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Kiinnostavaa	kevättä!	
Teksti:	Timo	Nyström,	
Retina	ry:n	puheenjohtaja

Yhdistyksemme	 	 asiantuntija-
ryhmä	 kokoontui	 kevättalven	
aikaan	 pohtimaan	 ajankohtai-

sia	 teemoja	 tutkimusrintamalta.	 Oli	
todella	 mukava	 olla	 osallisena	 kes-
kustelussa,	jossa	käsiteltiin	mm.	gee-
nihoitojen	 aloittamista	 Suomessa.	
Aihe	ei	taatusti	jätä	ketään	kylmäksi.	
Kuka	 olisi	 uskonut	 edes	 5-10	 vuotta	
sitten,	 että	 geenihoidot	 tulevat	 to-
deksi!	 Useita	 verkkokalvon	 virheitä	
aiheuttavia	geenejä	osataan	jo	korja-
ta	 maailmalla,	 ja	 nyt	 nämä	 tekniikat	
ovat	rantautumassa	Suomeen.		

Muistan,	kun	oman	diagnoosini	teki-
jä	 1970-luvun	 lopulla	 Oulun	 yliopis-
tollisessa	 keskussairaalassa	 kertoi,	
että	 silmän	 verisuonet	 ovat	 niin	 pie-
niä,	ettei	niitä	voi	korjata,	ja	että	gee-
nihoidot	ovat	niin	kaukana,	ettei	niitä	
minun	elinaikanani	saada	avuksi.	Toi-
von,	että	tohtori	oli	väärässä!

Asiantuntijaryhmän	 kokouksessa	
käsiteltiin	 myös	 retinitisrekisterin	
perustamista	 Suomeen.	 Sen	 avulla	
meitä	retiniitikkoja	koskeva	lääketie-
teellinen	 tieto	 olisi	 tutkijoille	 nykyis-
tä	 helpommin	 saatavilla.	 Aiheesta	
on	 erillinen	 artikkeli	 tässä	 lehdessä.	

Olisihan	 se	 hienoa,	 että	 lääkäri	 jos-
kus	 lähestyisikin	 meitä	 tutkinnallisil-
la	 asioilla,	 eikä	 meidän	 tarvitsisi	 olla	
tyrkyllä	 omine	 tuntemuksinemme.	
Se	olisi	tutkijalle	varmaankin	mielen-
kiintoinen	 hakemisto,	 varsinkin	 kun	
jäsenet	voisivat	päivittää	omia	tieto-
jaan	 tarpeen	 tullen.	 Tulisiko	 siitä	 sil-
loin	elävä	hakemisto?	

Kevät	 tekee	 tuloaan	 ja	 ei	 aikaakaan,	
kun	koittaa	 jo	yhdistyksemme	yhtei-
nen	 ilonpito,	 Kesäpäivät.	Tänä	 vuon-
na	 tapaamme	 täällä	 Mikkelissä	 12.-
14.6.	 Luvassa	 on	 monenlaista	 kivaa,	
toivottavasti	nähdään	siellä!
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Akatemiatutkija	 FT	 Heli	 Skott-
man	 johtaa	 silmätutkimus-
ryhmää	 Tampereen	 BioMedi-

Techissä.	 Hänelle	 myönnettiin	 2010	
Suomen	 Akatemian	 palkinto	 tieteel-
lisestä	 rohkeudesta.	 Maaliskuussa	
2015	Skottman	sai	apulaisprofessorin	
viran	Tampereen	yliopistosta.	

Bioteknologia veti Kuopioon

Ylioppilaslakin	 saatuaan	 Heli	 Skott-
man	 mietti,	 lähteäkö	 opiskelemaan	
Helsingin,	Turun	vai	Kuopion	yliopis-
toon.	 Vaakakuppi	 kallistui	 Kuopion	

Tampereella	tutkitaan	silmän	
kantasoluja
Teksti:	Outi	Lehtinen

hyväksi,	 koska	 siellä	 oli	 mahdollista	
opiskella	 bioteknologiaa	 perinteisen	
perinnöllisyystieteen	 asemesta.	 Bio-
teknologian	 vetovoimaa	 lisäsi	 1993	
syntynyt	maailmankuulu	siirtogeeni-
nen	 Huomen-vasikka.	 Skottman	 val-
mistui	 Kuopiosta	 maisteriksi,	 jatkoi	
saman	tien	opintojaan	ja	väitteli	toh-
toriksi	2002.	

Kantasolututkijan uralle

Ihmisen	 alkioperäisiä	 kantasoluja	 oli	
opittu	viljelemään	1998,	ja	kantasolu-
tutkimus	 oli	 vahvassa	 nousussa.	 He-
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Heli Skottman vesillä Demi-koiransa 
kanssa. (Kuva: Mika Skottman)

delmöityshoitojen	 parissa	 ansioitu-
nut	Outi	Hovatta	oli	aiemmin	jättänyt	
perustamansa	 Väestöliiton	 lapsetto-
muusklinikan	 ja	 siirtynyt	 kantasolu-
tutkijaksi	Tukholmaan	 saatuaan	 pro-
fessuurin	 Karoliinisesta	 Instituutista.	
Hän	 tarjosi	 post	 doc	 -tutkijan	 pestiä	
Skottmanille,	joka	tarttui	tilaisuuteen	
innoissaan.	 Suomen	 Akatemialta	 jär-
jestyi	 nuoren	 tutkijan	 rahoitus	 syk-
syllä	2003	ensin	kahdeksi	vuodeksi	ja	
sitten	vielä	toistamiseen.

Hovatan	 ryhmä	 tutki	 kantasolujen	
ominaisuuksia	 mm.	 selvittämällä	
RNA:n	 ekspressiota	 mikrosiruteknii-
kalla.	 Yhteistyökumppanina	 oli	 pro-
fessori	Riitta	Lahesmaan	tutkimusryh-
mä	Biotekniikan	keskuksessa	Turussa.	
Seuraavan	 parin	 vuoden	 ajan	 Skott-
man	 seilasi	 säännöllisesti	 Turun	 ja	
Tukholman	väliä	Viking	Linen	laivoilla	
kantasolunäytteiden	kanssa.	

–	 Laivalla	 niitä	 sai	 vapaasti	 kuljettaa	
kenenkään	 kyselemättä,	 myhäilee	
Skottman.	 –	 Lentokoneeseen	 neste-
pulloja	olisikin	ollut	paljon	hankalam-
pi	viedä.

Tampereen	 yliopistoon	 alettiin	 puu-
hata	 solu-	 ja	 kudosteknologiaan	 eri-
koistunutta	yksikköä	Regeaa	vuonna	
2004	Riitta	Suurosen	(nyk.	Seppänen)	
johdolla.	Hän	toimi	Regean	johtajana	
ja	 myöhemmin	 myös	 kudosteknolo-
gian	 professorina.	 Skottman	 siirtyi	
akatemian	 nuorenatutkijana	 Rege-
aan	2005	yhdessä	professori	Hovatan	
kanssa.	 Alkuun	 Hovatta	 johti	 kanta-

solututkimusta	hoitaen	professuureja	
sekä	 Tampereella	 että	 Tukholmassa.	
Myöhemmin	hän	päätti	kuitenkin	 lo-
pulta	jäädä	Tukholmaan.	

Silmätutkimuksen syntysanat

Regean	alkuaikoina	Outi	Hovatta,	Heli	
Skottman	 ja	 Hannu	 Uusitalo	 istuivat	
kerran	 yhteisen	 neuvottelupöydän	
ääreen.	 Siinä	 syntyi	 idea	 kantasolui-
hin	 perustuvan	 silmätutkimuksen	
aloittamisesta	 Tampereella.	 Yhteise-
nä	 visiona	 oli	 auttaa	 tulevaisuudes-
sa	 kantasolujen	 avulla	 mm.	 makulan	
ikärappeumasta	 ja	 perinnöllisistä	
verkkokalvosairauksista	kärsiviä.	Pian	
palaverin	jälkeen	Skottman	jätti	kan-
tasolujen	 perustutkimuksen	 ja	 siirtyi	
täysin	 uudelle	 alueelle	 silmätutki-
muksen	pariin.	

Varsinainen	 onnenkantamoinen	 oli	
yksityisen	lahjoittajan	tarjoama	rahoi-
tus.	 Sama	 henkilö	 oli	 aiemmin	 tuke-
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nut	 Solu-	 ja	 kudosteknologiakeskus	
Regean	 neurotieteiden	 tutkimusta	
mutta	 etsi	 nyt	 sopivaa	 ryhmää,	 joka	
tekisi	silmätutkimusta.	Ilman	tätä	yk-
sityistä	lahjoitusta	täysin	uudelle	tut-
kimusalalle	siirtyminen	olisi	ollut	vai-
keaa.	Siinä	vaiheessa,	kun	tuloksia	ja	
julkaisuja	 alkoi	 kertyä,	 jatkorahoitus	
järjestyi	 jo	 muutakin	 kautta.	 Ensim-
mäisen	 kokoaikaisen	 silmätutkimuk-
seen	 keskittyvän	 tutkijan	 Skottman	
saattoi	 palkata	 2008.	 Siitä	 ryhmä	 on	
pikku	hiljaa	kasvanut.

Organisaatiomuutoksia ja 
poikkitieteellisyyttä 

Hiljattain	 toteutetun	 organisaatio-
muutoksen	 jälkeen	 Regean	 nimeä	
kantaa	 virallisesti	 enää	 vain	 solu-	 ja	
kudospankki.	 Skottmanin	 silmäryh-
mä	kuuluu	BioMediTechiin,	mutta	Re-
gean	nimi	on	edelleen	näkyvästi	esil-
lä	käytävillä	ja	työtiloissa.

–	Niin	kauan	kun	tässä	rakennuksessa	
olemme,	 tuskin	 poistamme	 kylttejä,	
sillä	 sisimmässämme	 pysymme	 aina	
regealaisina,	 protestoi	 Skottman	 ja	
hymyilee.

BioMediTech	 on	 Tampereen	 yliopis-
ton	 ja	 Tampereen	 teknillisen	 yli-
opiston	 yhteinen	 instituutti.	 Sen	
tutkimusalueita	 ovat	 solu-	 ja	 kudos-
teknologian	 ohella	 mm.	 solu-	 ja	 mo-
lekyylibiologia,	 genetiikka,	 bioma-
teriaalit,	 biosensorit,	 laskennallinen	
biologia,	 bioteknologia	 ja	 lääketie-
teen	tekniikka.

–	Yhteistyö	tulee	entisestään	tiivisty-
mään	ja	helpottumaan,	kun	lääketie-
teen	 yksikkö,	 terveystieteet	 ja	 koko	
BioMediTech	muuttavat	2016	valmis-
tuvaan	uuteen	rakennukseen.	Nykyi-
sellään	joudun	jatkuvasti	kulkemaan	
Hervannan	ja	Kaupin	kampusten	vä-
liä,	kertoo	Skottman.

–	 Osaan	 jo	 keskustella	 sujuvasti	 in-
sinöörien	 kanssa,	 nauraa	 Skottman.	
–	 Totta	 puhuen	 viihdyn	 Tampereella	
juuri	 tämän	 monitieteellisen	 työym-
päristön	ansiosta.	Jo	lähes	kymmenen	
vuotta	 kestänyt	 tiivis	 yhteistyö	 prof.	

Hanna Hiidenmaa laboratoriotyössä. 
(Kuva: Regean kuva-arkisto)
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Hannu	 Uusitalon	 silmätautiopin	 tut-
kimusryhmän	 kanssa	 tuo	 käytännön	
potilastyön	 asiantuntemusta	 kanta-
soluhoitojen	kehittämiseen.	Minähän	
en	 ole	 silmälääkäri,	 ja	 tutkimuksem-
me	 voisi	 lähteä	 vikasuuntaan,	 ellei	
tulisi	palautetta	siitä,	millaisia	hoitoja	
potilaille	voi	ylipäätään	antaa.	

Uusitalon	ryhmä	tutkii	kroonisia,	nä-
kövammaisuutta	 aiheuttavia	 silmä-
sairauksia	 kuten	 ikärappeumaa	 ja	
perinnöllisiä	 verkkokalvosairauksia.	
Yhteistyökumppaneita	on	myös	Suo-
men	 muissa	 yliopistoissa.	 Kuopiossa	
keskitytään	 prof.	 Kari	 Kaarnirannan	
johdolla	ikärappeumaan,	ja	prof.	Arto	
Urtilta	Viikin	kampukselta	Helsingistä	
löytyy	vastauksia	farmakologisiin	ky-
symyksiin.	

Kaksi tutkimuslinjaa

Skottmanin	 johtaman	 silmäryhmän	
kantasolututkimukset	 kohdistuvat	
sekä	verkkokalvon	pigmenttiepiteeliin	
(RPE)	että	sarveiskalvon	epiteeliin.	

RPE-solujen	 tehtävänä	 on	 huoltaa	
verkkokalvon	valoaistinsoluja	eli	tap-
peja	ja	sauvoja.	Alkioperäisten	kanta-
solujen	ohella	silmäryhmä	hyödyntää	
ns.	 indusoituja	 kantasoluja.	 Tällä	 Ja-
panissa	kehitetyllä	menetelmällä	voi-
daan	 vaikkapa	 ihosoluja	 ohjelmoida	
kantasoluiksi	ja	erilaistaa	edelleen	sil-
män	 soluiksi.	 Kantasoluista	 voidaan	
periaatteessa	kasvattaa	mitä	tahansa	
kehon	soluja.

Skottmanin	ryhmä	tutkii	kantasoluis-
ta	tuotettujen	RPE-	solujen	kykyä	kul-
jettaa	 ravinto-	 ja	 kuona-aineita	 sekä	
osallistua	 aistinsolujen	 uudistumi-
seen	syömällä	käytöstä	poistuvia	osia	
fagosytoosilla.	

Tällä	 hetkellä	 koe-eläimiä	 vaativat	
osuudet	tehdään	yhteistyössä	saksa-
laisen	 Bonnin	 silmäklinikan	 kanssa.	
Tampereella	tuotettuja	soluja	on	siel-
lä	jo	siirretty	eläimille.

–	 Kasvatamme	 kantasoluista	 tuo-
tettuja	 RPE-soluja	 biomateriaalin	
päällä	 ja	 siirrämme	 tämän	 levyn	 sel-
laisenaan	 verkkokalvon	 alle,	 kertoo	
Skottman.	 –	 Toivomme	 näin	 siirret-
tyjen	RPE-solujen	pystyvän	muodos-
tamaan	 toimivia	 kontakteja	 verkko-
kalvon	muiden	solujen	kanssa.	Täten	
tutkimusstrategiamme	 on	 toinen	 ja	
toivottavasti	 tehokkaampi	 kuin	 tällä	
hetkellä	 käynnissä	 olevissa	 kliinisis-
sä	 kokeissa,	 joissa	 RPE-solut	 injek-
toidaan	 yksisoluisina	 verkkokalvolle.	
Lopullisena	 tavoitteena	 on	 korvata	
retiniitikoiden	 ja	 ikärappeumaa	 sai-
rastavien	 viallinen	 pigmenttiepiteeli	
uudella.	

Kantasoluista	 etsitään	 apua	 myös	
sarveiskalvon	 ongelmiin.	 Vaikka	 sar-
veiskalvoja	 on	 siirretty	 kuolleilta	
luovuttajilta	 jo	 pitkään,	 luovutetus-
ta	 materiaalista	 on	 jatkuva	 pula,	 ja	
sopivan	 vastaanottajan	 löytäminen	
voi	kestää	niin	pitkään,	ettei	siirrettä	
enää	voi	käyttää.
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Kantasoluhoitojen näkymiä

Tampereen	yliopiston	verkkolehti	Ai-
kalainen	 teki	 maaliskuussa	 Skottma-
nista	 ja	 Uusitalosta	 yhteishaastatte-
lun,	jonka	voi	lukea	osoitteessa
http://aikalainen.uta.fi/2015/03/02/
katseen-parantajat/

Siinä	 todetaan,	 että	 silmä  on	 ainut	
kudos,	 jolle	 tällä	 hetkellä	 tehdään	
kliinisiä	 hoitotutkimuksia	 ns.	 kaikki-
kykyisillä	kantasoluilla.	Niitä	on	käyn-
nissä	 Yhdysvalloissa,	 Japanissa	 ja	
Iso-Britanniassa.	Tutkimuksissa	ei	ole	
ilmennyt	 turvallisuusongelmia,	 vaik-
ka	 etukäteen	 pelättiin	 kantasolujen	
voivan	alkaa	erilaistua	siirtokohtees-
sa	poikkeavasti.	Silmään	voisi	kasvaa	
sinne	kuulumatonta	kudosta	tai	syö-

päsolukkoa,	mutta	sellaista	ei	ole	on-
neksi	tapahtunut.

Kantasoluja	 hyödynnetään	 nykyään	
erityisesti	 tautimalleissa	 ja	 lääkeko-
keissa.	 Solumallien	 avulla	 opitaan	
tuntemaan	 paremmin	 sairauksien	
kulkua	ja	voidaan	kehittää	lääkkeitä.
Kantasolut  avaavat	 mahdollisuuksia	
myös	 yksilöidyille	 hoidoille.	 Potilaal-
ta	otetaan	kudosnäyte	vaikkapa	ihos-
ta.	 Solut	 ohjelmoidaan	 kantasoluiksi	
ja	 erilaistetaan	 silmäsoluiksi.	 Niiden	
avulla	 voidaan	 sitten	 kokeellisesti	
testata,	 mikä	 hoito	 sopii	 parhaiten	
juuri	 kyseisen	 potilaan	 silmäsairau-
teen.	 Kantasolutekniikoiden	 ohella	
yksilöityjen	hoitotapojen	kehitykses-
sä	 hyödynnetään	 myös	 proteomiik-
kaa	ja	kuvantamismenetelmiä.

Kymmenes	 Pro	 Retina	 kokous	
järjestettiin	 27.–28.3.2015	
Potsdamissa,	 Saksassa.	 Koko-

uksen	järjestää	vuosittain	Pro	Retina	
Deutschland.	 	Tätä	 1977	 perustettua	
yhdistystä	 saksalaiset	 itse	 kuvaavat	
termillä	 Deutsche	 Retinitis	 Pigmen-

tosa	Vereinigung.	Se	vastaa	siis	kuta-
kuinkin	Suomen	Retina	ry:tä.	

Yhdistyksen	 tavoitteena	 on	 tukea	
verkkokalvosairauksien	 tutkimusta,	
huolehtia	 jäsenten	 psykologisista	 ja	
sosiaalisista	 tarpeista	 ja	 jakaa	 tietoa	

Pro	Retina	-kokousterveiset	Saksasta
Teksti	ja	kuva:	Hannu	Uusitalo
Silmätautiopin	professori,	ylilääkäri
Tampereen	yliopisto,	SILK	/	Tays	Silmäkeskus
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verkkokalvon	 sairauksista.	 Tällä	 het-
kellä	 Pro	 Retina	 -yhdistykseen	 kuu-
luu	kaikkiaan	5800	jäsentä.		Yhdistys	
perusti	1996	Pro	Retina	Säätiön	tuke-
maan	verkkokalvosairauksiin	kohdis-
tuvaa	 tutkimustyötä.	 Säätiö	 on	 saa-
nut	toimintansa	aikana	lahjoituksina	
kaikkiaan	yli	2	milj.	euroa.	Tutkimus-
työtä	säätiö	tukee	apurahoilla	ja	osal-
listumalla	kansainvälisten	kokousten	
ja	seminaarien	rahoittamiseen.

Tämän	 vuoden	 kokouksen	 anti	 oli	
silmätutkijan	 kannalta	 hyvin	 mie-
lenkiintoinen.	 Kokouksessa	 läpikäy-
tiin	 uusimpia	 verkkokalvosairauksiin	
kohdistuvia	 tutkimuksia.	 Pääpaino	
tämän	vuoden	kokouksessa	oli		verk-

kokalvosairauksien	 patogeneettisis-
sä	mekanismeissa,	diagnostiikassa	ja	
uusissa	hoitomuodoissa.	

Kiintoisat Müllerin solut

Erityisesti	 verkkokalvon	 tukisoluihin	
kuuluvat	ns.	Müllerin	solut	saivat	pal-
jon	 huomiota,	 eikä	 syyttä.	 Niillä	 on	
merkitystä	verkkokalvon	normaalien	
toimintojen	 ylläpidossa,	 välittäjäai-
neiden	 puhdistamisessa	 kudoksista	
sekä	 kudosten	 ja	 soluvälitilan	 nes-
tetasapainon	 säätelyssä.	 Osalla	 Mül-
lerin	 soluista	 on	 myös	 kantasolujen	
ominaisuuksia,	 ja	 niistä	 voidaan	 eri-
laistaa	 mm.	 gangliosoluja	 ja	 valoais-
tinsoluja.	

Suomalainen Aleksanteri Aspelund luennoi Pro Retina -kokouksessa.
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Uusia tekniikoita diagnostiikan 
avuksi

Toisena	pääteemana	kokouksessa	oli	
verkkokalvosairauksien	 diagnostiik-
ka.	Verkkokalvon	toiminnan	ja	raken-
teen	 tutkimiseen	 onkin	 viimeisten	
vuosikymmenten	 aikana	 tullut	 lu-
kuisia	uusia	tekniikoita,	joista	osa	on	
myös	 jokapäiväisessä	 käytössä	 sai-
raaloissa	 ja	 silmälääkärien	 vastaan-
otoilla.
	
Paras	 esimerkki	 tutkimusmenetel-
mien	 kehittymisestä	 on	 varmastikin	
ns.	valokerroskuvaus	eli	OCT	(Optical	
Coherence	Tomography).	Siitä	on	tul-
lut	runsaassa	kymmenessä	vuodessa	
verkkokalvosairauksien	 tutkimuksen	
arkinen	 työkalu,	 menetelmä,	 jota	 il-
man	 on	 oikeastaan	 vaikea	 kuvitella	
enää	pärjäävänsä	jokapäiväisessä	po-
tilastyössä.	

OCT:n	 kehityksestä	 ja	 sen	 tulevai-
suuden	 näkymistä	 oli	 kokouksessa	
puhumassa	 yksi	 alan	 pioneereista,	
nykyisin	 Amsterdamissa	 asuva	 ja	
työskentelevä	Johannes	de	Boer.	Pro-
fessori	 de	 Boer	 toimi	 pitkään	Yhdys-
valloissa	OCT-tutkimuskeskuksissa	ja	
on	nyt	seitsemän	vuoden	ajan	johta-
nut	 omaa	 tutkimuskeskusta	 Amster-
damin	yliopistossa.
	
OCT:n	 kehitys	 näyttää	 jatkuvan	 no-
peana.	 Seuraavissa	 OCT-laitesuku-
polvissa	 on	 mukana	 mahdollisuus	
verisuonten	 kuvaamiseen	 ja	 niiden	
verenvirtauksen	määrittämiseen.	Ve-

renkierron	 mittaaminen	 tapahtuu	
doppler-menetelmän	 avulla.	 Uusim-
missa	jo	markkinoilla	olevissa	laitteis-
sa	 toimivaksi	 osoittautuneet	 näkö-
hermonpään	 ja	 hermosäiekerroksen	
analyysiohjelmistot	 ovat	 nekin	 edel-
leen	 kehittymässä.	 Näiden	 voidaan	
ajatella	 osaltaan	 parantavan	 näkö-
hermon	 sairauksien	 ja	 glaukooman	
diagnostiikkaa	ja	seurantaa.

Geenitieto ei ole ongelmatonta

Verkkokalvosairauksien	 geenitut-
kimuksista	 paikalla	 oli	 puhumassa	
Hanno	Bolz,	joka	esityksessään	kuva-
si	 geenitestien	 nopeaa	 kehittymistä	
ja	niiden	halpenemista	niin,	että	tänä	
päivänä	koko	genomin	tutkiminen	al-
kaa	 olla	 mahdollista	 paitsi	 teknisesti	
myös	taloudellisesti.	

Lisääntynyt	geenitieto	on	tuonut	mu-
kanaan	kuitenkin	myös	ongelmia.	Pii-
levien	 riskigeenien	 paljastuminen	 ei	
ole	aina	potilaan	elämänlaatua	paran-
tavaa,	 varsinkin,	 mikäli	 riskille	 ei	 ole	
mitään	tehtävissä.	Toisaalta	myös	osa	
tunnetuista	geenipoikkeamista	ei	ole	
kuitenkaan	 toiminnallisia,	 ja	 ne	 voi-
vat	 aiheuttaa	 sekaannusta	 potilaan	
diagnostiikan	suhteen.	Tämän	vuoksi	
professori	Bolz	ehdottikin	geenipoik-
keavuuksien	tarkempaa	toiminnallis-
ta	kuvaamista.

Suomalaista 
kasvutekijätutkimusta 

Kokouksessa	piti	esityksen	myös	nuo-
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ri	 suomalainen	 tutkija	 Aleksanteri	
Aspelund.	 Aleksanteri	 tekee	 väitös-
kirjatyötään	 professori	 Kari	 Alitalon	
tutkimusryhmässä.	 Hän	 on	 tutkinut	
mm.	 verisuoniperäisen	 kasvutekijän	
(VEGF)	 eri	 alatyyppien	 vaikutusta	 ja	
todennut,	että	VEGF-C:n	ruiskuttami-
nen	 koe-eläimien	 silmään	 kasvattaa	
silmän	 kammiokulman	 Schlemmin	

kanavaa	ja	lisää	sitä	verhoavia	endo-
teelisoluja.	Varsinainen	uusi	havainto	
on	se,	että	näin	voidaan	alentaa	koe-
eläimen	 silmänpainetta	 muutaman	
kuukauden	ajaksi.	Havaintoa	voidaan	
mahdollisesti	jatkossa	hyödyntää	ke-
hitettäessä	uusia	pitkävaikutteisia	sil-
mänpainetta	alentavia	lääkehoitoja.

Retina	 ry:n	 pitkän	 aikavälin	
suunnitelmissa	 on	 jo	 vuosien	
ajan	 ollut	 kansallisen	 retinitis-

rekisterin	 perustaminen.	 Tähän	 kan-
nustaa	 jäsenjärjestöjään	 myös	 kan-
sainvälinen	 kattojärjestömme	 Retina	
International.	Asia	on	tullut	erityisen	
ajankohtaiseksi	 sen	 myötä,	 että	 yhä	
useampi	 retiniitikko	 saa	 diagnoosin-
sa	 jo	 geenivirhetasolla	 ja	 geenihoi-
toja	 alkaa	 olla	 tarjolla.	 Tietoa	 suo-
malaisista	 retinitisgeenivirheistä	 ei	
kuitenkaan	kerätä	keskitetysti	mihin-
kään.	

Suunnitelma	 sai	 uutta	 tuulta	 pur-
jeisiinsa,	 kun	 yhdistyksen	 asian-
tuntijaryhmä	 kokoontui	 10.3.2015	

Helsingissä.	 Näkövammarekisterin	
asiantuntijalääkäri	prof.	Hannu	Uusi-
talo	kertoi,	että	vaikka	tämä	silmälää-
kärien	 lakisääteiseen	 ilmoitusvelvol-
lisuuteen	 perustuva	 rekisteri	 kattaa	
hyvin	 myös	 retiniitikot	 ja	 geenivir-
heetkin	voisi	sinne	periaatteessa	lisä-
tä,	 sen	 käyttö	 tutkimustarkoituksiin	
on	hyvin	rajallista.	Näkövammarekis-
teristä	 selviää	 kyllä,	 montako	 elossa	
olevaa	retinitis	pigmentosaa,	Usherin	
syndroomaa,	 retinoskiisia	 tai	 muuta	
perinnöllistä	 verkkokalvorappeumaa	
sairastavaa	 maassamme	 on,	 mutta	
näkövammarekisterin	 tietosuojasyi-
den	vuoksi	yksittäisen	retiniitikon	tie-
toihin	ei	pääse	käsiksi	eikä	heihin	saa	
tätä	kautta	yhteyttä.

Retinitisrekisteri	perusteilla	Suomeen
Teksti:	Outi	Lehtinen
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Retiniitikoiden	 omaan	 vapaaehtoi-
seen	 ilmoittamiseen	 perustuva	 re-
kisteri	 olisi	 monella	 tapaa	 käyttö-
kelpoisempi	 ja	 joustavampi.	 Sinne	
voisi	kerätä	tiedot	paitsi	geenivirheis-
tä,	 myös	 kaikista	 muista	 tutkimustu-
loksista,	 taudin	 kulusta,	 näkökentis-
tä,	silmänpohjakuvista	yms.	Tällainen	
rekisteri	 suorastaan	 houkuttelisi	 tut-
kijoita	 suuntautumaan	 retinitistutki-
mukseen,	 koska	 tietonsa	 lähettänei-
siin	 retiniitikoihin	 saisi	 tarvittaessa	
yhteyden	ja	heidät	voisi	kutsua	jatko-
tutkimuksiin.			

Retinitisrekisterin	 päätehtävänä	 oli-
si	 varmistaa,	 että	 sopivat	 retiniitikot	
voidaan	 löytää	 ja	 kutsua	 nopeasti	
osallistumaan	alkamassa	oleviin	hoi-
totutkimuksiin.	 Rekisterissä	 oleva	
tieto	 auttaa	 tutkijoita	 myös	 muissa	
tärkeissä	 kysymyksissä,	 kuten	 tietty-
jen	 geenivirheiden	 esiintyvyydessä.	
Retiniitikot	puolestaan	saisivat	paitsi	
mahdollisuuden	päästä	mukaan	hoi-
totutkimuksiin,	 myös	 uusinta,	 oman	
sairauden	 kannalta	 merkityksellistä	
tietoa.

Suomessa	 esiintyy	 useita	 kotoperäi-
siä	 retinitissairauksia.	 Yksi	 näistä	 on	
korioideremia,	 jonka	 geenihoidosta	
brittiläinen	MacLarenin	tutkimusryh-
mä	 julkaisi	 viime	 vuonna	 erittäin	 lu-
paavia	 tuloksia.	 Asiasta	 on	 uutisoitu	
sekä	Retina-lehdissä	että	Retina	Days-
sa	2014.	Valmistelut	tämän	ja	muiden	
geenihoitojen	 pystyttämiseksi	 Suo-
meen	on	jo	aloitettu	HYKSin	silmäkli-
nikalla.	Brittitutkijoihin	on	oltu	yhte-
ydessä	 ja	 suomalaisia	 koroideremiaa	
sairastavia	 retiniitikoita	 on	 kutsuttu	
tarkempiin	 tutkimuksiin	 mahdollista	
geenihoitoa	silmällä	pitäen.	

Lihastautiliitolla	 on	 ollut	 vastaava	
vapaaehtoiseen	 ilmoittamiseen	 pe-
rustuva	 lihastautirekisteri	 Suomessa	
jo	 useita	 vuosia.	 Sitä	 ylläpitää	 perin-
nöllisyyslääkäri,	 ja	 siihen	 on	 helppo	
ilmoittautua	 täyttämällä	 liiton	 verk-
kosivulta	 löytyvä	 lomake.	 Retina	 ry	
onkin	 ollut	 yhteydessä	 Lihastautiliit-
toon	 ja	 saanut	 sieltä	 vinkkejä	 oman	
rekisterinsä	 perustamiseen.	 Yhdis-
tyksen	hallitus	jatkaa	valmisteluja	yh-
dessä	asiantuntijaryhmän	kanssa.

www.finnvues.fi
Lautta	Optiikka	Oy

puh.	09-675	122
www.lauttaoptiikka.fi
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Retinitis	 pigmentosa	 (RP)	 aihe-
uttaa	eteneviä	näkökenttäpuu-
toksia	verkkokalvon	valoaistin-

solujen	tuhoutuessa.	Vähitellen	tämä	
solukuolema	 voi	 johtaa	 sokeutumi-
seen.	Vielä	ei	ole	tarjolla	tyydyttävää	
ja	 luotettavaa	 hoitokeinoa,	 jolla	 nä-
kökenttien	 supistuminen	 voitaisiin	
pysäyttää.	

Sarveiskalvon	 läpi	 annettava	 säh-
köinen	 stimulointi	 (transcor-
neal	 electrical	 stimulation	 eli	 TES)	
OkuStim®-laitteella	 saattaa	 tarjota	
mahdollisuuden	 vaikuttaa	 taudin	
etenemiseen.	 TES	 on	 ensimmäisiä	
RP:n	hoitoon	kehitettyjä	kehon	ulko-
puolisia	 menetelmiä,	 joiden	 turvalli-
suus	ja	teho	on	testattu	kliinisin	hoi-
totutkimuksin.	

Pilottitutkimus

Tübingenin	 yliopistollisessa	 silmä-
sairaalassa	 suoritetussa	 kuusiviikkoi-
sessa	 pilottitutkimuksessa	 TES-hoid-
on	 tehoa	 selvitettiin	 24	 retiniitikolla.	
Kun	 sarveiskalvoa	 stimuloitiin	 säh-
köärsykkeellä,	 joka	 vastasi	 150	 %	
kullekin	 yksilöllisesti	 määritetystä	

Sähköinen	stimulaatio	(TES)	
voi	hidastaa	näkökenttäpuutosten	
etenemistä
Teksti:	Outi	Lehtinen

valonaistimiskynnyksestä,	 havaittiin	
parantumista	 useissa	 toiminnoissa.	
Tilastollinen	 merkittävyys	 saavutet-
tiin	näkökenttien	laajuudessa	ja	verk-
kokalvon	 solujen	 hämäräadaptaa-
tiossa.	1

Pitkäkestoinen hoitotutkimus

Samassa	 laboratoriossa	 suoritettiin	
toinen	koesarja	52	retiniitikolla	tarkoi-
tuksena	varmistaa		OkuStim®-hoidon	
teho	ja	turvallisuus	vuoden	kestävän	
hoitojakson	 aikana.	 Heikompaa	 säh-
kövirtaa	 tai	 lumehoitoa	 saaneisiin	
ryhmiin	 verrattuna	 ryhmässä,	 jonka	
sarveiskalvoja	stimuloitiin	200	%	säh-
köärsykkeellä	 yksilöllisestä	 valonais-
timiskynnyksestä,	 näkökenttäpuu-
tosten	eteneminen	näytti	hidastuvan.	
Tulos	ei	kuitenkaan	ollut	tilastollisesti	
merkitsevä,	joten	hoidon	tehoa	ei	voi-
da	taata	kaikilla.	Joillakin	retiniitikoil-
la	 valoaistinsolujen	 tuhoutuminen	
näytti	 hidastuvan,	 kun	 taas	 toisiin	
hoito	ei	tepsinyt.	Ääreisnäkökenttien	
erot	 olivat	 merkittävämpiä	 kuin	 erot	
keskikentissä.	 Tutkimus	 osoitti,	 että	
OkuStim®-laitteella	 annettu	 TES-hoi-
to	on	potilaalle	turvallista.	2



14 retina 1/2015

Monikeskustutkimukset

Tutkimuksia	 jatkettiin	 12	 eurooppa-
laisessa	 silmäkeskuksessa	 Oslosta	
Firenzeen.	 Kuuden	 kuukauden	 ajan	
hoidettujen	 ja	 seurattujen	 retinii-
tikoiden	 kokonaismäärä	 oli	 94.	 Tar-
koituksena	 oli	 saada	 laajempaa	 tie-
toa	 menetelmän	 turvallisuudesta	 ja	
tehosta.	3

OkuStim®-hoidon	 turvallisuus	 var-
mistui	 selkeästi.	 Valtaosassa	 stimu-
loiduista	 silmistä	 näkökentän	 koko	
laajeni.	 Potilaskyselyssä	 retiniitikot	
olivat	 yleisesti	 ottaen	 erittäin	 tyyty-
väisiä	hoitoon,	ja	lähes	kaikkien	kyky	
tunnistaa	 esineitä	 ja	 selviytyä	 joka-
päiväisestä	 elämästä	 joko	 parani	 tai	
vähintään	säilyi	ennallaan.

Teho

Kaikki	 retiniitikot	 eivät	 hyötyneet	
samalla	 tavalla	 OkuStim®-hoidosta.	
Vahvan	 ja	 heikon	 hoitovasteen	 väli-
nen	selvä	ero	saattaa	 johtua	verkko-
kalvorappeuman	 aiheuttaneista	 eri-
laisista	 geenivirheistä.	 Näkökenttien	
laajeneminen	 tai	 taudin	 etenemisen	
hidastuminen	 havaittiin	 ainoastaan	
vahvan	 hoitovasteen	 antaneilla	 reti-
niitikoilla.	

Turvallisuus 

Stimuloinnin	 aikana	 tai	 pian	 sen	 jäl-
keen	 saattaa	 ilmetä	 kuivaa	 silmää	
muistuttavia	 oireita.	 Ne	 ovat	 kuiten-
kin	 ohimeneviä	 ja	 tarvittaessa	 help-
po	hoitaa	keinokyynelillä.	TES-hoitoa	

tulee	 antaa	 vain	 silmälääkärin	 sään-
nöllisessä	 valvonnassa,	 mistä	 syystä	
OkuStim®-laitetta	 ja	 kertakäyttöisiä	
OkuEl®-elektrodeja	myydään	vain	sil-
mälääkärin	reseptillä.

Käyttö muihin silmäsairauksiin

Tähän	 mennessä	 kerätty	 tieto	 ja	 tu-
lokset	koskevat	vain	retinitis	pigmen-
tosaa.	 Käyttö	 muiden	 perinnöllisten	
verkkokalvorappeumien	 (kuten	 tap-
pi-sauvadystrofioiden,	 korioideremi-
an	 tai	 Usherin	 syndrooman)	 hoitoon	
tulisi	 yksittäistapauksissa	 selvittää	
oman	 lääkärin	 kanssa.	Tehon	 testaa-
mista	 muihin	 silmäsairauksiin	 kuten	
makulan	 ikärappeumaan	 (AMD)	 ja	
Stargardtin	tautiin	suositellaan	aino-
astaan	 kliinisen	 hoitotutkimuksen	
yhteydessä.	

Kiinnostuitko?

Halukkaille	 HUSin	 Silmäklinikalla	
seurannassa	 käyville	 retiniitikoille	
on	 alkamassa	 OkuStim-hoitokokeilu.	
Hoitosuositus	 on	 puoli	 tuntia	 kerran	
viikossa.	 Kullekin	 henkilölle	 määri-
tetään	 ensimmäisellä	 käyntikerralla	
sähköärsytyksen	raja-arvo,	jolla	valo-
aistimuksia	syntyy,	ja	laitteen	säädöt	
tallennetaan	 muistitikulle.	 Kun	 tek-
niikka	 tulee	 tutuksi,	 hoitoa	 voi	 ottaa	
myös	 omatoimisesti	 kotona	 omal-
la	 tai	 yhteisomistukseen	 hankitulla	
laitteella.	 Mikäli	 kokeilusta	 saadaan	
hyviä	 kokemuksia,	 palvelua	 pyritään	
laajentamaan	 HUS-alueen	 ulkopuo-
lelle	mahdollisuuksien	mukaan.	
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OkuStim-laitetta	 valmistaa	 saksalai-
nen	 Okuvision	 GmbH.	 Peruslaitteis-
ton	 hinta	 on	 5.355,00	 €.	 Kertakäyt-
töisiä	OkuEl-elektrodeja	myydään	10	
elektrodiparin	 pakkauksessa,	 joka	
maksaa	145,00	€.	

Lähdeviitteet:
1	 Schatz	 et	 al.:	 Electrical	 stimulation	
Transcorneal	for	Patients	with	retinitis	
pigmentosa:	A	Prospective,	Random-

ized,	 Sham-Controlled	 Exploratory	
Study	–	IOVS,	June	2011,	Volume	52,	
No.	7.	
2	 University	 Eye	 Hospital	 Tübingen,	
2011–2013;	 vielä	 julkaisemattomat	
tulokset.	
3		Evaluation	at	the	University	of	Tübin-
gen,	 Institute	 for	 Clinical	 Epidemiol-
ogy	 and	 Applied	 Biostatistics,	 Prof.	
Martus	2012–2014;	vielä	julkaisemat-
tomat	tulokset.	

Espoolainen	 Minna	 Haikarainen,	 27,	
hakeutui	 pari	 vuotta	 sitten	 mukaan	
Tübingenissä	suoritettuun	TES-hoito-
tutkimukseen.	 Minnan	 retinitis	 pig-
mentosa	diagnosoitiin	20-vuotiaana,	
mutta	 hän	 muistaa	 kärsineensä	 hä-
märäsokeudesta	 sitä	 ennen	 jo	 vuo-
sia.	 Molempiin	 silmiin	 on	 ilmaantu-
nut	myös	rengasmaisia	puutosalueita	
keskeisen	näön	ympärille.

Varsinainen	 hoitojakso	 kesti	 puoli	
vuotta,	ja	sitä	seurasi	puolen	vuoden	
seurantajakso.	Koska	hoitoa	piti	saa-
da	 joka	 viikko	 puolen	 tunnin	 ajan,	
Minna	joutui	harkitsemaan,	muuttai-
siko	 hän	 puoleksi	 vuodeksi	 Saksaan,	
lentäisikö	 sinne	 kerran	 viikossa	 vai	
opettelisiko	 laitteen	 käytön	 ja	 hank-
kisi	sellaisen	kotiin.	Minna	valitsi	vii-
meksi	 mainitun	 vaihtoehdon	 ja	 osti	
OkuStim-laitteen	itselleen.	

Harjoiteltuaan	tarvittavaa	tekniikkaa	
alun	 toista	 viikkoa	 Saksassa	 Minna	
palasi	 Suomeen	 ja	 ryhtyi	 antamaan	
hoitoa	 itselleen.	 Alkumetreillä	 lait-

teessa	 ilmeni	 jokin	 toimintahäiriö,	
jonka	vuoksi	piti	piipahtaa	Saksassa,	
mutta	 muuten	 riitti,	 että	 Minna	 kävi	
kontrollissa	 kolmen	 kuukauden	 vä-
lein.	

Tutkimusjakson	 aikana	 ilmeni,	 että	
Minna	 kuuluu	 epäonnekseen	 siihen	
joukkoon,	jolle	laitteen	käytöstä	ei	ole	
selvää,	 mitattavissa	 olevaa	 hyötyä.	
Koska	 hänellä	 on	 kuitenkin	 OkuStim	
kotona,	hän	jatkaa	hoitoja	molempiin	
silmiin	siinä	toivossa,	että	se	mahdol-
lisesti	hidastaisi	taudin	etenemistä	ja	
antaisi	 näin	 lisäaikaa	 tehokkaampia	
hoitoja	odotellessa.

Retinitis	pigmentosan	takana	voi	piil-
lä	suuri	määrä	erilaisia	geenivirheitä.	
Minna	 sairastaa	 peittyvästi	 periyty-
vää	tautimuotoa	ja	on	saanut	virheel-
lisen	 eys-geenin	 molemmilta	 van-
hemmiltaan.	Onkin	mahdollista,	ettei	
sähköinen	 stimulaatio	 jostain	 syystä	
tepsi	tämän	nimenomaisen	geenivir-
heen	aiheuttamaan	retinitis	pigmen-
tosaan.	

Suomalaisretiniitikko mukana TES-tutkimuksessa
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Tokiolainen	 lääkeyritys	 R-Tech	
Ueno	 raportoi	 maaliskuussa	
2015,	että	se	on	saanut	päätök-

seen	 3.	 vaiheen	 kliinisen	 hoitotutki-
muksen	 kehittämillään	 unoprosto-
ne-silmätipoilla	 (UF-021).	 Tulosten	
perusteella	 lääkkeellä	 näyttäisi	 ole-
van	 suotuisia	 vaikutuksia	 retinitis	
pigmentosan	hoidossa.	

Prostonilääkkeet

Hoitotutkimuksessa	 käytetty	 UF-
021	 kuuluu	 prostonien	 ryhmään.	
Prostonit	 ovat	 elimistössä	 esiinty-
viä	 rasvahappoja,	 jotka	 muistutta-
vat	 rakenteeltaan	 prostaglandiine-
ja.	 Prostoneita	 voidaan	 hyödyntää	
lääkkeinä,	 koska	 niillä	 on	 paikallisia	
fysiologisia	 vaikutuksia,	 mutta	 pros-
taglandiineille	tyypilliset	laaja-alaiset	
haittavaikutukset	 puuttuvat	 lähes	
tyystin.	

Prostonit	 löysi	 1980-luvulla	 tri	 Ryuji	
Ueno,	 joka	 perusti	 1989	 R-Tech	 Ue-
non.	 Yrityksen	 tavoitteena	 on	 kehit-
tää	uusia	lääkkeitä	sellaisiin	silmä-	ja	
ihosairauksiin,	 joihin	 ei	 aiemmin	 ole	
ollut	tehokasta	hoitoa.

Maailman	 ensimmäinen	 prostonilää-
ke	 tuli	 markkinoille	 1994	 kauppani-
mellä	Rescula®	Eye	Drops	0.12%.	Ke-
mialliselta	 koostumukseltaan	 se	 on	
isopropyyliunoprostoni.	 Valmiste	
avaa	 solujen	 ionikanavat	 ja	 alentaa	
näin	 silmän	 sisäistä	 painetta.	 Lääke	
on	 hyväksytty	 glaukooman	 ja	 ko-
honneen	 silmänpaineen	 hoitoon	 45	
maassa,	 ei	 kuitenkaan	 toistaiseksi	
Suomessa.	 Meillä	 myynnissä	 olevia	
prostaglandiinianalogien	 ryhmään	
kuuluvia	vastaavia	lääkkeitä	ovat	Xa-
latan,	Taflotan,	Lumigan	ja	Travatan.

Kun	 UF-021:n	 havaittiin	 suojaavan	
näköhermoja	 soluviljelmässä	 ja	 pa-
rantavan	 silmän	 verenkiertoa,	 heräsi	
ajatus	 testata	 valmisteen	 terapeut-
tisia	 vaikutuksia	 retinitis	 pigmento-
saan.

Paranemista näkökentissä ja 
näöntarkkuudessa

Hoitotutkimus	 toteutettiin	 monikes-
kustutkimuksena	 38	 japanilaisessa	
klinikassa.	 Mukaan	 otettiin	 180	 re-
tinitis	 pigmentosaa	 sairastavaa	 reti-
niitikkoa,	 joilla	 oli	 kaventunut	 näkö-
kenttä	 ja	 heikentynyt	 näöntarkkuus.	

Silmänpainelääkkeestä	apua	
retiniitikoille
Teksti:	Outi	Lehtinen
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Verrokkiryhmä	 sai	 lumevalmistetta,	
joka	ei	sisältänyt	vaikuttavaa	ainetta.	
Tutkimus	 alkoi	 52	 viikon	 satunnais-
tettuna	 kaksoissokkotutkimuksena,	
jossa	 testattiin	 lääkkeen	 tehoa.	 Tätä	
seurasi	toinen	52	viikon	avoin	turval-
lisuustutkimus.

Lääkkeen	 tehon	 ensisijaiseksi	 mit-
tariksi	 valittiin	 verkkokalvon	 neljän	
keskeisen	 pisteen	 herkkyysarvojen	
muutokset	 automaattinäkökenttä-
tutkimuksessa	 (HFA10-2).	 Lumeryh-
mään	 verrattuna	 muutokset	 eivät	
kuitenkaan	 olleet	 tilastollisesti	 mer-
kitseviä.	

Sen	 sijaan,	 kun	 verrattiin	 lähtötilan-
teen	 arvoja	 hoitojakson	 jälkeisiin	 ar-
voihin,	 UF-021-ryhmään	 kuuluneilla	
havaittiin	 paranemista	 sekä	 verkko-
kalvon	 herkkyystestissä	 että	 näön-
tarkkuudessa,	Erot	olivat	merkitseviä	
myös	tilastollisesti.	

Edelleen	todettiin,	että	lumeryhmäs-
sä	 Goldmann-näkökentät	 supistui-
vat	 tutkimusjakson	 aikana,	 kun	 taas	
UF-021-ryhmän	 kokonaisnäkökentät	
(VFQ-25)	 paranivat.	 Molemmat	 ha-
vainnot	olivat	tilastollisesti	merkitse-
viä.	

Tämän	 vaihe	 3	 kliinisen	 hoitotutki-
muksen	mukaan	UF-021-silmätipoilla	
näyttäisi	 siis	 olevan	 	 	 tehoa	 retinitis	
pigmentosaan.	 Koska	 ensisijainen	
tavoite	 eli	 verkkokalvon	 herkkyyden	
paraneminen	 koejakson	 lopussa	 ei	
ollut	 lumeryhmään	 verrattuna	 tilas-

tollisesti	 merkitsevää,	 tutkimusryh-
mä	 jatkaa	 tulosten	 tarkastelua	 eri	
näkökulmista	 ja	 selvittelee	 mahdol-
lisuutta	anoa	joka	tapauksessa	lupaa	
lääkkeen	käytölle	retinitis	pigmento-
san	hoidossa.	

Retinitis	pigmentosan	esiintyvyydek-
si	 arvioidaan	 yleisesti	 1:	 5000,	 mikä	
täyttää	 harvinaissairauden	 kriteerit.	
Maailman	 väkiluku	 lähenee	 7	 miljar-
dia,	 joten	 maailmanlaajuisesti	 retini-
tis	pigmentosaa	sairastaa	arviolta	1.4	
miljoonaa	ihmistä.	Perinnölliset	verk-
kokalvorappeumat	 ovat	 työikäisillä	
yleisin	näkövammautumisen	syy.	

Näkemisen apuvälineitä 
monipuolisesti

APUA ARKEEN

Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme 
ja tilaa vaivattomasti osoitteessa 

www.aviris.fi

Marjaniementie 74 Helsinki (Iiris-keskus)
puh. (09) 3960 4700   info@aviris.fi   www.aviris.fi
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Retinitis sterilointiperusteena

Kuinka	 vankka,	 tai	 ennemminkin	
riittävä	 peruste	 vallitsevasti	 periy-
tyvä	 retinitis	 on	 sterilisaatiolle?	 Ste-
riloimislain	 mukaanhan	 henkilö	 on	
oikeutettu	 sterilisaatioon,	 ”kun	 on	
syytä	 otaksua,	 että	 hänen	 jälkeläisil-
lään	 olisi	 tai	 heille	 kehittyisi	 vaikea	
sairaus	 tai	 ruumiinvika”	 tai	 ”kun	 hä-
nen	 sairautensa	 tai	 muu	 siihen	 ver-
rattava	syy	vakavasti	rajoittaa	hänen	
kykyään	hoitaa	lapsia”.

Mietteliäs

Vastaus 1:	 Kyllä	 sterilisaation	 voi	
saada	vedoten	lapsen	vaikean	perin-
nöllisen	sairauden	riskiin,	jos	asia	on	
perusteellisesti	 (mieluiten	 puolison	
kanssa)	 harkittu.	 Sairauden	 riittävä	
”vaikeus”	 jää	käytännössä	hakijan	 it-
sensä	 päätettäväksi,	 samoin	 kuin	 ra-
joittunut	 kyky	 hoitaa	 lapsia.	 Keskus-
telun	 pohjaksi	 olisi	 hyvä	 hakeutua	
perinnöllisyyslääkärin	 vastaanotolle	
perinnöllisyysneuvontaan,	 jossa	 eri	
vaihtoehtoja	 voidaan	 pohtia	 moni-
puolisesti.	Perinnöllisyyslääkärin	vas-
taanotolle  pääsee	 oman,	 esimerkiksi	
terveyskeskuslääkärin	lähetteellä.

Haluaisin	kysyä…
Askarruttaako	mieltäsi	jokin	retinitikseen	tai	yhdistystoimintaan	liittyvä	
kysymys?	 Lähetä	 kysymyksesi	 sähköpostilla	 osoitteeseen	 info@retina.fi	 tai	
postitse	Retina	ry,	Marjaniementie	74,	00930	Helsinki,	niin	hankimme	vastauk-
sen	parhailta	asiantuntijoilta.

Tärkeintä	kuitenkin on,	että	tulisi	olla	
aivan	varma	siitä,	ettei	missään	tilan-
teessa  	 tulevaisuudessakaan	 halua	
lapsia.	 Nuoren	 naisen	 sterilisaatioon	
ei	 mielellään	 ryhdytä,	 koska	 koke-
muksien	 perusteella	 tiedetään,	 että	
elämäntilanteet	ja	tällaisessa	tapauk-
sessa	lääketieteen	mahdollisuudetkin	
(esim.	 hoitokeinot)	 voivat	 muuttua	
ajan	kuluessa,	 ja	toisaalta	raskauden	
ehkäisyyn	on	monia	muitakin,	ei	niin	
peruuttamattomia	keinoja,	jotka	voi-
vat	 olla	 kysyjälle	 sopivia.	 Niistä	 on	
parasta	keskustella	oman	naistentau-
tien	lääkärin	kanssa.		

Jos	 retiniitin	 aiheuttanut	 geenimu-
taatio	 ei  	 ole	 tiedossa,	 se	 voidaan	 jo	
nyt	 melko	 suurella	 todennäköisyy-
dellä	selvittää,	jos	niin	halutaan.	Mu-
taatiotiedon	 avulla	 voidaan	 harkita	
sikiödiagnostiikkaa	 tai	 alkiodiagnos-
tiikkaa,	 jos	 raskauden	 keskeyttämi-
nen	 tämän	 sairauden	 vuoksi	 ei	 tule	
kysymykseen.	 Sikiödiagnostiikan	 ja	
alkiodiagnostiikan	 avulla	 voidaan	
välttää	 sairaan	 lapsen	 syntyminen.	
Alkiodiagnostiikkaa	 tehdään	 Suo-
messa	 julkisessa	 terveydenhuollossa	
ainakin	 Helsingissä.	 Näistä	 mahdol-
lisuuksista	 voi	 keskustella	 perinnöl-
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lisyyslääkärin	 kanssa	 perinnöllisyys-
neuvonnassa. 	

Sterilisaatiota	 ei	 siis	 sen	 lopullisuu-
den	 vuoksi	 kannata	 tehdä	 ennen	
kuin	kaikki	muut	keinot	on	käyty	läpi	
ja	harkittu	(ja	taas	mieluiten	puolison	
kanssa).	 Sterilisaation	 purkamisen	
onnistumiseen	ei	voi	luottaa,	mikä	voi	
kaduttaa,	 jos	 kuitenkin	 myöhemmin	
tulisi	tilanne,	jossa	haluaisi	lapsia.

LKT Riitta Salonen-Kajander
perinnöllisyyslääketieteen erikois-
lääkäri

LKT Anna-Kaisa Anttonen
perinnöllisyyslääketieteen erikois-
lääkäri

Vastaus 2:	 Hyvä	 nuori	 retiniitik-
ko!  Ymmärrän	 hyvin,	 että	 tieto	 pe-
rinnöllisestä	 sairaudesta	 järkyttää.	
Retinitissairauksissa	tieto	tulee	usein	
yllättäen.	 Myös	 itselleni	 järkytys	 oli	
suuri,	kun	nelikymppisenä	ymmärsin,	
mitä	 retinitis	 pigmentosa	 kohdallani	
merkitsee,	 vaikka	 olin	 tottunut	 hä-
märäsokeuteeeni	 jo	 lapsuudessani.	
Hämäräsokeus	 ja	 kaventunut	 näkö-
kenttä	 oli	 todettu    kouluiässä	 myös	
äidilläni.	 En	 muista,	 että	 asiasta	 olisi	
kotona sen	kummenmin	puhuttu,	pi-
kemminkin	 hämäräsokeuttani	 pidet-
tiin	minulle	ominaisena	piirteenä.	Mi-
nulla	oli	äidin	silmät.

Retinitis	on	perheessäni siirtynyt	pe-
rintönä	 jo  neljännelle	 polvelle.	 Tie-
toisuus	 etenevästä	 näkövammasta	

on	 luonnollisesti	 raskas	 taakka    van-
hemmille.	 Retinitis	 on    ollut	 sekä	 it-
selleni	 että	 jälkeläisilleni	 haaste	
niin	 henkisesti	 kuin	 toiminnallisesti.	
Onneksi	 me	 ihmiset	 olemme	 lajina	
erittäin    sopeutuvia.	 Eihän  kukaan	
myöskään  pysty  ennakoimaan	 vas-
tasyntyneen	 elämänkaarta.	 Jo	 syn-
tymäänkin	 liittyy	 riskejä.	 Itse	 nyt  yli	
seitsemänkymppisenä	ja	lähes	sokea-
na  en	 vieläkään	 ole	 valmis	 hellittä-
mään	otetta	elämästä.	Näkövammai-
suus	ei	ole	estänyt	minua	kokemasta	
äitiyttä	ja	isoäitiyttä.

 Isoäiti

Antibioottien vaikutus 
näkökenttiin

Voivatko	pitkäaikaisesti	määrätyt	an-
tibioottikuurit	 vaikuttaa	 retiniitikon	
näkökentän	 heikkenemiseen?	 Neljä	
vuotta	 sitten	 leikattuun	 lonkkaani	
tuli	 mätäpallukoita	 ja	 ympäröiviin	
kudoksiin	ns.	myrkytystila	(tulehdus-
arvo	 480).	 Sain	 tähän	 vaikeaan	 tu-
lehdukseen	yli	kuukauden	ajan	tipu-
tuksessa	kolmea	eri	antibioottia,	sen	
jälkeen	 söin	 puolitoista	 kuukautta	
tabletteina	 antibiootteja	 ja	 nyt	 vie-
lä	 estolääkkeenä	 lisää	 antibiootteja	
puolen	vuoden	ajan	kesäkuun	alkuun	
saakka,	jolloin	on	seuraava	tarkastus.	
Itse	 olen	 kokenut	 näkökenttäni	 sel-
västi	romahtaneen	kuluneena	sairas-
teluaikana.

Huolestunut



20 retina 1/2015

Vastaus:	Kysyjän	tapauksessa	antibi-
ootteja	 todennäköisempi	 syy	 näön	
nopeaan	 heikkenemiseen	 on	 elimis-
töä	 laaja-alaisesti	 rasittanut	 ankara	
tulehdus.	Yleisesti	käytettyjen	antibi-
oottien	 aiheuttamaa	 retinopatiaa	 en	
ole	lääketieteellisestä	kirjallisuudesta	
löytänyt.	Sen	sijaan	jotkin	muut	lääk-
keet,	 tunnetuimpina	 reumatautien	
ym.	 hoitoon	 käytetty	 klorokiini	 ja	
hydroksiklorokiini	 voivat	 kyllä	 aihe-
uttaa	 toksista	 retinopatiaa	 ja	 näkö-
kenttäpuutoksia,	 mutta	 tästähän	 ei	
ollut	kyse.	

Tuberkuloosilääkkeinä	 käytetyt	 anti-
biootit,	 etambutoli	 (Suomessa	 kaup-
panimellä	 Oributol)	 ja	 isoniatsidi	
(Tubilysin),	voivat	aiheuttaa	näköher-
mon	vauriota	(optikusneuropatiaa)	ja	
siihen	 liittyen	 näkökenttäpuutoksia,	
mutta	 nekään	 eivät	 aiheuta	 verkko-
kalvomuutoksia.	 Näitä	 antibiootteja	
kysyjälle	 tuskin	 on	 annettu.	Yksittäi-
nen	 tapausselostus	 toksisesta	 opti-
kusneuropatiasta	 on	 julkaistu	 myös	
osteomyeliitin	 (luuydintulehduksen)	
takia	 annetun	 pitkäaikaisen	 sipro-
floksasiinihoidon	yhteydessä.

Leila Laatikainen
Professori (emerita)
Helsingin yliopisto

Jälkikaihin poisto

Nyt	olisi	jälkikaihin	poiston	aika,	mut-
ta	 minua	 arveluttaa,	 meneekö	 tämä	
loppunäkö	 siinä	 toimenpiteessä	 lo-

pullisesti.	 Joskus	 kauan	 sitten	 olen	
kuullut,	 että	 siitä	 on	 ollut	 enemmän	
haittaa	kuin	hyötyä.	Näin	yksinkertai-
nen	asiakin	voi	mietityttää,	mutta	sii-
henkin	löytyy	varmaan	tietoa.	

Irma Tervakoskelta

Vastaus:	 Jälkikaihin	 eli	 kaihileikka-
uksen	 jälkeen	 kehittyneen	 mykiön		
takakapselin	 samentuman	 poisto	
tehdään	 avaamalla	 samentunut	 	 ta-
kakapseli	 laserilla.	 Avauksen	 pitäisi	
parantaa	näkö	sille	 tasolle,	 	missä	se	
oli	ennen	samentuman	kehittymistä.	
Joskus	kapselista	voi		avattaessa	irro-
ta	pieniä	kappaleita,	jotka	voivat	nä-
kyä	liikkuvina		pisteinä	näkökentässä.		
Muuta	haittaa	siitä	ei	yleensä	ole.

Leila Laatikainen
Professori (emerita)
Helsingin yliopisto

Keltainen näkökenttä

Sairastan	Usher	3.	Näkökenttäni	on	n.	
10	 astetta.	 Vasemmasta	 silmästä	 on	
kaihi	 leikattu	 1999.	 En	 muista	 onko	
jälkikaihia	 laseroitu.	 Nyt	 n.	 2	 viikkoa	
sitten	 näkökenttä	 muuttui	 silmäs-
sä	 keltaiseksi,	 tuli	 kuin	 kalvo,	 jonka	
läpi	 näkyi	 kirjaimia	 ja	 tekstiä	 hämä-
rästi,	 välillä	 kirjaimet	 hävisivät.	 Tun-
ne	 oli	 että	 jos	 kalvon	 saisi	 pois,	 niin	
selvästi	 näkyisi.	 En	 sillä	 silmällä	 voi	
lukea	 tekstiäkään	 selvästi.	 Käytin	 ai-
kaisemmin	 Aqular-silmätippaa	 usei-
ta	 vuosia.	 Mutta	 lääkäri	 vaihtoi	 sen	
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Nevanac	 1	 mg	 tippaan	 8	 kuukautta	
sitten	 1	 tippa	 2	 kertaa	 vrk.	 Nyt	 näkö	
kellastui,	luomet	turposivat,	rähmivät	
ja	kutisivat	vasemmassa	silmässä	sa-
moin	oikeassa,	mutta	siinä	on	kirkas	
näkö.	Oikeassa	silmässä	on	keinomy-
kiö	 vaihdettu.	 2010	 edellinen	 irtosi.	
Lopetin	 Nevanacin	 käytön	 ja	 käytän	
OFTAGEN-geeliä	 päivittäin	 silmien	
kutinaan.	Tilanne	on	hiukan	rauhoit-
tunut,	 mutta	 rähmimistä	 ja	 kutinaa	
on.	Voiko	Nevanac-tipalla	olla	tällais-
ta	 haittavaikutusta?	 Mistä	 tämä	 kel-
taisuus	 johtuu?	 Eikö	 samentuminen	
ole	 yleensä	 harmaata?	 Onko	 mitään	
tehtävissä?	

Huolestunut Mummo 68 v

Vastaus:	 Näkökentän	 keltaiseksi	
muuttumisen	 syytä	 pitäisi	 selvittää	
silmälääkärin	 	 tutkimuksella.	 Acu-
lar	 ja	 Nevanac	 ovat	 samantyyppisiä	
tulehduskipulääkkeitä,	 joita	 	 käyte-
tään	 muun	 muassa	 kaihileikkauksen	
yhteydessä	 estämään	 leikkaukseen	
liittyvää	 tulehdusta	 ja	 mahdollista	
verkkokalvon	 turvotusta.	 Niiden	 pit-
käaikaiskäyttöön	 saattaa	 liittyä	 on-
gelmia,	ja	tämän	vuoksi	niiden	käytön	
pituus	 tulee	 harkita	 yhdessä	 silmä-
lääkärin	 kanssa.	 Oftagel	 on	 silmien	
kostuttamiseen	 tarkoitettu,	 myös	
pitkäaikaiseen	 	 (jatkuvaan)	käyttöön	
soveltuva	lääke,	jolla	ei	ole	sivuvaiku-
tuksia.

Retina ry:n lääketieteellinen 
asiantuntijaryhmä
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”Kuljen valkoisen keppini kans-
sa kaupungilla. Yhtäkkiä havait-
sen kadulla entisen työkaverini 
tai sukulaiseni, joka ei tiedä vielä 
heikentyneestä näkötilanteesta-
ni. Menen aivan paniikkiin, että 
nyt tuo tuttu näkee minut KEPIN 
kanssa! Miksi tunnen näin? Mi-
ten pääsisin sinuiksi tämän asian 
kanssa?”

Kysymys	 kuvaa	 tunnistettavasti	 mo-
nen	 näkövammaisen	 kokemusta	 ti-
lanteessa,	 joka	 on	 luonteeltaan	 yl-
lättävä,	 hyvin	 henkilökohtainen	 ja	
nopeasti	erilaisia	mielen	sisältöjä,	ku-
ten	tunteita	ja	muistoja	pintaan	nos-
tava.	

Valkoinen	 keppi	 tuo	 julkisesti	 esille	
käyttäjänsä	yksityisluonteisia	toimin-
takykyyn	 ja	 terveyteen	 liittyviä	 teki-
jöitä.	Keppi	herättää	jo	olemassaolol-
laan	 kanssakulkijoissa	 kysymyksiä	 ja	
oletuksiakin,	ja	on	erittäin	ymmärret-
tävää,	 ettei	 keppiä	 käyttävä	 henkilö	
voi	 olla	 aina	 kysymyksiin	 valmistau-
tunut	tai	halukaskaan	vastaamaan.	

Edellä	kuvattu	tilanne	voi	tulla	eteen	

juuri	 silloin,	 kun	 henkilö	 on	 esimer-
kiksi	 kiireinen	 ja	 mielessä	 liikkuu	 ai-
van	muita	asioita.	Hänellä	saattaa	olla	
ajankohtaista	 psyykkistä	 kuormittu-
neisuutta	muista	syistä.	 ja	oman	elä-
mäntilanteen	selittäminen	voi	tuntua	
viimeiseltä	asialta,	johon	sillä	hetkel-
lä	haluaisi	pysähtyä.	

Taistellako vai paeta?

Tilanne	 voidaan	 kokea	 epämiellyttä-
väksi,	 ja	 mieleen	 voi	 herkästi	 nousta	
toive	 päästä	 mahdollisimman	 nope-
asti	 pois.	 Koska	 tämä	 ei	 kuitenkaan	
ole	käytännössä	yleensä	mahdollista	
eikä	 toisaalta	 sosiaalisen	 tai	 psyyk-
kisen	 toimintakyvyn	 kannalta	 mie-
lekästäkään,	 voi	 tilanne	 herättää	
eräänlaisen	 taistele-tai-pakene	 -re-
aktion.	 Tämä	 ilmenee	 ahdistuksena,	
joka	 saattaa	 voimakkuudeltaan	 olla	
jopa	paniikinomainen.

Kysyjän	 kuvaamia	 tuntemuksia	 voi-
daan	 	hahmottaa	siis	normaalina	eli-
mistön	 valmiusreaktiona	 koettuun	
uhkatilanteeseen.	Ongelmallisen	täs-
tä	mielen	ja	kehon	reagoinnista	tekee	
reaktion	 usein	 tilanteeseen	 nähden	
tarpeettoman	suuri	voimakkuus.	Ah-

Eroon	keppipaniikista
Teksti:	Marika	Kajander,	psykologi	
HUS	/	Hyks	Silmätautien	klinikan	kuntoutuspoliklinikka
Kuva:	Pekka	Makkonen
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distusoireet	ovat	tyypillisesti	 fyysisiä	
ja	voivat	näyttäytyä	esimerkiksi	sydä-
men	tykytyksenä,	vapinaoireina,	hui-
mauksena	 tai	 hengityksen	 vaikeutu-
misena.	

Toimintakyvyn säilyttäminen

Olennaista	 toimintakyvyn	 säilyttä-
misen	 kannalta	 on	 tunnistaa	 oman	
kehon	 ja	 mielen	 vuorovaikutus,	 yh-
teys.	 Hyödyllistä	 on	 pyrkiä	 hyväksy-
mään	 se,	 että	 itsellä	 on	 taipumusta	
tämän	kaltaiseen	reaktioon	ja	siinä	ei	
sinällään	 ole	 mitään	 kummallista	 tai	
väärää,	vaan	päinvastoin	kysyjän	ko-
kema	 tilanne	 todellakin	 on	 monelle	
tuttu.	Ahdistuksen	sietäminen	ja	kyky	
säädellä	 ahdistuksen	 voimakkuutta	
ovatkin	elämän	perustaitoja,	joita	voi	
oppia	vahvistamaan.	

Jännittäminen	 erilaisissa	 tilanteissa	
on	 yleistä,	 ja	 siihen	 on	 mahdollista	
saada	apua.	Mikäli	 jännittäminen	tai	
ahdistuneisuus	 tilannekohtaisesti	
voimistuu	 jopa	 paniikin	 asteelle,	 on	
tärkeää	pitää	mielessä,	ettei	paniikki-
kohtaus	ole	elimistölle	vaarallinen	ja	
hallinnan	 tunne	 on	 mahdollista	 säi-
lyttää,	 vaikka	 siinä	 hetkessä	 huolta	
kontrollin	 menettämisestä	 esiintyisi-
kin.	

Sinuiksi kepin kanssa
	
Valkoisen	kepin	käyttäminen	on	yksi	
näkövammaistekniikoiden	 psyykki-
sesti	 vaativimmista	 osa-alueista.	 Eri-
tyisesti	kepin	käytön	ollessa	uutta	ei	
vielä	ole	kertynyt	kokemusta	vastaa-
vista	 tilanteista,	 eikä	 siten	 mahdol-
lisuuksia	 altistua	 niille	 ja	 ikään	 kuin	
harjoitella	niitä	varten.	
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Kokeneilla	 kepin	 käyttäjillä	 saattaa	
olla	jo	ajan	myötä	valmiiksi	muotou-
tuneita	vastauksia,	joilla	kuvata	tilan-
nettaan	toisille	sopivan	lyhyesti	ja	yti-
mekkäästi	 ja	 siten	 selvitä	 tilanteista	
helpommin.	Toisaalta	 tällainen	 tilan-
ne	on	aina	uusi,	eivätkä	valmisvasta-
ukset	aina	ole	käyttökelpoisia.	

Yhteinen	 historia	 vanhan	 tuttavan	
tai	 sukulaisen	 kanssa	 on	 aina	 oman-
laisensa.	 Kohtaamisessa	 vaikuttavat	
useat	erilaiset	tekijät,	kuten	tapaami-
sen	 luontevuus	 ja	 lämminhenkisyys	
tai	esimerkiksi	se,	miten	tämä	toinen	
henkilö	tilanteen	kohtaa.	On	hyvä	pi-
tää	mielessä,	että	tilanne	voi	olla	myös	
tälle	toiselle	hämmentävä,	jolloin	hä-
nelläkin	saattaa	herätä	epävarmuutta	
siitä,	mitä	on	sopivaa	sanoa	tai	miten	
reagoida.
  
Sisäisen puheen merkitys

Miten	 sitten	 olisi	 mahdollista	 lähteä	
lieventämään	 ahdistusoireilua?	 Ah-
distuksen	 säätelyä	 voidaan	 lähestyä	
tilanteessa	 heräävien	 ajatusten	 nä-
kökulmasta	 ja	 toisaalta	 kehossa	 vi-
riävien	 fyysisten	 tuntemusten	 ja	 nii-
den	 tunnistamisen	 näkökulmasta.	
Kiinnitettäessä	 huomiota	 ajatteluun	
voi	 olla	 hyödyllistä	 lähteä	 tutkimaan	
omaa	sisäisen	puheen	tapaa.	

Sisäisellä	 puheella	 tarkoitetaan	 ajat-
telun	tapaa,	joka	nousee	tyypillisesti	
vaativissa,	hankalissa	tilanteissa.	Tun-
nistatko	negatiivisia	sisäisen	puheen	
muotoja,	 jolloin	 vaativuus	 ja	 kriitti-

nen,	jopa	tuomitseva	suhtautuminen	
omiin	 kykyihin	 ja	 toimintaan	 on	 voi-
makasta?	 Vastapainona	 positiivisen	
sisäisen	puheen	muodot	sisältävät	it-
seen	kohdistuvaa	myötätuntoa,	kan-
nustusta	ja	ymmärrystä.	

Itselle	 tyypillisten	 ajattelutapojen	
tarkastelu	 voi	 sisältää	 myös	 sen	 ar-
vioimista,	 kuinka	 paljon	 olettaa	 itse	
tietävänsä	 siitä,	 mitä	 toinen	 mah-
dollisesti	 ajattelee.	 Kepin	 käytön	 nä-
kökulmasta	 on	 tavallista,	 että	 kepin	
käyttäjä	 arvioi	 usein	 etukäteen	 sitä,	
miltä	 toisten	 ihmisten	 silmissä	 saat-
taa	näyttää,	tai	ennakoi	jo	sitä,	”mitä	
toisetkin	minusta	ajattelevat”.	

Usein	 nämä	 ajatustavat	 sisältävät	
valmiiksi	kielteisiä	sävyjä,	vaikka	toi-
sen	henkilön	ajattelu	todellisuudessa	
voisi	olla	hyvinkin	myönteistä	ja	myö-
tätuntoista.	 Tämän	 kaltaisia	 ajatus-
malleja	 on	 mahdollista	 tunnistaa	 ja	
pyrkiä	kyseenalaistamaan.	

Huomio hengitykseen

Hengityksellä	on	todettu	olevan	mer-
kitystä	 ahdistuksen	 ja	 paniikkioirei-
den	säätelyssä.	Tutustuminen	omaan	
hengitykseen	 erilaisissa	 tilanteissa	
voi	 antaa	 arvokasta	 tietoa	 kehon	 ja	
mielen	 vuorovaikutuksesta.	 Usein	
jännittävissä	 tilanteissa	 hengityksen	
normaali	rytmi	muuttuu	pinnallisem-
maksi,	ja	vatsan	alue	jännittyy.	

Ensiapuna	 toimii	 usein	 jo	 se,	 että	
hengityksen	 ylipäätään	 huomioi.	
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Tarkoitus	ei	ole	pyrkiä	hengittämään	
millään	 tietyllä	 tekniikalla,	 vaan	 pi-
kemminkin	vain	huomioida	hengitys	
ja	jos	mahdollista,	keskittyä	hetkeksi	
siihen,	 että	 hengitys	 kulkee	 rauhalli-
sesti	 keuhkojen	 alaosiin	 asti	 (pallea-
hengitys).	Rentoutumisen	harjoittelu	
yleisesti	 ottaen	 ja	 esimerkiksi	 tietoi-
suustaitojen	 (mindfulness)	 vahvis-
taminen	 tukevat	 psyykkistä	 jous-
tavuutta	 erilaisissa	 arjen	 vaativissa	
tilanteissa.

Altista itseäsi!

Ahdistuksen	 ja	 paniikkioireiden	 hoi-
dossa	yhtenä	keskeisenä	elementtinä	
pidetään	 altistamista,	 jolla	 tarkoite-
taan	sitä,	että	henkilö	altistaa	itseään	
tietoisesti	 hankalaksi	 kokemilleen	 ti-
lanteille.	 Altistamisen	 vastakohtana	
vaikeilta	 tuntuvien	 tilanteiden	 vält-
tely	on	sikäli	ongelmallista,	että	vält-
tämiskäyttäytymisen	 myötä	 ei	 saa	
kokemusta	siitä,	että	hankalissakin	ti-
lanteissa	on	mahdollista	pärjätä.	Kyn-
nys	tämän	kaltaisia	tilanteita	kohtaan	
voi	edelleen	kasvaa.	

Mallivastausten	 laatiminen	 ja	 niiden	
harjoittelu	mielikuvaharjoitteluna	tai	
esim.	ystävän	kanssa	voi	olla	yksi	käy-
tännöllinen	lähestymistapa,	josta	voi	
olla	hyötyä.	Vertaistuen	merkitystä	ei	
yleensä	voi	liikaa	korostaa,	ja	vertais-
tuen	 pariin	 hakeutuminen	 on	 keppi-
asioiden	tiimoiltakin	mielekästä.

Kuten	 jo	 edellä	 todettiin,	 on	 kepin	
käyttöönotto	 ja	 käyttämiseen	 har-

jaantuminen	 julkisissa	 tilanteissa	
usein	 henkisesti	 vaativaa.	 Jo	 se,	 että	
kysymyksen	esittäjä	on	ottanut	kepin	
käyttöön	julkisissa	paikoissa	liikkues-
saan,	viittaa	siihen,	että	sopeutumis-
prosessi	on	jo	edennyt	hyvän	matkaa.	
Tämä	on	jo	sinällään	huomion	arvoi-
nen	asia,	josta	kannattaa	antaa	itsel-
leen	kiitosta.	

Sosiaalisissa	 tilanteissa	 toimimiseen	
vaikuttaa	 osaltaan	 myös	 näkövam-
maan	 sopeutumisen	 vaihe	 ja	 se,	 mi-
ten	 luontevasti	 henkilö	 apuvälineitä	
käyttää.	 Kepin	 käytön	 alkumetreillä	
keppi	 ei	 yleensä	 ole	 vielä	 ikään	 kuin	
sulautunut	 osaksi	 käyttäjää,	 jolloin	
tarkkaavaisuus	 kiinnittyy	 liikkuessa	
enemmän	keppiin	 itseensä	sekä	tek-
niikkaan	 ja	 reitin	 hahmottamiseen.	
Ajan	 myötä	 kepistä	 tulee	 ikään	 kuin	
mukana	kulkeva	kaveri,	osa	minäku-
vaa.	Sen	käyttäminen	muuttuu	usein	
itsestäänselvyydeksi,	jolloin	myös	to-
dennäköisesti	 sen	 käytön	 selittämi-
nen	muille	on	luontevampaa.
	
Apua on tarjolla

Edellä	 on	 pyritty	 vastaamaan	 kysy-
mykseen	 yleisellä	 tasolla.	 Tilanteen	
syvempi	tarkastelu	vaatisi	tarkempaa	
yhteistyötä	 kysyjän	 kanssa.	 Mikäli	
ahdistusoireilu	on	voimakasta	tai	jat-
kuvaluonteista	 ja	 vaikeuttaa	 arjessa	
toimimista,	 on	 suositeltavaa	 lähteä	
selvittämään	 tilannetta	 terveyden-
huollon	palveluiden	kautta.	

Ensimmäinen	 askel	 voisi	 olla	 esi-
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merkiksi	 yhteydenotto	 omalle	 ter-
veysasemalle	 terveydenhoitajan	 tai	
lääkärin	 ajan	 varaamiseksi.	 HUS:in	
Silmäklinikan	 näönkuntoutuspolikli-
nikalla	työskentelee	psykologi,	johon	
HUS-alueella	 asuva	 näönkuntoutus-
poliklinikan	kuntoutuja	voi	olla	yhte-
ydessä.	

Psyykkisen	tuen	muotoja	on	kuvattu	
enemmän	RP-uutisten	1/2009	Haluai-
sin	kysyä	-palstalla.	Tämä	retiniitikon	
fyysiseen	 ja	 psyykkiseen	 kuntoutuk-
seen	 keskittynyt	 teemanumero	 löy-
tyy		pdf-tiedostona	osoitteesta	http://
www.retina.fi/materiaalit/RP09_1.
pdf

Yritykseni	 Apuväline	 Visual	 Fo-
cus	 	 maahantuo	 ja	 jälleenmyy	
Enhanced	 Visionin	 lukutelevi-

sioita	 ja	 elektronisia	 suurennusluku-
laitteita	 sekä	 Svarovskyn	 valkoisia	
keppejä.	 Olen	 retiniitikko.	Vamma	 ei	
haittaa	yrittämistä,	mutta	omat	haas-
teensa	se	asettaa.

Työskentelen	 myös	 hierojana,	 mutta	
halusin	uusia	haasteita	ja	päätin	laa-
jentaa	 yritystoimintaani.	 Omista	 tar-
peista	 syntyi	 idea	 alkaa	 maahantuo-
da	 apuvälineitä	 helpottamaan	 omaa	
ja	 muiden	 näkemistä.	 Tällä	 hetkellä	
HD-tekniikka	valtaa	alaa	kaikkialla,	ja	
”teksti	puheeksi”	-laitteet	yleistyvät.	

Smart	Reader	on	hieno	laite,	joka	lu-
kee	kerralla	A4-kokoisen	sivun.	13.3”	
näytössä	on	akku,	ja	sen	kanssa	Smart	
Reader	 toimii	 ilman	 verkkovirtaa	 5	

tunnin	ajan.	Olen	jo	lukenut	kaksi	kir-
jaa	 sen	 avulla.	 Laite	 kulkee	 vaivatta	
mukana	kantorepussa,	ja	akku	antaa	
joustavuutta.	

Acrobat	 HD	 mini	 on	 mukana	 kulke-
va	 lukutelevisio,	 jossa	on	sama	13.3”	
näyttö	kuin	Smart	Readerissa.	Näyttö	
toimii	tarvittaessa	virranlähteenä.	Pe-
rässä	 vedettävän	 matkalaukun	 ansi-
osta	laite	kulkee	helposti	mukana,	ja	
se	antaa	sille	suojan.	

Katseltava	kohde	on	minulla	aina	su-
muverhon	 takana.	 En	 erota	 kasvoja,	
mutta	 Acrobatin	 avulla	 voin	 nähda	
niiden	piirteet	ja	saan	hyvän	käsityk-
sen	 ihmisen	 ulkonäöstä.	 Acrobatin	
avulla	olen	voinut	myös	tutustua	vai-
moni	ulkonäköön,	joka	ei	ollut	minul-
le	ihan	selvinnyt	vielä	naimisiin	men-
tyämmekään.

Arkea	helpottavia	apuvälineitä
Teksti:	Mikael	Toivainen
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Eräs		Acrobatin	omistaja	soitti	ja	kertoi	
vakavalla	 äänellä	 haluavansa	 antaa	
palautetta.	 Pelkäsin	 kuulevani	 jotain	
ikävää.	 Sen	 sijaan	 soittaja	 kehuikin	
hyvää	 ja	 tarkkaa	 kuvanlaatua.	 Laite	
oli	ollut	hänellä	mukana	koulutukses-
sa,	jossa	piti	seurata	opetusta	taulul-
ta.	Teksti	oli	kuulemma	niin	haaleaa,	
että	hyvin	näkevilläkin	oli	vaikeuksia	
saada	 selkoa	 sisällöstä.	 Acrobatista	
kaikki	näkyi	selvästi,	ja	soittaja	kertoi,	
että	 muutkin	 silmät	 hänen	 omiensa	
lisäksi	 seurasivat	 opetusta	 sen	 näy-
töltä.

Uusin	 tuote	 on	 Amigo	 HD,	 jossa	 on	
7”	näyttö.	HD-kameran	voi	kohdistaa	
kauas	 ja	 zoomata	 näkymä	 sopivaksi.	
Laite	 on	 mainio	 apu	 mm.	 teatterissa	
tai	vaikkapa	jääkiekkomatsissa.	Ilman	
Amigoa	 koko	 esitys	 tai	 matsi	 menisi	
ohi	 näkemättä,	 mutta	 Amigon	 kans-
sa	voin	seurata	mukana	varsin	hyvin.	
Amigolla	 voi	 tallentaa	 näytölle	 tai	
muistiin	pienimmällä	suurennuksella	

pitkän	 tekstiosan.	 Tekstin	 voi	 sitten	
suurentaa	 ja	 liikkua	 siinä	 joystickin	
avulla.	 Amigon	 voi	 asettaa	 pöydälle	
kätevän	 tuen	 avulla	 pystyyn,	 jolloin	
se	 toimii	 perinteisen	 lukutelevision	
tavoin.
		
Pebble	4.3”	HD	on	elektroninen	suu-
rennuslukulaite,	joka	on	todella	mah-
tava	 apuri.	 Siinä	 on	 terävä	 ja	 kirkas	
kuva.	Pieni	koko,	mutta	tarpeeksi	iso	
näyttö	 tekee	 siitä	 kodin	 ja	 työn	 su-
pertyökalun.	 Pebblen	 oma	 LED-valo	
antaa	 tarvittavan	 valon	 katseltavaan	
kohteeseen.	

Pebble	 HD:ä	 voi	 käyttää	 samalla	 ta-
valla	kuin	perinteistä	suurennuslasia.	
Retiniitikkona	 en	 pidä	 suurennusla-
seista,	koska	valo	heijastuu	niiden	la-
sista	ja	häikäistyn.	Pebblen	kanssa	en	
häikäisty	 lainkaan.	 Käytän	 Pebbleä	
päivittäin	 verkkopankkiasioinnissa,	
kun	 katson	 pankkitunnukset	 ja	 las-
kun	tiedot.	Luen	sen	avulla	myös	pos-
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tin.	Kotona	esim.	ruoanlaitossa	se	on	
suureksi	avuksi,	kun	katson	ohjeita.

Retiniitikkona	 pidän	 siitä,	 että	 lait-
teessa	 on	 mahdollisuus	 mustaan	
taustaan	 ja	 valkoiseen	 tekstiin.	 Suu-

ren	kontrastin	ansiosta	lukeminen	on	
sujuvaa.	 HD-kamera	 tarjoaa	 kaikissa	
laitteissa	 terävän	 ja	 kirkkaan	 kuvan,	
joka	miellyttää	silmää.	Tumman	taus-
tan	takia	silmä	ei	häikäisty	eikä	väsy	
niin	nopeasti.

Olen	tutkija	ja	tohtoriopiskelija	
Helsingin	 yliopiston	 Lääke-
kehityskeskuksessa	 (Centre	

for	 Drug	 Research,	 CDR).	 Minulla	 oli	
kunnia	 vastaanottaa	 matka-apuraha	
Retina	ry:ltä	tutkimuksen	tekemiseen	
Kioton	 yliopistossa	 Japanissa	 viime	
talvena.	 Ennen	 tämänkertaista	 tutki-
musjaksoa	 olen	 työskennellyt	 tutki-
jana	 Japanissa	 aikaisemmin	 Santen	
yhtiöissä	 ja	 Tokion	 farmaseuttisessa	
yliopistossa.	

Tässä	 raportissa	 pyrin	 esittelemään	
Kiotossa	 tekemääni	 tutkimusta	 pää-
piirteittäin,	 sen	 liittymisestä	 laa-
jemmin	 ryhmämme	 tutkimuksiin	
ja	 kertomaan	 yleisemmin	 Japanis-
sa	 työskentelyjakson	 tapahtumista.	
Tutkimusjakso	 oli	 mahdollinen	 Reti-
na	 ry:n	 ja	 muiden	 rahoituslähteiden	

Tutkimusraportti	Japanin	Kiotosta
Teksti:	Tatu	Lajunen
Kuva:	Akihiro	Matsumoto

ansiosta	 unohtamatta	 tutkimusryh-
mämme	johtajan	Arto	Urtin	kansain-
välisiä	yhteyksiä.
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Tutkimukseni	 käsitti	 lääkkeensaatta-
mista	 silmän	 takaosiin	 ja	 tarkemmin	
verkkokalvon	pigmenttiepiteelin	lää-
kintää.	 Pigmenttiepiteeli	 on	 silmän	
normaalille	 toiminnalle	 välttämätön	
solukerros	valoa	aistivien	solujen	vie-
ressä.	 Verkkokalvon	 pigmenttiepi-
teelin	 tehtävinä	 ovat	 muun	 muassa	
valoreseptorien	 tuottamien	 solupar-
tikkelien	 siivoaminen	 ja	 aineiston	
kierrättäminen	 uudelleenkäytet-
täväksi,	 verkkokalvon	 herkempien	
solujen	 suojaaminen	 taudinaiheut-
tajilta	 fyysisesti	 ja	 kemiallisesti	 välit-
täjäaineita	 tuottamalla	 sekä	 oikean	
ravinnetasapainon	 säilyttäminen	 sil-
mässä.	Valitettavasti	useat	mikrobit	ja	
virukset,	kuten	sytomegalo	ja	herpes	
voivat	 infektoida	 pigmenttiepiteelin	
soluja	aiheuttaen	tulehduksen	ja	vai-
keuttaen	sen	normaalia	toimintaa.

Kiotossa	tutkimamme	menetelmä	pe-
rustuu	 DNA-nanorakenteisiin,	 joissa	
on	 verkkokalvon	 pigmenttiepiteeli-
soluissa	sijaitseviin	reseptoreihin	vai-
kuttavia	osia.	Tarkoin	valitsemalla	oi-
kean	DNA-emäsjärjestyksen	voimme	
rakentaa	halutunkokoisia	ja	-muotoi-
sia	 rakenteita.	 Tutkimme	 muun	 mu-
assa	 monisakaraisia	 (3–6	 sakaraa)	 ja	
neliön	 muotoisia	 nanokokoisia	 par-
tikkeleita,	millä	on	vaikutusta	niiden	
kulkeutumiseen	 elimistössä	 ja	 siirty-
miseen	 solujen	 sisään.	 Näiden	 nan-
opartikkelien	 muoto	 varmistettiin	
elektronimikroskopialla,	 jossa	 käyte-
tään	kohteiden	kuvaamiseen	elektro-
nisuihkua	näkyvän	valon	sijaan.	Tällä	
tavalla	 pystytään	 tutkimaan	 paljon	

pienempiä	 nanometrien	 kokoluok-
kaa	olevia	partikkeleita.

Kehitetyt	 nanopartikkelit	 siirtyivät	
laboratorio-olosuhteissa	 viljeltyjen	
verkkokalvon	 pigmenttiepiteelisolu-
jen	sisään.	Tutkimus	tehtiin	erityisen	
kalvon	 päällä,	 mikä	 mahdollisti	 so-
lujen	 luonnollisemmat	 kasvatusolo-
suhteet	 verrattuna	 perustasoiseen	
solukasvatuspulloon.	 Havaitsimme	
merkittäviä	 eroja	 soluun	 sisäänotos-
sa	eri	rakenteiden	välillä.	Halusimme	
tutkia,	 onko	 rakennetyypillä	 ja	 siitä	
johtuvalla	 sisäistämistehokkuudella	
vaikutusta	varsinaiseen	solun	toimin-
nan	muutokseen.	

Solun	sisäisen	RNA-tasapainon	muu-
tosta	 mittasimme	 polymeraasiketju-
reaktiomenetelmällä.	 Havaitsimme	
useiden	 infektioiden	 torjuntaan	 liit-
tyvien	 mekanismien	 aktivoitumista,	
mm.	 interleukiinien	 ja	 interferonien	
säätelijöiden	 lisääntymistä.	 Lisäksi	
tuumorinekroositekijä	 alfan	 tuotan-
to	 pigmenttiepiteelisoluissa	 kasvoi	
soveltuvimpien	 nanorakenteiden	 al-
tistuksen	myötä.	Tutkitut	DNA-nano-
partikkelit	 siis	 muuttivat	 kohdesolu-
jen	 toimintaa,	 ja	 ne	 saattavat	 estää	
silmän	 takaosan	 solujen	 infektoitu-
mista	tai	edesauttaa	infektiosta	para-
nemista.

Lääkemuotojen	 aktivaatiovaikutusta	
mitattiin	 myös	 erityisesti	 siihen	 tar-
koitukseen	 geenimuunnelluilla	 solu-
linjoilla.	 Erityisesti	 neliön	 muotoisil-
la	 DNA-nanopartikkeleilla	 havaittiin	
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olevan	 voimakas	 aktivoiva	 vaikutus,	
mutta	 havainnon	 perimmäisten	 syi-
den	ja	mekanismien	selvittäminen	jäi	
tuleviin	koesarjoihin.

Helsingin	Lääkekehityskeskus	on	pai-
nottunut	vahvasti	silmän	sairauksien	
lääkintään	 ja	 erityisesti	 lääkkeiden	
saattamiseen	silmän	takaosaan,	mikä	
on	 vielä	 hyvin	 haasteellinen	 lääkin-
nällinen	 kohde.	 Tutkimusjakson	 ai-
kana	 meillä	 oli	 hyvä	 tilaisuus	 yhdis-
tää	 Helsingin	 työryhmän	 osaaminen	
silmän	 lääkinnässä	 Kioton	 ryhmän	
DNA-rakenteisiin	 liittyvään	 tietotai-
toon.	 Tutkimusvierailun	 aikana	 ete-
nimme	 lääkemuodon	 kehityksestä	
partikkelien	 ominaisuuksien	 mitta-
uksen	kautta	aina	solulaboratoriossa	
tapahtuviin	kokeisiin.	Projekti	jatkuu	
tästä	eteenpäin	tarkempiin	tautimal-
leihin	 ja	 mahdollisesti	 muihin	 sovel-
tuviin	 käyttökohteisiin	 molempien	
tutkimusryhmien	yhteistyönä.

Työskentelypaikkana	 Kioton	 yliopis-
to	oli	varsin	mainio.	Kaupungin	histo-
riallisesta	 imagosta	 huolimatta	 puit-
teet	olivat	erittäin	modernit	ja	siistit.	
Farmasian	 tiedekunnan	 rakennukset	

sijaitsivat	 aivan	 Kioton	 keskustassa	
kuten	 myös	 pieni	 asuntoni,	 joka	 oli	
suomalaisessa	 mittakaavassa	 posti-
merkin	 puolikkaan	 kokoinen,	 mutta	
Japanilaiselle	 suurkaupungille	 hyvin	
tyypillinen.	

Keskeinen	 sijainti	 helpotti	 luonnolli-
sesti	 Kioton	 kuuluisiin	 nähtävyyksiin	
tutustumista,	 joista	 taltioitui	 useita	
kuvia	 muistoksi.	 Tutkimusryhmän	
mukana	 matkasin	 myös	 muualle	 Ja-
paniin	 sekä	 työn	 että	 vapaa-ajan	
puitteissa.	

Asuinkaupunkina	 Kioto	 tuntuu	 yl-
lättävän	 pieneltä	 ja	 ihmisläheiseltä.	
Tämä	 johtunee	varmaan	suurten	pil-
venpiirtäjien	ja	moottoriteiden	puut-
teesta,	 millä	 on	 pyritty	 suojelemaan	
Kioton	 lukuisten	 temppelien	 ja	 py-
häkköjen	 luomaa	 historiallista	 ilma-
piiriä.

Kaiken	 kaikkiaan	 tutkimusjakso	 Kio-
tossa	 oli	 niin	 tieteellisesti	 kuin	 hen-
kilökohtaisesti	 antoisa	 ja	 varmasti	
osaltaan	 edisti	 Helsingin	 ja	 Kioton	
farmasian	 tutkimusalan	 lähentymis-
tä.
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Katja Heikkinen, 38, on näkö-
vammainen urheilija. Hän 
asuu Lahdessa ja on amma-

tiltaan hieroja. Hän pelasi 17 vuotta 
maalipallon maajoukkueessa, saa-
vutuksina muun muassa MM-kulta 
1998, EM-kulta 2007, paralympia-
laisissa kolme kertaa neljäs sija. Nyt 
hän aloittaa kilpailemisen vammais-
kouluratsastuksessa.

Huippu-urheilijasta	 tavalliseksi	 kun-
toilijaksi	 vai	 sittenkin	 jotain	 enem-
män?	 Sitä	 pohtii	 pallon	 vaihtanut	
paralympiaurheilija	 Katja	 Heikkinen.	
Hän	 teki	 syksyllä	 saman	 valinnan	
kuin	 moni	 muu	 aikuinen	 nainen	 vii-
me	vuosina	ja	palasi	nuoruuden	har-
rastuksen	 pariin	 ratsastustalleille.	
Taukoa	oli	20	vuotta,	ja	muista	poike-
ten	Heikkinen	urheili	sen	ajan	maali-
pallomaajoukkueessa	 maalitykkinä	
ja	kapteenina.	

–	 Ajattelin	 aina,	 että	 pitäisi	 mennä	
ratsastamaan.	 Syksyllä	 aikaa	 rupesi	
tulemaan	 enemmän.	 Aluksi	 ratsas-
tuksessa	ei	tullut	yhtään	mitään	mis-
tään.	Penskana	ei	pelottanut	mikään.	
Mitä	lujempaa	hevonen	meni,	sen	pa-
rempi.	 Tauon	 aikana	 on	 vahvistunut	

Maalipallo	vaihtui	ratsastukseen
Teksti:	Suvi	Lempinen
Kuva:	Mirja	Hussain

itsesuojeluvaisto,	hän	sanoo.	

Katja	Heikkinen	jätti	maajoukkuepe-
laamisen	viime	kesänä	mutta	ei	maa-
lipalloa	 kokonaan.	 Hän	 pelaa	 lahte-
laisessa	 Näpäjässä	 kuntoilumielessä	
ja	toimii	ainakin	kesään	asti	maajouk-
kueen	kakkosvalmentajana.

–	Ei	ole	ollut	yhtään	sellainen	olo,	että	
tarvitsisi	 päästä	 itse	 pelaamaan.	Tuli	
kiintiö	 täyteen,	 17	 vuotta	 maajouk-
kueessa.	

Vammaisratsastus	 on	 kilpailulajina	
oma	lajinsa.	Näkövammaisilla	on	apu-
na	 huutaja,	 joka	 huutaa	 ratsastusra-
dan	 kirjaimia,	 jotta	 ratsastaja	 tietää,	
missä	 kohtaa	 rataa	 hän	 on.	 Ratsas-
tustunnilla	Katja	Heikkinen	ratsastaa	
muiden	 joukossa.	 Ulkopuolinen	 ei	
näe	 eroa	 muihin	 ratsukoihin	 verrat-
tuna,	 mutta	 tallilla	 hevosenhoidossa	
näkevien	apu	on	Heikkiselle	tarpeen.

Heikkisellä	 on	 synnynnäinen	 näkö-
vamma.	 Verkkokalvon	 rappeuman	
vuoksi	 hän	 kärsii	 putkinäöstä	 ja	 hä-
märäsokeudesta.	Tunnilla	muut	väis-
tävät	Heikkistä,	joka	näkee	vain	suo-
raan	edessä	olevat	ratsukot	ja	vain	jos	
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on	tarpeeksi	valoa.	

–	 On	 vauhdistakin	 kiinni,	 mitä	 kaik-
kea	kerkeän	näkemään.	Myös	kuulen,	
missä	 muut	 menevät.	 Se	 helpottaa,	
kun	osaa	käyttää	kuuloa	tehokkaasti,	
Heikkinen	viittaa	maalipalloon,	jossa	
kuulonkäyttö	hioutui.

–	 Kilpailuradalla	 on	 muutama	 niin	
tarkka	kohta,	että	täytyy	laskea	hevo-
sen	askeleet,	Heikkinen	jatkaa.	

Katja	 Heikkinen	 aloittelee	 kilparat-
sastusta	 ainakin	 harrastusmielessä.	
Kilpaileminen	 antaa	 hänelle	 syyn	 ja	
päämäärän	 harjoitella.	 Hän	 tietää	
kuitenkin	 tarkasti,	 mitä	 kilpaurheilu	
vaatii.	 Heikkinen	 kiersi	 maajoukkue-

urallaan	 kaikki	 arvokilpailut	 menes-
tyksekkäästi.

–	Osaan	erottaa,	mikä	on	urheilua	 ja	
mikä	 kuntoilua	 tai	 liikuntaa.	 Minun	
ratsastukseni	 on	 liikuntaa.	 Kansain-
välinen	 taso	 vaatii	 paljon	 taloudelli-
sesti	 ja	 että	 oikeasti	 treenaa.	 Minun	
pitää	ensin	harjoitella	ja	käydä	kisois-
sa,	että	pääsisin	liiton	ryhmiin,	tietää	
Heikkinen.

Jo	 puhuessaan	 hän	 tuntuu	 innostu-
van	 kilpailemisesta	 yhä	 lisää.	 Kilpai-
luviettiä	löytyy	edelleen.

Ratsastuksenopettaja	 Suzanni	 Be-
bek	Okeroisten	tallilla	kuvailee	Katja	
Heikkistä	tavoitteelliseksi	ja	rohkeak-

Katja Heikkinen ja Kalle-hevonen Okeroisten tallilla
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si	ratsastajaksi.	Heikkinen	on	Bebekin	
ensimmäinen	näkövammainen	oppi-
las,	 ja	 opettaja	 arvostaa	 oppilaansa	
rohkeutta.	

–	Alla	on	500-600-kiloinen	eläin,	jolla	
on	 oma	 tahto,	 Suzanni	 Bebek	 muis-
tuttaa.	

Asialla	 on	 toinenkin	 puoli:	 hevonen	
toimii	näkövammaisen	silminä	opas-
koiran	 tavoin.	 Okeroisten	 tallin	 Kalle	
on	osoittautunut	erinomaiseksi	opas-
hevoseksi.	 Heikkisen	 ollessa	 ratsail-
la	 se	 väistää	 erilaiset	 esteet	 hyvissä	
ajoin	ennakoiden	ja	rauhallisesti.	

–	 Kalle	 on	 taitavampi	 kuin	 minä.	 Se	

opettaa	minua,	Heikkinen	kiittelee.
Hän	on	jopa	hypännyt	Kallen	kanssa	
esteitä.	Hän	on	ratsastanut	myös	tal-
lin	 muilla	 hevosilla,	 mutta	 keskittyy	
Kallen	kanssa	Okeroisissa	toukokuus-
sa	 järjestettäviin	 vammaisratsastus-
kilpailuihin.	 Syksyllä	 tarkoituksena	
on	jatkaa	kilpailemista	Sipoossa.	Siel-
lä	 vuorossa	 olisivat	 lainahevoskilpai-
lut.
	
–	 Kilpailuissa	 on	 20	 minuuttia	 aikaa	
kokeilla	hevosta	ja	sitten	radalle,	Kat-
ja	Heikkinen	kertoo.		

Etelä-Suomen Sanomat 14.4.2015
Tekijänoikeudet kuvaan ja tekstiin: 
Mediatalo ESA Oy

Retina	 ry:n	 kevätkokous	 pidet-
tiin	lauantaina	28.3.	Porissa	Ho-
telli	 Cumuluksessa.	 Suurin	 osa	

osallistujista	 saapui	 Poriin	 historian	
viimeisillä	 taajamajunilla.	 Sunnun-
taista	 lähtien	 rataosuudella	 kulkee	
vain	 InterCity-junia.	 Hotelli	 Cumulus	
otti	 retiniitikot	ystävällisesti	vastaan.	
Kirjautumislomakkeet	 täytettiin	 pyy-

tämättä	 puolestamme,	 ja	 jopa	 hissin	
nappulaakin	tultiin	painamaan,	joten	
majoittautuminen	 sujui	 erinomaisen	
mallikkaasti.	

Kokoustilassa	 toimistonhoitajamme	
Arja	Piisinen	kantoi	tulokahveja	pöy-
tiin,	 ja	 yhdistyksen	 varapuheenjoh-
taja	 Heikki	 Ketola	 toivotti	 kaikki	 ter-

Kevätkokousterveiset	Porista
Teksti:	Outi	Lehtinen
Kuvat:	Arja	Piisinen	ja	Outi	Lehtinen



34 retina 1/2015

vetulleiksi.	Puheenvuoro	siirtyi	tuota	
pikaa	 Satakunnan	 Näkövammaisten	
puheenjohtajalle	 Ilkka	 Arolle,	 joka	
kertoi	 täkäläisestä	 näkövammais-
toiminnasta.	 Totutun	 tavan	 mukaan	
hänet	 valittiin	 kevätkokouksen	 pu-
heenjohtajaksi.	 Sihteerinä	 toimi	 Arja	
Piisinen.

Itse	 kevätkokoukseen	 osallistui	 15	
varsinaista	 jäsentä,	2	kannatusjäsen-

tä	ja	5	muuta	henkilöä.	Ilkka	Aro	vältti	
turhaa	sanahelinää	ja	veti	kokouksen	
läpi	 ennätysajassa.	 Toimintakerto-
mus	 ja	 tilinpäätös	 hyväksyttiin	 kes-
kusteluitta	ja	tilivelvollisille	myönnet-
tiin	vastuuvapaus.

Koska	 aikaa	 jäi	 runsaasti,	 yhdistyk-
sen	 tiedottaja	 Outi	 Lehtinen	 käytti	
tilaisuutta	hyväkseen	ja	kertoi	yhdis-
tyksen	 verkkosivuilla	 tehdyistä	 pa-
rannuksista,	 	hallituksen	ja	asiantun-
tijaryhmän	 yhteisistä	 suunnitelmista	
viedä	 retinitisrekisteriasiaa	 eteen-
päin,	kartuttaa	tutkimusrahastoa	va-
rainkeräyskampanjalla	 ja	 edesauttaa	
geenihoitojen	 rantautumista	 Suo-
meen.	 Samalla	 selvisi	 sekin,	 että	 yh-
distyksellä	 on	 uudet	 onnittelukortit	
merkkipäiviä	viettäville	jäsenilleen.

Paikallinen	 jäsenemme	 ja	 Satakun-
nan	 Näkövammaisten	 entinen	 pitkä-
aikainen	 puheenjohtaja	 Kari	 Kaipio	
tarjoutui	 ystävällisesti	 viemään	 kaik-

Kevätkokouksessa puhetta johti Ilkka 
Aro, ja sihteerinä toimi Arja Piisinen.

Varapuheenjohtaja 
Heikki Ketola toivotti 
kokousväen tervetul-
leiksi ja tiedottaja 
Outi Lehtinen kertoi 
tutkimusrintaman 
uutisia. 
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ki	halukkaat	opastetulle	kävelyretkel-
le	 Porin	 keskustaan.	 Moni	 tarttuikin	
tilaisuuteen,	ja	kuulimme	jälkikäteen,	
että	 retkellä	 oli	 ollut	 tämän	 mainion	
oppaan	johdolla	hauskaa.	Porissa	oli	
kaikki	erikoisinta,	kauneinta,	vanhin-
ta	tai	suurinta,	jopa	tulipalokin!

Tällä	 välin	 yhdistyksen	 hallitus	 piti	
oman	 kokouksensa	 ja	 vei	 asioita	
eteenpäin.

Päivällinen	 oli	 maittava	 ja	 sopivan	
ruokaisa	 sekä	 palvelu	 nopeaa	 ja	 ys-
tävällistä.	 Kun	 jälkiruoka	 oli	 nautit-
tu,	 kokoustilassa	 odottikin	 jo	 sokea	
luontoharrastaja	 Hannes	 Tiira	 Pirjo-
vaimonsa	kanssa.

Saimme	kuulla,	miten	Tiira	koki	jo	en-
simmäisellä	 linturetkellään	 niin	 hui-

kean	 luontoelämyksen,	 että	 jäi	 heti	
koukkuun.	Kokenut	lintumies	johdat-
ti	hänet	huuhkajan	pesälle,	jossa	Tiira	
sai	pidellä	poikasta	käsissään	rengas-
tuksen	ajan.	

Näkövammaiselle	ja	sokealle	linnut	ja	
hyönteiset	ovat	helpoiten	lähestyttä-
viä	eläimiä,	koska	niitä	voi	havainnoi-
da	äänten	perusteella.	Nisäkkäät	sen	
sijaan	liikkuvat	luonnossa	koosta	riip-
pumatta	yleensä	hyvin	hiljaa	ja	huo-
maamatta.

Esitys	 oli	 humoristinen,	 riemukas	 ja	
mukaansatempaava,	 ja	 yleisö	 otti	
siihen	 aktiivisesti	 osaa.	 Välillä	 sujah-
dimme	erilaisiin	äänimaisemiin	ja	yri-
timme	 arvata,	 minkä	 lintujen	 ääniä	
kuulimme.	 Viimeistä	 ei	 kukaan	 tun-
nistanut,	mutta	se	olikin	orava!

Eturivissä Kari Kaipio Porista, 2. rivissä Tarja ja Kalevi Heikkilä Vantaal-
ta, 3. rivissä Ari Koponen ja Jari Palonen Helsingistä, takarivissä Mika-
el Toivainen Vaasasta.
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Eturivissä vas. tulkki Mia Vähä-Ruka ja Saini Lepistö Ulvilasta, Anders 
Nyberg Kokkolasta, 2. rivissä Irma Innala ja Raija Leppänen Valkeakos-
kelta, takarivissä Esko Salomaa Tampereelta. 

Uusi	painos	Kävelevistä	hatuista

Suositusta,	 vuonna	 2000	 ilmestynees-
tä	Kävelevät	hatut	ja	muita	retiniitikon	
kommelluksia	 -julkaisusta	 on	 otettu	
uusi	 painos.	 Yhdistyksen	 yhteystiedot	
on	päivitetty	ja	tekstiä	täydennetty	RP-
uutisissa	 2010-2012	 julkaistuilla	 kom-
melluksilla.	Kuvat	ovat	entistä	suurem-
pia	 ja	 kaikki	 värillisiä.	 Kävelevät	 hatut	
tarjoaa	 havainnollista	 tietoa	 perinnöl-
listen	 silmänpohjarappeumien	 vauri-
oittaman	 näköjärjestelmän	 ja	 aivojen	
yhteistoiminnasta	 ja	 siitä	 seuraavista	
kommelluksista	 retiniitikon	 arkipäiväs-
sä.

Hyvärinen - Jokinen - Mehtälä - Ruoho

Kävelevät hatut
ja muita retiniitikon kommelluksia

Julkaisua	voi	pyytää	veloituksetta	yhdistyksen	toimistosta	tämän	lehden	lo-
pussa	olevalla	palvelukortilla.	Kävelevät	hatut	on	luettavissa	esteettömänä	
pdf-tiedostona	yhdistyksen	kotisivulta	www.retina.fi	.	Julkaisu	löytyy	sieltä	
myös	ruotsin-	ja	englanninkielisenä.
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Jo	 kolmatta	 vuotta	 peräkkäin	 on	
Suomen	 Latu	 Kiilopään	 Pohja-
nukko	saanut	majoittaa	10-henki-

sen	seurueemme	kevättalvella.	Hyvä	
on	ollutkin	asua	ja	yhdessä	toimia	sa-
man	katon	alla.	Tiivistä	on	toki	ollut,	
yhden	WC:n	politiikalla	on	välillä	ollut	
tiukkaa,	mutta	koskaan	ei	ole	kukaan	
vielä	 ollut	 vatsataudissa…	 Sopu	 on	
sijaa	antanut	ja	hyvä	hurtti	henki.			

Porukkamme	koostui	viidestä	retinii-
tikosta	 ja	 heidän	 oppaistaan.	 Olipa	
meillä	toistamiseen	ilo	pitää	vieraana	
islannista	 tullutta	 Maria	 Hauksdotti-
ria,	joka	ryhmän	vanhimpana	pärjäsi	
porukassa	 siinä	 missä	 me	 muutkin.	
Taitava	 vetäjä	 löytyi	 jälleen	 Tampe-
reelta,	Erkka	Ikonen	on	toiminut	alu-
eella	työkseen	aikanaan	eräoppaana,	
joten	 seudut	 olivat	 hänelle	 tuttuja.	
Karttoja	ja	kompasseja	ei	tarvittu	mis-
sään	 vaiheessa,	 vaikka	 päivämatkat	
olivatkin	10-15	km	mittaisia.	Tärkein-
tä	 oli	 kuitenkin	 porukan	 turvallisuus	
muuttuvissa	sääoloissa,	ja	turvallisel-
ta	olo	toki	tuntuikin!

Leiri	 käynnistyi	 Erkan	 tullessa	 autol-
laan	mökille.	Ensitöikseen		hän	irrotti	

suihkuseinän	 kylpyhuoneesta.	 Teh-
tävä	on	tullut	säännöksi	sen	 jälkeen,	
kun	 ensimmäisenä	 vuonna	 eräs	 lei-
riläinen	 hermostui	 seinään	 potkais-
tuaan	 siihen	 varpaansa.	 Silloin	 suih-
kuseinä	 ”asettui”	 hankeen	 vähän	
kauemmaksi.	

Saunominen	 olikin	 joka	 päivä	 yhtä	
varmaa	kuin	se,	että	aina	jonkun	mie-
lestä	 aamupuuro	 oli	 liian	 suolatonta	
tai	 suolaisa,	 munat	 kovia	 tai	 löysiä,	
sika	parempaa	kuin	kalkkuna,	mutta	
kaikki	 tuli	 silti	 vedettyä.	 Tänä	 vuon-
na	 ei	 puuronjuurta	 ilmestynyt	 ollen-
kaan.	 Viime	 vuonna	 joku	 lipsautti	
ensimmäiseen	aamupuuroon	niin	tol-
kuttomasti	 ryynejä,	 että	 loppuviikko	
sitä	puuronjuurta	otettiin	kuistin	kat-
tilasta	aina	vähän,	ja	taas	saatiin	puu-
ro	koko	porukalle.	Muistan	toki	kokin	
nimenkin,	mutta	en	nyt	sitä	mainitse,	
pitää	 pystyä	 toimimaan	 porukassa	
jatkossakin.

Aamuisin	 startti	 oli	 yleensä	 kymme-
neltä	 tunturiin.	 Pakolliset	 venyttelyt	
tehtiin	puolen	tunnin	hiihdon	jälkeen	
Erkan	 johdolla.	 Minua	 Länsi-Savon	
lukijaa	on	hieman	jäänyt	jurppimaan,	

Tietä	käyden	tien	on	vanki,	
vapaa	on	vain	umpihanki
Teksti:	Timo	Nyström
Kuvat:	Antti	Isokallio
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kun	kyykkyasennossa	piti	kuulemma	
kuvitella	 lukevansa	 Aamulehteä!	 No,	
olen	pääsemässä	terapiajaksolla	siitä	
jo	ohi…	

Tunturin	 reunaa	 ylöspäin	 kiivetessä	
paita	kastui.	Oli	hyvä	olo,	kun	sai	teh-
dä	toimistotyön	vastapainoksi	 jotain	
rankempaa	 kaikessa	 rauhassa,	 siis	
luonnon	rauhassa.	Vaimoni	Jaana	jak-
soi	ihastella	ääneen	käkkänämäntyjä	
ja	kovin	vaivaisesti	kasvaneita	koivu-
ja.	Kyllä	luonto	osaa	muovata.	Monta	
kertaa	 tuli	 mieleen,	 että	 jos	 tuohon-

kin	 ihmiskäsi	koskisi,	niin	pilalle	me-
nisi.	 Nämä	 tilanteiden	 tulkkaamiset	
onnistuivat	 hienosti	 bluetooth-kor-
vanappien	avulla.	Joskus	suuntavais-
to	 unohtui,	 kun	 avustajan	 ääni	 oli	
pään	sisässä,	ainakin	siltä	tuntui.

Tuo	 kevättalvinen	 ajankohta	 on	 sii-
nä	mielessä	lajille	sopiva,	että	ohuen	
uuden	lumen	alla	on	kova	hanki.	Voi	
maalima,	että	oli	hienoa	laskea	pitkin	
kuruja	ja	tunturin	rinnettä!	Siellä	kun	
ei	paljon	enää	tarvitse	väistellä	puita	
ja	 pensaita.	 Pisin	 lasku	 oli	 Kuutamo-

Aurinkokuru oli nimensä mukaisesti aurinkoinen.
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kurussa,	 n.	 1.1	 km	 ohuessa	 puuteri-
lumessa.	 Aatteleppa	 ite!!!	 Vekkuleita	
muuten	noiden	kurujen	nimet	tuolla	
Kiilopäällä:	 Kapisen	 Ketun	 kuru,	 Au-
rinkokuru,	Jäniskuru,	Jäätikkökuru	ja	
paljon	muita.

Joka	päivä	löysimme	tiemme	takaisin	
mökille.	 Kahden	 hengen	 ryhmä	 val-
misti	gourmet-illallisen,	josta	kuultiin	
vain	kehuja.	Olivat	ne	kyllä	maittavia!	
Saimme	jälleen	maistaa	islantilaiseen	
tapaan	 tehtyä	 lammaskeittoa,	 intia-
laista	 hothotkanaa,	 viherpippuritäy-
tettyä	 mureketta	 –	 vain	 hieman	 pin-
taa	raapaistakseni.

Viikon	 aikana	 löysimme	 jälleen	 vir-
taa	jaksaa	arjessa	eteenpäin,	samalla	
kun	aurinko	oli	ruskettanut	kasvoja	ja	
muutama	 lihaskin	 oli	 kipeytynyt.	 Ei-
pähän	kipeytynyt	kuitenkaan	varvas,	
kun	suihkuseinä	ei	ollut	tiellä!

Umpihankihiihto	 on	 meille	 loistava	
laji	 ja	 turvallisempikin,	 koska	 vauhti	
ei	pääse	niin	kovaksi.	Ainahan	sitä	voi	
tumpsauttaa	pyllylleen,	 jos	meno	al-
kaa	päätä	huimata.	

Leiriläiset	 kiittävät	 Suomen	 Näkö-
vammaissäätiötä	saamastaan	tuesta.
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Puutteellinen	näköaisti	tekee	monen-
laisia	 tepposia.	 Tervesilmäinenkin	
voi	 erehtyä,	 mutta	 retiniitikolle	 sitä	
sattuu	 yhtenään.	 Oletko	 sinä	 nähnyt	
sanomalehdissä	 tai	 muualla	 oudon	
tuntuisia	 tekstejä,	 jotka	 ovat	 sitten	
osoittautuneet	vain	väärin	luetuiksi?	

Vilkuilin	 Aamulehteä	 ilman	 suuren-
nuslasia,	 kun	 ilmoitustekstit	 olivat	
aika	 isoja.	 Luin	 ”muodottomaksi	 ny-
pitty	 nieriäfilee”.	 Ihmettelin	 pitkään,	
miksei	kala	saa	olla	kalan	muotoinen,	
kunnes	paremmin	näkevät	kertoivat,	
että	siinä	luki	”ruodottomaksi”.

Hätkähdin	otsikkoa	”Pedofiilit	kulke-
vat	 aikataulussa”,	 mutta	 teksti	 käsit-
telikin	Pendolino-junia.

Työpaikalla	oli	lounaaksi	tarjolla	broi-
leria	 koskenkorvakastikkeella.	 Sain	
tavata	 pitkään,	 ennen	 kuin	 selvisi,	
että	 kastikkeessa	 olikin	 kookosker-
maa.	Ruokalistaa	on	tullut	muulloin-
kin	 luettua	 väärin.	 Rapeista	 kalapa-
loista	 tuli	 kerran	 rapaloja,	 joita	 ne	
ovat	minulle	nykyään	aina.	Pitkät	sa-
nat	ovat	ylipäätään	hankalia,	ja	ne	ta-
vuttuvat	herkästi	väärin:	ruisku-orisia	
valkosipu-lietanoita.

Maakuntalehti	 uutisoi	 yhdeksästä	
suurtulostimesta.	Mitä	sellaiset	ovat?	
Tarkemmin	 katsottuna	 	 juttu	 kertoi-
kin	suurtuloisimmista.

”Vaarallinen	 pankkitauti	 iskee	 yhä	
useampaan	 Suomessa.”	 Siis	 mikä?	 Ei	
sittenkään	pankki-	vaan	punkkitauti.

”Kentälle	 palanut	 kone	 pääsi	 lähte-
mään.”	Ei	siis	ehtinyt	ihan	poroksi	pa-
laa,	 kun	 sentään	 saatiin	 käyttökun-
toon.	 Mutta	 miksei	 jutussa	 kerrota	
mitään	tulipalosta?	Siksi,	että	lauseen	
alku	kuuluu	todellisuudessa	”Kentäl-
le	palannut	kone”.

”Paikallisvanhukseen	myyty	5000	lip-
pua.”	 Otetaanpa	 uusiksi.	 Pitihän	 se	
arvata,	liput	on	myyty	paikallisavauk-
seen.

Tutkin	 verkkopankin	 tiliotteesta,	
mitä	maksuja	on	mennyt	lähiaikoina.	
Yleensä	 tulostan	 tiliotteen	 	 paperille	
ja	luen	siitä	luku-tv:llä.	Tänään	ihmet-
telin	 pitkään	 maksua,	 jossa	 luki	 tik-
kukirjaimilla	 REIMA	 RY	 	 ja	 maksu	 25	
euroa.	 Mietin,	 missä	 sellaisessa	 kau-
passa	 olisin	 käynyt	 ja	 mitä	 ostanut,	
vaatetta	lapsenlapsille	vai	mitä?	Asia	
jäi	 mietintään,	 lähdin	 lenkille	 lam-
men	rannalle,	tein	treeniä	ulkokunto-
salilla	 ja	 palasin	 kotiin.	 Söin	 silakka-
pihvejä	 ja	 nyt,	 kun	 katsoin	 tiliotetta,	
näin,	 että	 siinähän	 lukeekin	 RETINA	
RY.	Jäsenmaksu	siis!	Olisivatkohan	ul-
koilun	tuoma	happi	aivoissa	 ja	silak-
kapihvien	 terveelliset	 ravintoaineet	
auttaneet	lukemaan	oikein?

Väärin	luettu



41 retina 1/2015

Kuvat:	Arja	Piisinen
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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.	Toimisto	on	suljet-
tu	29.6.–16.8.2015.

Retina	Day	19.9.2015

Kansainvälistä	 retiniitikon	 päivää	
vietetään	 Näkövammaisten	 palvelu-
keskus	Iiriksessä	Helsingin	Itäkeskuk-
sessa	 lauantaina	19.9.2015	klo	11.00	
alkaen.	

Tapahtuma	 alkaa	 asiantuntijaluen-
noilla,	joissa	esitellään	monipuolisesti	
suomalaista	 retinitistutkimusta,	 ker-
rotaan	Suomeen	perusteilla	olevasta	
retinitisrekisteristä,	 tuodaan	 tervei-
siä	 kansainvälisistä	 tutkijakokouk-
sista	 ja	 vastataan	 yleisökysymyksiin.	
Tapahtuman	 yhteydessä	 käynniste-
tään	 varainkeräyskampanja	 Retina	
ry:n	Tutkimus-	 ja	 kuntoutusrahaston	
kartuttamiseksi.	Luentojen	aikana	on	
ohjattua	 toimintaa	 lapsille.	 Luennot	
voi	kuunnella	myös	Iiriksen	nettiradi-
on	kautta	omalta	tietokoneelta.	

Omakustanteisen	lounaan	jälkeen	on	
mahdollisuus	 tutustua	 näyttelyyn,	

jossa	 esitellään	 erilaisia	 näkövam-
maisen	 arkea	 helpottavia	 tuotteita,	
apuvälineitä	ja	palveluita.

Syyskokous

Yhdistyksen	 syyskokous	 pidetään	
lauantaina	 17.10.2015	 Hämeenlin-
nassa	 Sokos	 Hotel	 Vaakunassa,	 joka	
sijaitsee	 200	 m	 päässä	 rautatiease-
malta	osoitteessa	Possentie	7.

Pääkaupunkiseudun	retinakerho

Pääkaupunkiseudun	 retinakerho	 jat-
kaa	 kokoontumisia	 jälleen	 syksyllä	
Iiriksessä	Näkövammaisten	Kulttuuri-
palvelun	tiloissa,	Marjaniementie	74.	
Seuraa	 ilmoittelua	 jäsentiedotteessa	
ja	verkossa!

Tampereen	seudun	retinakerho

Tampereen	 seudun	 retinakerho	 ko-
koontuu	 joka	 kuukauden	 toisena	
maanantaina	 klo	 15.30−17.00	 Tam-
pereen	 seudun	 Näkövammaiset	 ry:n	
kerhohuoneella,	 Kuninkaankatu	 8	 A,	
2.	krs.	Syyskauden	2015	kerhopäivät	
ovat	14.9.,	12.10.,	9.11.	ja	14.12.	Kah-
viraha	 2	 euroa.	Yhteyshenkilöt:	 Raija	
Leppänen,	 p.	 0400	 797	 139,	 ja	 Outi	
Lehtinen.	p-	040	700	7930.
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29.2.2016	
Harvinaissairauksien	päivän	tiimoilta	
Retina	 ry:n	 valtakunnallinen	 tiedo-
tustilaisuus	Turussa

19.3.2016	
Kevätkokous	Rovaniemellä

10.-12.6.2016	
Kesäpäiväristeily	Tallinnaan

6.-10.7.2016	
Retina	 Internationalin	 maailman-
kongressi	Taiwanissa

Heinäkuun	lopulla	2016	
Retiniitikkolasten	ja	-nuorten	perheil-
le	on	suunnitteilla useampipäiväinen	
kesätapahtuma,	 jossa	 vanhemmat	
voivat	 jakaa	 kokemuksia	 keskenään	
ja	 retiniitikkolapset/nuoret	 sisaruk-
sineen	pitää	hauskaa	yhdessä.	Missä	
haluaisitte	 kokoontua	 ja	 miten	 viet-
tää	 aikaa?	 Yksi	 mahdollinen	 paikka	
olisi	 Tuuri,	 josta	 löytyy	 hotellipalve-
luja,	 huvipuisto,	 maatilamatkailu-
kohteita	ym.	Perhetyöryhmä	odottaa	
ideoita	ja	ehdotuksia	paikasta,	ohjel-
masta	ja	sopivimmasta	ajankohdasta	
sähköpostilla	info@retina.fi	

Syyskuun	alussa	2016	
Yhteinen	 ulkomaanmatka	 Budapes-
tiin

24.9.2016	
Retina	Day	Iiriksessä	Helsingissä

29.10.2016	
Syyskokous	Lahdessa

Tapahtumakalenteri	2016

Suojaa
silmäsi

häikäisyltä

www.nkl.fi
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Puheenjohtaja:	
Timo	Nyström,	Mikkeli
040	360	6404
timo.nystrom@pp.nkl.fi

Varapuheenjohtaja:
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

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

					Retina	ry:n	hallitus	2015

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

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

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

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

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	veloituksetta	uusittua	Kävelevät	hatut	-julkaisua	____	kpl

Tilaan	T-paitoja/lippiksiä.	Molemmissa	värit	tummansininen	ja	luon-
nonvaalea,	hinta	10,-	/	kpl	tai	yhdessä	ostettuna	15,-	
Lähetyskulut	lisätään	per	kpl:	T-paita	1,70	/	lippis	1,20	

									
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

Tunnus 5006546

00003  VASTAUSLÄHETYS

Retina ry
maksaa 

postimaksunPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero	ja	-toimipaikka

Puhelin

Perinnöllisiä	silmänpohjan	rappeumasairauksia	
potevien	asialla

www.retina.fi
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Huominen

Kuuletko, kun idästä nousee suru
kun bassot särkyvät sateeksi ja
peittävät auringon oranssiksi kivuksi?

jos kuulet 
kuulet elämän ytimen halkeavan kaikupohjan

jota korjataan kokemuksen viiluilla 
uudeksi, ehjäksi

poutapäiväksi

nuoteiksi taivaan sävelmiin
helvetistä paratiisiin

huomiseksi

kuuletko, kuuletko
aamu vaihtuu

 – Tiina Kulmala
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Dolphin Guide

Puh. 040 777 1320   |   info@lowvision.fi   |   www.lowvision.fi

Hinta 620 €

Dolphin Guide on tietokoneen helppokäyttöliittymä näkö- 
vammaisille. Suurennuksen, selkeän puheen ja nuolinäppäimillä 
selattavien valikoiden avulla ohjelmien käyttö on helppoa.  
Lisäksi käyttäjää opastetaan kaikissa eri toiminnoissa.

Tietokoneen käyttö  
on nyt helppoa!

Kirjoita kirjeitä ja asiakirjoja 
Lähetä ja lue sähköposteja 
Skannaa, suurenna ja kuuntele 
tekstejä

Seuraa uutissyötteitä ja podcasteja 
Kuuntele radiokanavia, äänikirjoja- 
ja lehtiä
Selaa internet sivuja ja paljon muuta

Lue lisää ja lataa ilmainen 30 päivän kokeilu kotisivuiltamme www.lowvision.fi




