatteluun, jännitti kyllä 
aika lailla. Yhdistyksen silloinen pu-
heenjohtaja Maija Lindroos ja rahas-
tonhoitajana toiminut Seppo Jurva-
nen olivat vastaanottamassa. Siitä 
tapaamisesta en muista juuri muuta, 
kuin että oli kaunis ja lämmin kesä-
päivä ja Seppo oli tosi ruskea.

No, kun siitä haastattelujännitykses-
tä pääsin, niin seuraava jännityksen 
paikka olikin sitten hallituksen ko-
kous muutaman päivän päästä. Olin 
jännittänyt jo kahden ihmisen koh-
taamista. Kun tiesin, että kokouspöy-
dän ympärillä on yli 10 henkeä vas-
tassa, niin siinä sitä olikin vatsassa 

pitelemistä. Osoittautui kuitenkin, et-
tei se ollutkaan mikään leijonan luo-
la. Kokouksessa oli läsnä 13 henkeä ja 
selvisin siitäkin koetuksesta. 

Alusta asti olin yleensä mukana kai-
kissa vuosikokouksissa ympäri Suo-
mea sekä monissa pääkaupunkiseu-
dun kerhoilloissa. Sen myötä sain 
paljon käytännön valmennusta tuo-
hon esilläolopuoleen. 

Opin myös tuntemaan monia yhdis-
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tyksen jäseniä, mikä on ollut hyvin 
antoisaa. On kiva, kun osaan antaa 
kasvot nimille, joita näen jäsenluette-
lossa, ja äänelle, jonka kuulen puheli-
messa.

Ihan alkumetreiltä on jäänyt mieleeni 
lämpimästi, kun joku ystävällinen jä-
sen lähetti kahvipaketin minulle toi-
mistoon. Ja soitinko minä hänelle sen 
jälkeen vai hän minulle, mutta pu-
huimme myös puhelimessa. Hän sa-
noi halunneensa toivottaa minut ter-
vetulleeksi yhdistykseen. Se todella 
lämmitti mieltäni siinä alussa. Olisiko 
hän ollut Tampereelta, jostain syystä 
sijoitan hänet sinne.

Samoin on jäänyt mieleeni ensimmäi-
sistä kerhoilloista, kun esittelykier-
roksella ilmoitin vilpittömästi, että 
minun näköni on kyllä ihan normaali, 
niin joku paikallaolija lohdutti: "Ole 
rauhassa, ei tämä retinitis ole tarttu-
vaa!"

Myöhemmin olen huomannut, että 
kommellukset ovat kyllä tarttuneet. 
Muistan erään talvisen kirpeän pak-
kaspäivän vuosia sitten, kun yhdis-
tyksen toimisto oli vielä Keiteleen-
tiellä. Kokous oli päättynyt, ja olimme 
lähdössä porukalla toimistosta. Olin 
juuri sulkemassa ulko-ovea, kun tai-
vaalta leijaili päälleni vaalea, pehmeä 
kankaankappale. Jonkun valkoinen 
keppikin ehätti pyydystämään len-
nokkia. Tarkastellessani kangasta lä-
hemmin huomasin, että nämähän oli-
vat ihan samannäköiset kuin minun 
villahousuni. Mutta miten ihmeessä 

ne leijailivat taivaalta? Hetken mietit-
tyäni tajusin, että olin sisään tullessa-
ni laittanut ne takkini hihaan ja sitten 
ulos lähtiessä unohtanut pukea ylle-
ni. Jollain konstilla ne sitten pelmah-
tivat ulkona ilmaan.

Tähän 25 vuoteen on mahtunut neljä 
eri puheenjohtajaa; Maija Lindroos, 
Seppo Jurvanen, Ari Koponen ja ny-
kyinen Esko Pölkkynen. Osa halli-
tusväestä on vaihtunut vuosittain ja 
osan kanssa yhteistyö on jatkunut 
jopa parin vuosikymmenen ajan. On 
ollut antoisaa olla mukana aitiopai-
kalla näkemässä järjestötyöskentelyä 
ja toimia hallituksen työrukkasena. 

Enpä olisi alussa uskonut, että tästä 
tulee näin pitkäaikainen pesti. Se on 
toisaalta sopinut erinomaisesti yh-
teen vapaaehtoistyön kanssa, jota 
teen muuna aikanani, sekä mahdol-
listanut viime vuosina iäkkäiden van-
hempieni auttamisen. 

Kiitos tähänastisesta neljännesvuosi-
sadasta, tästä on hyvä jatkaa!
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Pakattiinpa villapaidat, pipot, 
hanskat, pitkät kalsarit ja sa-
deviitat annetun ohjeistuksen 

mukaan. Ei, ei oltu lähdössä Grönlan-
tiin eikä Antarktikselle vaan Retina 
ry:n kesäpäiville 13.6. armon vuonna 
2014. Tämähän on se tyypillinen va-
rustus, kun lähdetään leppoisia kesä-
päiviä viettämään Suomen suvessa. 
Ja kaikki oli tarpeen, hyvä että riitti!
 
Helsingistä lähtijöillä oli junassa käy-

tössään melkein yksityisvaunu, johon 
vielä Tampereelta tuli lisää tuttuja. 
Moni kesäpäivien vakiokävijöistä oli 
jäänyt tällä kertaa pois, mutta ensi-
kertalaisia oli mukana ilahduttavan 
monta. 

Suomen aurinkoisin kaupunki Vaasa 
otti meidät vastaan reippaassa sa-
teessa. Niinpä maittavan lounaan ja 
antoisan kiertoajelun jälkeen suun-
tasimme Suomen pisintä siltaa (1045 

Valassaarten valloittajat 
 
Teksti: Arja Finne
Kuvat: Pekka Makkonen ja Anne Varteva

Ensimmäinen vene saapumassa Valassaarille.
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m) pitkin kohti Raippaluotoa, vaik-
ka satoi se kyllä sielläkin. Lämpimän 
punainen vanha kansakoulu Odd Inn 
toimi majoitustilana. Sen suurista ma-
kuusaleista löytyi pienen alkuhäm-
mingin jälkeen petipaikka kullekin.
 
Muiden vielä ihmetellessä ja laka-
noita levitellessä oli keittiöryhmä jo 
järjestäytynyt ja valmisti Andbergin 
Kaijan johdolla iltapalaa    nälkäisille. 
Saunakin lämpisi, ja kaikki halukkaat 
sinne taisivat illan mittaan tien löy-
tää, vaikka se monen mutkan ja sok-
keloisen käytävän takana olikin. Ovia 
oli käytävillä runsain määrin, koskaan 
ei tiennyt, joutuuko oven avatessaan 
majoitushuoneeseen, vessaan vai 
siivouskomeroon. Kuin taikaiskus-
ta niihin ilmestyi nimilaput. Vessoja 
muuten oli yksin laskien kahdeksan 

kappaletta, ja voi olla, ettei kaikkia 
edes löydetty!

Jännitystä ilmassa

Perjantai-iltaan tarjosi jännitystä 
MM-jalkapallokisojen alkuerien tele-
visiolähetysten ohella säätiedotuk-
sen seuraaminen. Säästä kun riippui, 
toteutuisiko retken pääohjelmanu-
mero, Valassaarten retki. Mikäli tuuli 
ei hiipuisi perjantaisesta 23–24 m/s, 
ei avomerelle olisi lähtemistä varsin-
kin, kun merenpinta oli liki metrin 
normaalia alempana. Lauantaiaamu-
na saatiin hyviä uutisia: tuuli oli enää 
11-12 m/s, ja retki toteutuisi. Ihan al-
kuperäisen suunnitelman mukaan ei 
kuitenkaan voitu mennä.

Aamulla puettiin ylle kaikki mukaan 

Veneessä vas. etualalla Timo ja Jaana Nyström sekä Heikki Ketola.
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otetut vaatteet. Pienen bussimatkan 
jälkeen jakauduimme kolmeen ve-
neeseen, ja alkoi huima matka koh-
ti ulkosaaristoa. Meitä kajuutassa 
istuvia maakrapuja melkein pelot-
ti vaahtopäiden keskellä kivipeltoa 
kynnettäessä. Isompia ja pienempiä 
kivenlohkareita oli pilvin pimein nä-
kyvissä, ja kuinka paljon niitä olikaan 
juuri ja juuri pinnan alla vaanimassa! 
Palosen Jari vain nautti tyrskyistä ja 
veden roiskeista kannella istuen, huh!

Perillä Valassaarilla

Merenkurkun ulkosaaristossa sijait-
sevat Valassaaret ovat Suomen ai-
noa Unescon luonnonperintökohde 
yhdessä Ruotsin puoleisen Korkean 
Rannikon kanssa. Ruotsin mantereel-
le on matkaa vain parikymmentä ki-
lometriä. Ainutlaatuista maailmassa 
on alueen luonto, jossa jääkauden jäl-

jet näkyvät selvästi. Jäätikön keskus 
oli Merenkurkun alueella ja manner-
jään paksuus jopa kolme kilometriä. 
Jäiden sulaessa alueella edestakaisin 
liikkunut kiviaines laskeutui, ja maa-
pohja  samoin kuin merenpohja ovat 
yhtä kivikkoa. Myös alueen ainutlaa-
tuiset moreenimuodostelmat syntyi-
vät tällöin.
 
Maannousu Merenkurkussa on maail-
man nopeinta, lähes sentin vuodessa. 
Siksipä saarten lukumäärääkään ei 
voi tarkasti laskea. Aina syntyy uusia 
ja entiset kasvavat yhteen. Ajatella, jo 
2500 vuoden kuluttua Suomesta voi 
kävellä kuivin jaloin Ruotsiin!

Mainio oppaamme Roland Wiik ker-
toili kiinnostavia tarinoita saarten his-
toriasta. Suomen sodan aikaan 1808–
1809 saarille menehtyi talvikelissä 
satoja venäläisiä sotilaita, joiden 

Luontopolulla oik. opas 
Ismo Ojala, Heikki Ketola,  
Pinja, Siiri ja Antti Isokallio.
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Paikallisopas Roland Wiik selostamassa merivartioaseman pihamaalla.

maalliset jäännökset vasta 1930-lu-
vulla koottiin yhteen paikkaan. Kivis-
tä kasattu muistomerkki kertoo meil-
le sotamiesten karusta kohtalosta.
 
Uusi tuttavuus oli monelle perhekuu-
si, joka kehittää taimia lumen alle 
painuneista ulommista oksista. Koko 
kuusiperhe on näiden oksien välityk-
sellä yhteydessä.
 
Kapealla polulla kompuroiminen 
raikkaan merituulen tuivertaessa oli 
sen verran rankkaa puuhaa, että kah-
vitauko ennen veneisiin siirtymistä 
oli enemmän kuin tervetullut. Kuu-
ma kahvi, graavisiika ja lohivoileivät 

maistuivat. Ja kun päästiin mante-
reelle – tai siis Raippaluodon saarelle 
– mitäpä muuta kuin syömään! Ran-
takahvilan lohisoppa oli taivaallista.

Erikoinen kirkko ja muita 
elämyksiä

Kun ruumis oli ruokittu, oli hengen-
ravinnon vuoro. Vuonna 1781 raken-
netussa Raippaluodon    kirkossa oli 
kaikki iloisesti vinksin vonksin – lattia 
ja seinät mikä mihinkin suuntaan vi-
nossa. Siitä ei päästy oikein yksimie-
lisyyteen, oliko pohjoistuuli paina-
nut, kuten paikallinen opas vakuutti, 
vai oliko sittenkin perustukset tehty 
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Raippaluodon kirkossa taisi ainoa varmasti 
luotisuora linja olla kattokruunun ripustin.

Jutustelua jumppasalissa. Vas. Erkki Tiilik-
ka, Ari Koponen ja Esko Pölkkynen. 
 

huonosti. Spontaanisti aloitettuun 
Suvivirteen yhtyivät retkeläiset har-
tain mielin.

Odd Inniin palattua oli mukava taas 
lämmitellä saunassa. Sitten olikin oh-
jelmassa lettukestit ja makkaramäs-
säilyt sekä vapaata seurustelua, kun-
nes uni voitti.

Tuliaisten kera kotimatkalle

Aamulla pantiin reippaasti paikat 
kuntoon ja kiivettiin tuttuun bussiin, 
joka vei ensin tuliaisostoksille pai-
kallisten käsityöläisten myymälään 
Sommaröhalleniin. Moneen kassiin 
kertyi mm. keltaista vadelmahilloa 
kotoisten lettukestien höysteeksi ja 
tyrnimehua terveyttä tuomaan.

Vaasassa käytiin vielä yhdessä syömäs-
sä, kuinkas muuten. Pääsimme kuok-
kavieraiksi 50-vuotisjuhliin ja saimme 
nauttia juhlaväen musiikkiesityksistä.

Nyt Vaasa näytti sen paremman puo-
lensa. Junaa saimme odotella aurin-
gon helliessä. Junassa oli taas kotoisa 
puheensorina. Muisteltiin menneitä 
ja suunniteltiin tulevia seikkailuja. 
Viimeistään vuoden päästä kohda-
taan, silloin Mikkelissä.

Retina ry kiittää Anne Vartevaa 
ja Tiina Kulmalaa hyvin suunni-
telluista ja toteutetuista kesä-
päivistä!
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Retina International yleiskokous ja 
maailmankongressi Pariisissa
Teksti: Jari Palonen
Kuvat: Jari Palonen ja Kati Järvinen

Retina Internationalin (RI) yleis-
kokous ja maailmankongres-
si pidettiin Hotel Pullmanissa 

Montparnassella Pariisissa 26.–29.6.2014. 
Suomen viralliset edustajat olivat Jari 
Palonen ja Pekka Rantanen. Heikki 
Ketola osallistui nuorten ohjelmaan. 

Avauspuheenvuorossaan Christina 
Fasser muisteli, kuinka hän kauan 
sitten jossain IRPA-kongressissa oli 
lausahtanut Gerald Chaderille: ”Voi, 

kunpa joskus pääsisimme kliinisiin 
tutkimuksiin!” Chader vastasi: ”Chris-
tina rakas, ei meidän elinaikanam-
me!” Nyt kliinisiä hoitotutkimuksia 
tehdään kuitenkin eri puolilla maa-
ilmaa, ja molemmat ovat elossa seu-
raamassa niiden etenemistä.

Muutos vaikkapa 10 vuoden takai-
seen Hollannin kongressiin oli huo-
mattava, niin paljon konkreettista 
kliinistä tutkimusta on käynnissä. 
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Odottelin tuloksia mm. luteiinival-
misteisiin, kasvutekijöihin ja silmän-
painelääkkeen vaikutuksiin liittyvistä 
tutkimuksista. Tällä kertaa oli kuiten-
kin tulosten suhteen välivuosi.

Kongressin yhteydessä järjestettä-
vä näyttely oli saanut uutta ilmettä. 
Näköimplanttien valmistajat olivat 
esillä entistä laajemmin. Implanttien 
pikseliluku on kymmenkertaistunut 
kolmessa vuodessa. 

Ranskalaisten panostus tutkimuk-
seen näkyi ja kuului. Valitettavasti si-
multaanitulkkausta ei oltu järjestetty 
ollenkaan riittävästi. Moni kiinnosta-
va luento jäi ranskan kieltä taitamat-
tomalta kuulematta. Asiaa pahensi 
kongressijulkaisun puuttuminen. 
Materiaalia ei ollut tarjolla myöskään 

muistitikun muodossa. Kongressi- ja 
näyttelytilassa avustajia oli hyvin tar-
jolla, mutta toisin kuin Hampurissa 
2012 aamiaisella heitä ei ollut kon-
gressinjärjestäjien puolesta käytettä-
vissä.

Henkilövalinnat ja tulevat 
kongressit

Kongressia edeltävässä yleiskoko-
uksessa oli läsnä 22 täysjäsenvalti-
on edustajaa ja yksi ehdokasjäsenen 
edustaja.

Christina Fasser valittiin jatkamaan 
RI:n puheenjohtajana 2015–16. Halli-
tuksessa istuvat 2015-16 hallituksen 
esityksen mukaisesti Alexander Fra-
ser (Uusi-Seelanti), Claudette Mede-
findt (Etelä-Afrikka), Caisa Ramshage 

Jari Palonen (vas.), Pekka Rantanen, Heikki Ketola, Marjukka Weide 
ja Mervi Laitinen pariisilaisravintolassa.
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(Ruotsi), K.P. Tsang (Hong Kong) ja 
Abdullah Yussuf (Pakistan).

Seuraava maailmankongressi jär-
jestetään Taipeissa Taiwanissa 6.–
10.7.2016. Järjestäjien raportti asias-
ta oli suppea.

Vuoden 2018 kongressi myönnettiin 
Uuteen-Seelantiin. Muita hakijoita ei 
ollut. Laajassa hakemuksessa paikak-
si esitetään Aucklandia ja ajankoh-
daksi 9.–11. helmikuuta, jolloin siellä 
on kesä kauneimmillaan. Kongressi-
paikan valinta herätti kritiikkiä, koska 
Uuden-Seelannin karanteenimäärä-
ykset vaikeuttavat opaskoirien tuon-
tia maahan. 

Sekä Taiwania että Uutta-Seelantia 
kehotettiin kiinnittämään huomio-
ta nuorten ohjelmaan. Pariisissa siitä 
tuli floppi.

Jäsenasiat

RI:ssä on nykyään 26 täysjäsentä (23 
vuonna 2012). Jatkossa täysjäsenten 
määrä laskee hoitamattomien jäsen-
maksujen johdosta. Ehdokasjäseniä 
on 5 (6 vuonna 2012) ja kiinnostunei-
ta 11 (14 vuonna 2012). Yhteensä RI:n 
piirissä on maita tai järjestöjä 45.

RI:n säännöt sallivat useamman jär-
jestön mukanaolon samasta maasta. 
Tämä ei vaikuta maan äänimäärään. 
Kokouksessa hyväksyttiin Brasiliasta 
toinen näkövammaisjärjestö. Myös 
Kiinasta toivottiin jäsenjärjestöä 

Hongkongin ja Taiwanin ulkopuolel-
ta. Manner-Kiinassa on arviolta 500 
000 retiniitikkoa.

Jäsenmaksukehitys on ollut hie-
man huolestuttavaa. Laiminlyön-
tien johdosta Argentiina, Intia ja Iran 
pudotettiin täysjäsenyydestä kiin-
nostuneiden ryhmään. Tanska haki 
täysjäsenyyttä ilman rahoitusta jä-
senmaksua varten. Hakemus hylät-
tiin, koska Tanskalla katsottiin olevan 
riittävästi maksukykyä. 

Portugalin kanssa on sovittu velkojen 
maksuohjelmasta. Ensimmäinen erä 
maksetaan elokuussa ja viimeinen 
joulukuussa 2014. Näin toimien Por-
tugali säilyttää täysjäsenyyden. Krei-
kalle myönnettiin pyynnöstä kahden 
vuoden ajaksi 20 % alennus jäsen-
maksusta. Perusteluna oli Kreikan 
pitkäaikainen ja hyvin hoidettu jäse-
nyys. 

Ammattimainen sihteeristö

Yleiskokous päätti rahoittaa Dublinin 
toimiston toimintaa enintään 45 000 
eurolla vuonna 2015. Ehtona on, että 
toimisto on toiminnassa kokoaikai-
sesti ja RI:n osuus kuluista on enin-
tään 50 %.

Vuoden 2015 aikana laaditaan vii-
deksi vuodeksi toimintasuunnitelma, 
johon rahoittavien tahojen tulee si-
toutua. RI:n tulevaisuuden kannalta 
hankkeen onnistuminen on elintär-
keää.
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Retiniitikkonuoret Pariisissa
Teksti: Heikki Ketola
Kuvat: Kati Järvinen

Pariisissa nuorille oli luvattu jär-
jestää Retina Internationalin 
maailmankongressin yhteyteen 

26.–29.6.2014 erillinen nuorten ohjel-
ma. 

Yhdistyksemme tarjosi alle 35-vuoti-
aille nuorille mahdollisuuden hakea 
apurahaa matkaa varten. Mervi Lai-
tinen Rovaniemeltä haki sitä ja lähti 
rohkeasti mukaan. Minä osallistuin 
hallituksen edustajana nuorten oh-
jelmaan. 

Jo lähtiessämme tiesimme Pariisista 
tulleen informaation perusteella, että 
nuorten ohjelma ei tulisi olemaan 
yhtä laaja ja kattava kuin kaksi vuot-
ta sitten Hampurissa, mutta tärkein-
tä olikin nähdä muita nuoria ympäri 
maailmaa. Alkuperäisen tiedon mu-
kaan ranskalaiset olivat luvanneet 
järjestää yhteisen kaupunkikierrok-
sen ja yhdessäoloa torstaille, nuor-
ten luentoja perjantaille ja normaalin 
osallistumisen viikonlopun kongres-
siin. 

RI:n talousarviot vuosille 2015 ja 2016 
hyväksyttiin. Varallisuuden hoidosta 
keskusteltiin. Christina Fasser totesi 
Sveitsin talletuskorkotason olevan lä-
hellä nollaa, mutta osakemarkkinoil-
le meno tyrmättiin riskien vuoksi.

Jäsenkysely

Retina Europen jäsenkysely oli lähe-
tetty jäsenyhdistyksille talvella. Alle-
kirjoittanut muistaa sen kyllä, mutta 
totesi kysymykset liian vaikeiksi. Ky-
selyssä selvitettiin mm. rahoitusku-
vioita, yhdistysten tukea tutkimus-
toimintaan ja hyviä käytäntöjä, joita 
muut voisivat hyödyntää. Suomen 

lisäksi moni muukin Euroopan maa 
jätti vastaamatta.

Ranskan yhdistys voi käyttää tutki-
mustoiminnan tukemiseen vuodes-
sa noin 500-kertaisen rahasumman 
Suomeen verrattuna. Tähän men-
nessä Ranskan yhdistys on käyttänyt 
tutkimukseen yhteensä 21 miljoo-
naa euroa. Saksa, Irlanti ja Englanti 
käyttävät tutkimukseen kukin noin 
satakertaisen summan Suomeen ver-
rattuna. Retina Finland myöntää tut-
kimusrahastostaan noin 5000 euroa 
vuodessa erilaisia tutkimus- ja mat-
ka-apurahoja.
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Itse lensin Oulusta Helsinki-Vantaalle, 
jossa tapasin lähtöportilla Mervin ja 
muut suomalaiset kongressiin osal-
listujat. Pariisissa iloinen matkaseu-
ruemme majoittui hotelliin. Saapu-
mispäivänä myös nuorten ohjelmaan 
osallistujat oli kutsuttu cocktailtilai-
suuteen. Siellä oli hyvä mahdollisuus 
tervehtiä muita matkalaisia ympäri 
maailmaa. Kävimme kiittämässä mm. 
Saksan delegaatteja loistavasti jär-
jestetystä Hampurin nuorten ohjel-
masta. Kokkareiden jälkeen kävimme 
kävelemässä vähän kaupungilla, ja 
heti piti tietysti päästä näkemään Eif-
felin torni, joka näkyi komeasti parin 
korttelin päässä hotellistamme. Sit-
ten väsy alkoikin jo painaa, ja käytiin 
iltapuille valmistautumaan seuraava-
na aamuna klo 9.00 alkavaan nuorten 
ohjelmaan.

Aamulla loistavan ranskalaisen aa-
miaisen jälkeen menimme hyvissä 
ajoin hotellin aulaan ilmoitettuun 
kohtaamispaikkaan, jonne muitakin 
nuoria oli jo kerääntynyt. Ennen kuin 
ehdimme edes esittäytyä toisillem-
me, keskustelu pyöri uutisen ympä-
rillä: ”Oletteko muut saaneet sellaista 
sähköpostiviestiä eilen, että nuorten 
ohjelma olisi peruttu?” Ja tottahan 
kaikki ilmoittautuneet olivat kyseisen 
viestin saaneet, mutta harva oli reis-
sun päällä sähköpostejaan lukenut. 
Lupaavasti, oikealla ranskalaisella 
laadulla alkoi nuorten ohjelma siis.

Nuoria oli lähinnä Euroopasta, mutta 
kaukaisimmat olivat tulleet Japanista 
ja Uudesta-Seelannista asti. Esittäyty-
misten ja pienen juttutuokion jälkeen 
järjestimme porukalla itse ohjelmaa 

Montparnassen tornin näköalatasanteel-
la vas. Mervi Laitinen, Heikki Ketola, Mar-
jukka Weide ja Kati Järvinen.

Montparnassen torni kongressipaikan 
läheisyydessä.
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torstaipäivälle. Kävimme hotellin lä-
hellä olevan kauppakeskuksen näkö-
alatasanteella sekä kaupunkikierrok-
sella bussilla. Jossain välissä käytiin 
syömässäkin ja jatkettiin jokiristeilyl-
le. Illan tullen syötiin lisää ranskalai-
sia herkkuja, sekä tutustuttiin toisiin 
nuoriin.

Perjantaina osallistuimme toisten 
suomalaisten kanssa luennoille. Illan 
tullen ehdimme käydä vähän tutus-
tumassa kauppoihinkin ja menimme 
porukalla syömään ranskalaisia herk-
kuja hienohkoon La Cupol -ravinto-
laan – ruokaahan nuo ranskalaiset 
kyllä osaavat tehdä. Minulla sattui 
olemaan syntymäpäivä ja ajattelin 
tarjota pöytäseurueellemme kuohu-
viiniä. Paikka oli kuitenkin sen verran 
hieno, että tarjoilija totesi: ”Meillä 
tarjoillaan vain shampanjaa.” Hinta-
listan nähtyäni jäivät sitten shampan-
jat tarjoamatta, ja tyydyimme vähän 
halvempaan ratkaisuun.

Lauantaipäivä oli luentojen täyteinen. 
Nuorille järjestettiin yksi yhteinen lu-
ento/keskustelusessio, joka ei sekään 
oikein sujunut odotusten mukaan. 
Menimme ilmoitettuun luentosaliin, 
joka olikin varattu samaan aikaan 
jollekin ranskalaiselle ikäihmisten 
ryhmälle. Nämä eivät suostuneet läh-
temään tilasta vaan halusivat väen 
väkisin jäädä kuuntelemaan nuorten 
sessiota. Se oli tietysti tarkoitus pitää 
englanniksi, mutta ranskalaiset ikäih-
miset vaativat tulkkauksen ranskaksi. 

No sitten etsittiin tulkkia, ja tämäkin 
nuorille suunnatun session aika kului 
nopeasti loppuun tulkkauksen ja kai-
ken häslingin takia. 

Session päätteeksi nuori uusiseelan-
tilainen aktiivi Zane Bartlett kertoi, 
millaista nuorten toimintaa he ovat 
järjestäneet Uudessa-Seelannissa re-
tiniitikkonuorille. Facebookin kautta-
han tietty kaikki on nykyään helppo 
koordinoida. Nuorille on myös kan-
sainvälinen Facebook-ryhmä Reti-
na International Youth, johon kaikki 
kiinnostuneet myös täältä Suomesta 
voivat liittyä. 

Lauantai-ilta huipentui gaalaillalli-
seen, johon meille nuorille oli jär-
jestetty oma iso pöytä. Illallinen oli 
loistokas, ja ruoka taas kerran erin-
omaista. Nuorten pöydässä oli loista-
va meininki, ja porukka viihtyi hyvin.

Sunnuntaina luennot jatkuivat. Huo-
neiden luovutus oli muistutus siitä, 
että kotiinkin on taas lähdettävä. Pa-
riisin kongressi jäi nuorten ohjelman 
osalta melko vajavaiseksi, mistä pi-
tänee antaa moitteet järjestävälle ta-
holle. Onneksi mukana oli aktiivisia 
nuoria ympäri maailmaa, ja saimme 
itsenäisestikin järjestettyä ohjelmaa. 

Kaikesta huolimatta reissusta jäi erit-
täin hyvä maku kaikin puolin. Kiitok-
set Merville matkaseurasta ja erityis-
kiitos Mervin siskolle Marjukalle, joka 
oli korvaamaton apu matkalla!
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Pohjoismaiden Retina-yhdis-
tysten vuotuinen tapaaminen 
pidettiin 21.–23.8.2014 Tuk-

holmassa. Kokouspaikkana oli pieni 
viihtyisä hotelli Svedmyran lähiössä. 
Paikalla oli 12 kokousedustajaa avus-
tajineen kaikista Pohjoismaista ja Fär-
saarten itsehallintoalueelta. Suomes-
ta tapaamiseen osallistui kanssani 
Jaana Heino.

Torstai-iltana aloitimme epämuo-
dollisesti lähiravintolassa pitsalla ja 
oluella. Jokainen meistä sai 48 tunnin 
ilmaisen lipun Tukholman joukkolii-
kenteeseen. 

Alun perin tarkoituksemme oli viet-
tää perjantai pohjoismaisessa silmä-
lääkärikongressissa (NOK). Järjestä-
jät vaativat kuitenkin 5000 kruunun 
pääsymaksua hengeltä, joten paikal-
le lähetettiin vain kolme ruotsalaista, 
jotka pystyttivät pohjoismaisia Reti-
na-yhdistyksiä esittelevän standin. 
Suomesta esillä oli Retina-lehti ja Re-
tiniitikon opas sekä yhdistyksen esite 
ja käyntikortti.

Täysipainoinen päivä Tukholmassa

Perjantaina kävimme tutustumassa 
esteettömästä mediasta sekä näkö-
vammaisille ja lukemisesteisille tar-
koitetun aineiston tuotannosta vas-
taavaan viranomaisorganisaatioon, 
Myndigheten för Tillgängliga Medier 
(MTM). Jakelun hoitavat Ruotsin kir-
jastolaitos ja paikalliset kirjastot, 
joista aineistot tilataan toisin kuin 
Suomessa. Yksikön tehtävät ovat laa-
jenemassa ja henkilökunnan määrä 
kasvamassa 70 henkilöön.

Tutustuimme lasten Muumiaiheisiin 
satukirjoihin, joiden kuvitus oli tehty 
huopakankaasta käyttäen tarvittaes-
sa useita kangaskerroksia, jotta lapsi 
voi hahmottaa yksityiskohdat käsin 
tunnustelemalla. Jokainen kirja on 
valmistettu käsityönä, joten toiminta 
on varsin työvaltaista. 

Iltapäiväksi siirryimme Södermalmil-
le Ruotsin näkövammaisten toimiti-
loihin. Paikalle tuli myös satakunta 
ruotsalaista retiniitikkoa omaisineen 
kuuntelemaan pohjoismaisen silmä-

Pohjoismainen tapaaminen 
Tukholmassa
Teksti: Jari Palonen
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lääkärikongressin asiantuntijoiden 
esitelmiä. Suomesta Eeva-Maria San-
kila luennoi Usherin syndroomasta.  
Muut esitelmät käsittelivät näkövam-
marekisteriä ja kliinisten hoitotutki-
musten nykytilannetta. Esitykset he-
rättivät runsaasti keskustelua. 

Södermalmilta jatkoimme kävellen 
Slussenille ja sieltä lautalla Gröna 
Lundin huvipuiston kautta ABBA-mu-
seoon. Siellä ei meidän lisäksemme 
ollut juuri muita, vaikka museo on ai-
van uusi. Gröna Lundin ulkoilmakon-
sertti lienee vienyt kävijät. Museora-
kennus on kolmikerroksinen. Ylhäällä 
on laaja Abban levytyksiin keskitty-
vä matkamuistomyymälä, kerrosta 
alempana Ruotsin kevyen musiikin 
Hall of Fame ja alimpana itse museo. 
Viimeksi mainittu oli meille retinii-
tikoille hankala: paljon voimakkaita 
kohdevaloja muuten pimeässä tilas-
sa. Ulospääsyäkin oli vaikea löytää. 

Omakustanteisen illallisen jälkeen 
ajoimme uudella raitiolinjalla Serge-
lin torille, josta osa käveli vielä Gamla 
Stadiin ja sieltä Tunnelbanalla maja-
paikkaan.

Yhteispalaverin aiheita

Lauantaina aamupäivällä pidimme 
yhteisen kokouksen. Caisa Ramshage 
oli valittu aiemmin kesällä jatkamaan 
Retina Internationalin hallituksessa. 
Hän kertoi kansainvälisistä asioista ja 
toivoi menestystä Dubliniin perustet-
tavalle RI:n toimistolle. Caisa oli hie-
man huolissaan siitä, mistä löytyvät 

halukkaat kongressijärjestäjät jatkos-
sa. Vuodelle 2018 oli vain yksi hakija. 
Kysymykseen, miksei Ruotsi järjestä 
kongressia vuonna 2020 Caisa vas-
tasi, ettei heillä ole sopivaa henkilöä 
vetämään projektia.

Caisa  välitti Christina Fasserin pahoit-
telut siitä, ettei RI:n luentoja kyetty 
jakamaan yleisölle Pariisin kongres-
sissa. Esitykset on tarkoitus julkaista 
RI:n kotisivulla.

Yhteisiä Pohjoismaiden yhdistysten 
projekteja ei ole käynnissä. Hanke yh-
teisen esitteen laatimiseksi on hiipu-
nut. Suomesta ehdittiin jo toimittaa 
englanninkielinen teksti sitä varten.

Tanskassa sovittiin 2013 elektronis-
ten julkaisujen vaihdosta. Tanskasta 
on tullut kiitettävästi sikäläisen RP-
nyt -lehden pdf-tiedostoja. Suomesta 
on toimitettu jakeluun Caisa Ramsha-
genille Retina-lehteä vuodesta 2012 
lähtien sekä Retiniitikon opas. Käve-
levien hattujen ruotsinnos Vandran-
de hattar oli päässyt loppumaan. Sitä 
löytyi myöhemmin Suomesta För-
bundet Finlands Svenska Synskada-
den toimistosta, josta sitä toimitettiin 
Ruotsiin.

Retina Finlandin tapa myöntää mat-
kastipendejä yhteistyölääkäreille 
ja tutkijakoulutettaville sai kiitosta 
muilta yhdistyksiltä. 

Uusi ruotsinkielinen kirja 

Ruotsissa on julkaistu uusi noin 150-si-
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vuinen kirja Mitt liv i dal- och bergbana 
(vapaasti käännettynä elämäni vuo-
ristoradalla). Kirja käsittelee kirjoitta-
jan kokemuksia retinitis pigmentosan 
ja Usherin syndrooman kanssa. Kirjaa 
voi lainata Retina ry:n toimistosta, 
samoin kuin aiemmin ilmestynyttä 
Att leva med RP. Kirjat on hankittu 
täydentämään yhdistyksen niukkaa 
ruotsinkielistä opasmateriaalia. 

Tulevia tapahtumia

Islannissa järjestetään 10.10.2014 
paikallinen kongressi, jonka teemana 
on Fighting and coping with blind-
ness and loosing sight. Ulkomaisina 
luennoitsijoina ovat mm. Gerald Cha-
der ja Christina Fasser. Islantilaiset 

järjestävät kaikille, myös suomalai-
sille avoimen patikointimatkan Skot-
lantiin 3.–12.7.2015. 

Tanskan retiniitikkoryhmä on saanut 
rahoituksen syksyllä järjestettäville 
apuvälinemessuille. Seuraava NOK-
kongressi järjestetään kesäkuussa 
2016 Århusissa Tanskassa. Tanskalai-
set yrittävät saada sen yhteyteen sa-
mankaltaisen seminaarin retiniitikoil-
le kuin Tukholmassa. 

Seuraavan kerran pohjoismainen ta-
paaminen järjestetään Islannissa elo-
kuussa 2015. Matkakuluja lukuun 
ottamatta järjestelykustannukset mak-
setaan erillisellä pohjoismaisella rahoi-
tuksella (Nordic Wellfare Centre).

Tamperelainen Seppo Saarinen 
ehti työskennellä kuntohoita-
jana Aleksis Kiven kadun Ak-

tivossa lähes 30 vuotta, ennen kuin 
löi kirjaimellisesti rukkaset naulaan 
31.7.2014. Ikävuosia oli miehelle ker-
tynyt tuohon mennessä kuukautta 
vaille 68 vuotta. Eläkepäivinään Sep-
po voi nyt entistä paremmin keskittyä 
mieluisiin harrastuksiin, joihin kuulu-
vat mm. näytteleminen Teatteri Sok-
kelossa sekä kirjoittaminen.  

Seppo löi rukkaset naulaan
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

– Retinitis pigmentosa alkoi vaikeut-
taa näkemistäni jo nuorena, joten 
valitsin ammatin, jossa siitä ei ollut 
haittaa, kertoo Seppo. – Opiskelin 
ensin hierojaksi ja heti perään kunto-
hoitajaksi. Valmistuin Näkövammais-
ten ammattikoulusta 1979. Olin en-
sin jonkin aikaa töissä Ylöjärvellä ja 
Kangasalla. Heinäkuussa 1982 lähdin 
Teuvo Väyrysen kanssa Hämeenlin-
naan Tampereen Sokeainyhdistyksen 
vasta perustaman fysikaalisen hoito-
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laitoksen ensimmäisiksi työntekijöik-
si. Asuin kuitenkin perheeni kanssa 
edelleen Tampereella. Elämä helpot-
tui, kun reilun kolmen vuoden reis-
saamisen jälkeen aloitin työt Aleksis 
Kiven kadulla 1.11.1985. 

Työympäristöä ja ammattitaitoa 
kehittämässä

– Aleksis Kiven kadun 1962 valmis-
tuneet tilat olivat tuohon aikaan 
huonokuntoiset, Seppo muistelee. – 
Aloin ideoida tarpeellisia saneeraus- 
ja muutostöitä. Yhdistyksen silloinen 
puheenjohtaja ja sokeain kiinteistön 
isännöitsijä Otto Mört tuki pyrki-
myksiäni. Suunnitelmat toteutuivat 
1987–88. 

– Uudet tilajärjestelyt toimistoineen 
ja palvelutiskeineen osoittautuivat 

toimiviksi, toteaa Seppo. – Iloitsin 
myös siitä, että sain odotustilaan toi-
vomani rottinkihuonekalut ja viher-
kasvit sekä hoitohuoneisiin uudet, 
kauniit verhot. Myöhemmin tehtiin 
vielä pientä pintaremonttia. 

Vuosien mittaan Seppo kehitti am-
mattitaitoaan lukuisilla kursseilla, 
minkä ansiosta hänen hoitovalikoi-
maansa kuuluivat myös neula-aku-
punktio ja koirahieronta.

– Koirahieronnasta sai usein palkaksi 
haukut ja joskus märän pusun, ei kui-
tenkaan omistajalta, nauraa Seppo. 

Ikääntyviä asiakkaita ja kiristyvää 
kilpailua

Kilpailun kiristyminen ja asiakaskun-
nan ikääntyminen näkyivät työssä 

Seppo Saarinen löi rukkaset naulaan 
ja lähti viettämään hyvin ansaittuja 
eläkepäiviä. 
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viimeisinä vuosina. Kun kustannuk-
set saattoi vielä vähentää verotukses-
sa, kynnys maksaa itse oli matalampi. 
1990-luvun lama kaatoi monta työ-
ikäisten hoitokustannuksiin osallis-
tunutta sairauskassaa, ja kaupungin 
lähetteellä aiemmin tulleet asiakkaat 
loppuivat, kun palveluntarjoajat kil-
pailutettiin. Yksityiset lääkärit sen-
tään vielä kirjoittavat lähetteitä, ja 
Kela korvaa osan hoitokuluista. 

Toisaalta suurten lääkärikeskusten 
palvelutarjonta kattaa tätä nykyä 
myös fysikaaliset hoidot, ja alan kou-
lutusta saa yksistään Tampereella ai-
nakin viidestä opinahjosta. Ihmisten 
omaehtoinen kuntosalilla käynti ja 
liikkuminen vähentävät hoitotarvet-
ta, samalla kun istumatyö lisää sitä.

Tampereelle perustettiin 
1941 Sokeain Hieroma-
laitos, joka liittyi Aktivo-
ketjuun 1993. Aktivolla on 
Tampereen seudun Näkö-
vammaiset ry:ltä vuokratut 
toimitilat Aleksis Kiven katu 
30:n piharakennuksessa.
Yhdistys tukee hoitolaitos-
ta kustantamalla hoitotyön 
vaatimat laitehankinnat, 
-huollot ja -kalibroinnit.
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Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja 
päivystysaika

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on ta-
vattavissa puhelimitse tiistaisin ja 
torstaisin klo 10-13 numerossa (09) 
3960 5800. Muina aikoina voit jättää 
viestin vastaajaan. 

Vuosikokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 
lauantaina 28.3.2015 Porissa ja syys-
kokous lauantaina 17.10.2015 Hä-
meenlinnassa.

Kesäpäivät Mikkelin seudulla

Yhdistyksen perinteiset kesäpäivät 
pidetään 12.–14.6.2015 Ristiinassa 
Loma- ja kokoushotelli Heimarissa. 
Heimari sijaitsee Saimaan rannalla 
luonnonkauniilla ja rauhallisella pai-
kalla laivareitin varrella 14 km pääs-
sä Mikkelin keskustasta. Mikkelin 

rautatieasemalta pääsee kävelysiltaa 
pitkin satamaan. Nousemme siellä 
perjantaina iltapäivällä m/s Jaarliin 
ja seilaamme sen kyydissä Heimariin. 
Laivamatka kestää noin tunnin. 

Perillä majoitumme päärakennuksen 
tilaviin kahden hengen huoneisiin, 
joihin mahtuu tarvittaessa myös lisä-
vuode. Kaikissa huoneissa on omat 
suihku- ja wc-tilat, jääkaappi ja ve-
denkeitin,  puhelin ja TV. Lemmikit 
ovat sallittuja osassa hotellihuoneita. 
Langaton verkkoyhteys on maksutta 
asiakkaiden käytössä. 

Viikonlopun aikana ohjelmassa on 
ulkoilua, norsujalkapalloa, minigol-
fia, yhteislaulua ja musiikkiesityksiä, 
makkaranpaistoa, rantasauna, savu-
sauna, kylpypalju ja muuta mukavaa 
yhdessäoloa aamusta iltaan.

Sunnuntaina pakkaamme aamiaisen 
jälkeen tavarat ja ajamme bussilla 
Mikkelin Kenkäveronniemeen, jonka 
historia ulottuu yli 550 vuoden taak-
se. Paikan ylpeys on Suomen suurin 
ja kaunein pappilan päärakennus 
upeine puutarhoineen. Kenkäveros-
sa voi tutustua myös kiinnostaviin 
käsi- ja taideteollisuusnäyttelyihin, 
kierrellä kesäpuodeissa ja käsityöläis-
ten verstasmyymälöissä sekä nauttia 
päärakenuksen kahvila-ravintolassa 
lähiruuasta valmistetun herkullisen 
lounaan. 

www.heimari.fi
www.kenkavero.fi
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Tampereen seudun retinakerho

Tampereen seudun retinakerho ko-
koontuu joka kuukauden toisena 
maanantaina klo 15.30−17.00 Tam-
pereen seudun näkövammaisten ker-
hohuoneella, Kuninkaankatu 8 A, 2. 
krs. Kevätkauden 2015 kerhopäivät 
ovat 12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5. Kah-
viraha 2 euroa. Yhteyshenkilöt: Raija 
Leppänen, p. 0400 797 139, ja Outi 
Lehtinen. p- 040 700 7930.

Oikaisu

Retina-lehdessä 1/2014  julkaistussa 

artikkelissa ”Miten geeniterapia voi 
auttaa verkkokalvosairauksien hoi-
dossa?” sivulla 7 Kuvassa 2 kuvat A ja 
B olivat vaihtaneet paikkaa. Pahoitte-
lemme virhettä.

Yhdistyksen verkkosivulla olevassa 
pdf-tiedostossa kuvat ovat oikeassa 
järjestyksessä. 

Patikointimatka Skotlantiin

Islantilaiset retiniitikot järjestävät 
kaikille, myös Suomen retiniitikoille 
avoimen patikointimatkan Skotlaniin 
3.–12.7.2015.

Retiniitikoiden matka Prahaan

Tarja Räisänen ja Markku Virtanen 
ovat luvanneet järjestää syksyllä 
2015 retiniitikoille yhteisen, opaste-
tun matkan Tšekin pääkaupunkiin 
Prahaan, joka sijaitsee Vltavajoen 
rannalla. Kaupungin hyvin säilynyt 
historiallinen keskusta on Unescon 
maailmanperintökohde. Tarkemmat 
tiedot maaliskuun jäsentiedotteessa.

Pääkaupunkiseudun retinakerho

Pääkaupunkiseudun retinakerho ko-
koontuu joka kuukauden toisena maa-
nantaina klo 17.00 Iiriksessä Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelun tiloissa, 
Marjaniementie 74. Kevätkauden 2015 
kerhopäivät ovat 12.1., 9.2., 9.3., 13.4. 
ja 11.5. Kahviraha 2 euroa. Yhteyshen-
kilö: Maija Lindroos, p. 040 700 0323 tai 
maija.lindroos@pp.inet.fi

Prahan siltoja. Kuva: Tuula Mäkelä.
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Puheenjohtaja: 
Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404
timo.nystrom@pp.nkl.fi

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

Jari Palonen, Helsinki
041 527 1632
JariPPalonen@gmail.com

Kaisa Penttilä, Espoo
050 596 5013
kaisa.penttila@pp.nkl.fi

Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com

Lotta Pöytäkangas, Oulu
040 519 7106
lottapoy@gmail.com

Esko Salomaa, Tampere
040 197 7270
esko.salomaa@gmail.com

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

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

Kristiina Helin-Kesäläinen, Helsinki
040 571 9563
kristiina.kesalainen@luukku.com

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

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

     Retina ry:n hallitus 2015

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

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

Maija Lindroos, Helsinki
040 7000 323
maija.lindroos@pp.inet.fi

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

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

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

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

 Retina ry:n vertaistukihenkilöt
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Irrota sivu, taita kahtia tämä puoli sisäänpäin ja nido tai teippaa kiinni. 
Palautusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.

Palvelukortti

Haluan liittyä varsinai seksi jäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi + 
liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina -lehden vuosi-
kerran)

Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi, sisältää Retina 
-lehden vuo sikerran)

Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)

Tilaan veloituksetta yhdistyksen esitteitä ____ kpl

Tilaan veloituksetta yhdistyksen käyntikortteja ____  kpl 

Tilaan veloituksetta  Retiniitikon opasta ____  kpl

Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja 
luonnonvaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- 
Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 1,80 / lippis 1,80 

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

         Lippis: yksi koko - sopii kaikille   ____ kpl ____________ väri
                       
         Maksetaan etukäteen tilille Danske Bank FI13 8000 1201 7422 60
          _____  euroa.  
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Retina ry

Retina ry

Tunnus 5006546

00003  VASTAUSLÄHETYS

Retina ry
maksaa 

postimaksunPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 
potevien asialla
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Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 

potevien asialla

Kirjoitan
Haluaisin kirjoittaa sinut luokseni, rakkaani
kirjoittaa haavoittuneen linnun lentämään
kirjoittaa syntyvät lapset kehtoihinsa
kirjoittaa runon väkevämmän kuin koskaan
niin ettei kukaan kadota tulevaisuuttaan menneeseen
että sanat on helppo lausua

runoksi

kun kirjoitan on yö
ja kirjoitan sinut valokseni 
pimeään sydämeeni
näkemään aamun

ja miten 

runoksi

valkenee toivon kajastus 

– Tiina Kulmala
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MagniLink Zip 

Low Vision Inno Oy 
Sirrikuja 3 L
00940 Helsinki

Puh. 040 777 1320
Fax 09 6898 8342

www.lowvision.fi
info@lowvision.fi

1080p1080p1080p

Uuden sukupolven

Supertarkka FullHD kuva
Kääntyvä kaukokamera
Korkeus kokoontaitettuna 
vain 9 – 12 cm
Paino  3,9 – 6,7 kg

Taittuu kokoon nopeasti yhdellä kädellä

Innovatiiviset ja helppokäyttöiset 
säätimet toiminnallisuudesta 
tinkimättä!

Suurennuslaite heikkonäköisille, jotka arvostavat tyyliä, keveyttä ja liikkuvuutta!

Tutustu MagniLink Zipiin ja muihin tuotteisiimme verkkosivuilla tai ota yhteyttä.

Valitse oma mallisi
13,3” tai 17,3” näyttö  
A3 –koon XY pöydällä tai ilman
Sisäänrakennetulla akulla tai  
ilman

>>

Jari Palonen Valassaaren tyrskyissä (kuva: Pekka Makkonen) 




