1

retina
retina 1/2017

1/2017

Retina ry:n tiedotus- ja jäsenlehti

			

Geenitestien merkitys korostuu, s. 5, 8, 10

			

Arjen digiratkaisuja, s. 28, 31

			

Käsitöillä iloa elämään, s. 45, 48

2

retina
retina 1/2017

1/2017

Sisällys
3 Uskallatko loikata?
5 Geenitestaus verkkokalvosairauksissa
8 Eduskunnan oikeusasiamieheltä
kannanotto geenitestien puolesta
10 Kantasolu- ja geenihoitotutkimusseminaari Oulussa

42

20 Yle uutisoi korioideremian geenihoitotutkimuksesta
23 XLRP:n geenihoitotutkimus alkoi
Britanniassa
24 Retina Internationalin kuulumisia
28 Marginalisoiko digitalisaatio
näkövammaisia entisestään?
31 Arjen digiratkaisuja
34 Pakkausten esteettömyys tuo
itsenäisyyttä näkövammaisille
38 Rento kevätkokous Kuopiossa

41

41 Uusi retinakerho aloitti Jyväskylässä
42 Retiniitikot retkellä Laukon kartanossa
45 Intohimona käsityöt
48 Näkövammaiset Käsityöntekijät ry
esittäytyy
51 Yhdistys tiedottaa
53 Hallitus ja vertaistukihenkilöt
54 Palvelukortti
56 Enemmän kuin mitään

10

Kannen kuva: Sisko Kiiski esitteli omia ja
muiden näkövammaisten käsitöitä Tampereen
Supermessuilla huhtikuussa 2017 (kuva: Päivi
Mäkelä)

3

retina 1/2017

Uskallatko loikata?
Teksti: Timo Nyström,
Retina ry:n puheenjohtaja

P

ienenä poikana kavereiden
kanssa pitkin metsiä ja sarkoja
juostessa oli useinkin kiire. Olin
joukon nuorimpia, eikä askelpituus
ollut muiden tasoa. Keväiset purot
ja ojat olivat joskus hyvinkin leveitä.
Joukolla kun mentiin, niin piti pysyä
mukana. Ojan tullessa ei paljon ollut aikaa himmailla ja miettiä, onnistunko pääsemään yli vai kastuvatko
saappaat. Oli pakko uskaltaa. Aina
siinä ei hyvin käynyt, mutta harvoin
tarvitsi ottaa uutta vauhtia. Pienellä
rämpimisellä yli mentiin kuten Tuntemattomassa sanotaan: ”Yli mennään
että heilahtaa.”
Vietämme yhdistyksessämme digitalisaation teemavuotta. Oma sukupolveni on saanut nähdä maailman
mullistuksen kelanauhoista lähtien.
C-kasetteja on kynällä pyöritelty ja
teipeillä nauhoja liitetty. Olenkohan
tulossa vanhaksi, kun voin jo käyttää
sanontaa ”nykyajan nuoret”? He eivät välttämättä tiedä tuosta kaikesta
mitään, mutta minä koen sen rikkaudeksi. On perspektiiviä tarkastella kehityksen kulkua. Annan arvon myös
sille, että ajat muuttuvat ja tekniikat
siinä mukana. On uskallettava lähteä
mukaan, vaikka aina yli ei mennä ihan
heilahtaen.

Vanhemmat ihmiset sanovat kansalaisopiston tekniikkakursseilla, että
ihminen ei ole koskaan liian vanha
oppiakseen uutta. Vanha tekniikka
on ollut käytössä jo niin pitkään, että
muutos on väistämätön. Ja siinäpä
se, mitä pitempään taistelee muutosta vastaan, sitä vaikeampaa uuden
omaksuminen on.
Näkevien digiloikkaa ei havaita niin
selkeästi kuin meidän. Hyvin monet apuvälineet ovat digitaalisia, ja
kosketusnäytöt yleistyvät. Saamme
usein ihastelua siitä, että osaamme
ja omaksumme uusia tapoja käyttää välineitä. Olen monesti joutunut
opastamaan tervesilmäisiä esim. puhelimen tehokkaampaan käyttöön.
Emme tätä tietysti itse niin tiedosta,
koska laitteet ovat meille välttämättömyys ja käytämme niitä usein. Käyttämällä harjaantuu aina parempaan
suuntaan.
Kannustan kaikkia teitä lehden lukijoita ennakkoluulottomaan ja avoimeen mieleen uusien vempeleiden
käyttöönotossa. Alussa on aina vaikeaa, mutta siitä se helpottuu!
Hyvää kesää kaikille!
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Geenitestaus verkkokalvosairauksissa
Teksti: Ylilääkäri, dosentti Jukka Moilanen
Perinnöllisyyslääketieteen klinikka, OYS ja Oulun yliopisto

V

erkkokalvon soluissa ilmentyy
useita satoja erilaisia valkuaisaineita, joita koodaavissa
geeneissä olevat virheet eli mutaatiot voivat aiheuttaa geneettisen eli
perintötekijöistä johtuvan verkkokalvon rappeumasairauden. Tällaisia
geenejä tunnetaan tällä hetkellä yli
225 ja niissä olevia erilaisia geenivirheitä huomattavastikin enemmän.
Eri geenien virheistä johtuvien sairauksien taudinkuva voi olla hyvinkin
samankaltainen, eikä varmaa diagnoosia useinkaan pysty asettamaan
silmänpohjalöydösten perusteella.
Täsmälliseen diagnoosiin tarvitaan
geenitestausta, jossa yleensä verinäytteestä eristetystä DNA:sta eli perintöaineksesta etsitään laboratoriossa geenivirhettä eli muutosta, joka
sopii potilaan sairauden aiheuttajaksi.
Vielä muutamia vuosia sitten geenitutkimukset olivat hyvin kalliita ja
työläitä, joten käytännössä oli mahdollista tutkia vain yksittäisiä geenejä, eikä verkkokalvorappeuman
syytä kovinkaan monilta pystytty löytämään. Laboratoriomenetelmät ovat

Ylilääkäri Jukka Moilanen luennoi geenitestauksista Oulussa 28.2.2017.

viime vuosina kehittyneet nopeasti,
ja nykyisillä massiivisesti rinnakkaiseen DNA-sekvensointiin perustuvilla
menetelmillä voidaan helposti tutkia
esimerkiksi kaikki tunnetut verkkokalvorappeumiin liittyvät geenit yhdellä tutkimuksella.
Mihin geenitestausta tarvitaan?
Parhaillaan kehitettävissä kantasoluja geenihoidoissa pyritään potilaan
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verkkokalvolle tavalla tai toisella saamaan aikaan soluja, joista potilaalla oleva geenivirhe on korjattu. Siksi
näitä hoitoja varten on välttämätöntä
tietää, minkä geenin mistä virheestä
potilaan kohdalla on kysymys, ja sen
selvittäminen on mahdollista ainoastaan geenitestauksen avulla.
Geenitestaus on tärkeää myös hoidon
kehittämisen kannalta. Jos jonkin tietyn geenin virheen todetaan olevan
potilailla yleinen, se varmastikin lisää
tutkijoiden innostusta kehittää syynmukaista hoitoa tälle potilasryhmälle.
Tässä mielessä on tärkeä esimerkiksi Oulun seudulla ja Etelä-Suomessa
vasta viime aikoina tehty havainto
siitä, että tietyt (mm. CERKL-geenin)
mutaatiot ovat yleisiä verkkokalvorappeuman aiheuttajia täkäläisessä
väestössä.
Geenivirheen löytyminen antaa täsmällisen diagnoosin, jonka perusteella voi olla mahdollista arvioida
tarkemmin sairauden keskimääräistä
ennustetta myöhemmällä iällä. Geenivirheen löytyessä selviää samalla
myös sairauden periytymistapa.
Autosomaalisessa resessiivisessä eli
peittyvässä periytymistavassa sairaus ilmenee vain, jos lapsi saa saman
taudin geenivirheen molemmilta
vanhemmiltaan, jotka ovat kyseisen
geenivirheen terveitä kantajia, joten
potilaan lapsilla tai kaukaisemmilla
sukulaisilla ei yleensä ole samaa sairautta.

Autosomaalisessa dominantissa eli
vallitsevassa periytymistavassa taudin kehittymiselle riittää geenivirheen periytyminen vain toiselta vanhemmalta ja kantajaltaan se periytyy
kullekin lapselle 50 % todennäköisyydellä, joten samaa sairautta voi esiintyä peräkkäisissä sukupolvissa osalla
suvun jäsenistä.
X-kromosomaalisessa periytymistavassa sukupuoli vaikuttaa periytymiseen ja sairauden ilmenemiseen
siten, että useimmiten sairautta esiintyy vain miehillä, jotka ovat sukua
keskenään terveiden tai vähäoireisten geenivirhettä kantavien naisten
välityksellä.
Aina periytymistapaa ei voi sukutiedoista varmuudella päätellä, jolloin
geenivirheen löytyminen voi sen kuitenkin varmistaa. Tällä voi joskus olla
potilaan kannalta hyvinkin suuri merkitys, jos periytymisen mahdollisuus
perheessä kovasti huolettaa tai on
jopa esteenä lasten hankkimiselle.
On myös kuvattu tapauksia, joissa
suvussa on ollut useampia potilaita
ja geenitestauksen avulla on yllättäen käynyt ilmi, että osalla heistä on
eri sairaus kuin muilla. Geneettiset
verkkokalvorappeumasairaudet ovat
yhteenlaskettuna kohtalaisen yleisiä
(noin 1:3000 – 1:4000), joten joskus
harvoin samassa suvussa voi sattumalta olla kaksi eri sairautta, minkä
huomaaminen voi olla vaikeaa ilman
geenitestausta.
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Suvun sairauden taustalla olevan geenivirheen tai geenivirheiden löytyminen mahdollistaa vasta myöhemmällä iällä puhkeavissa sairauksissa myös
ennustavat geenitutkimukset, eli
sairastumisriskissä oleva toistaiseksi
terve suvun jäsen voi perinnöllisyyslääkärin antaman perinnöllisyysneuvonnan jälkeen ehkä haluta ennustaa geenitestauksella omaa tulevaa
sairastumistaan. Aina riskissä olevat
henkilöt eivät asiaa tarkemmin mietittyään kuitenkaan haluakaan tällaisia tutkimuksia, eikä testaukseen
ryhtymistä pidä hätiköidä. Lasten ennustaviin tutkimuksiin suhtaudutaan
yleensä erityisen pidättyväisesti.
Miten geenitestaukseen pääsee?
Verkkokalvon rappeumasairauden
syytä etsittäessä käytetään tällä
hetkellä useimmiten ns. DNA-paneelitutkimuksia, jollaisten järjestäminen, tulosten tulkinta ja asiaan liittyvä perinnöllisyysneuvonta ovat
erityisosaamista vaativaa erikoissairaanhoitoa, mikä useimmiten
tapahtuu yliopistosairaaloiden perinnöllisyyslääketieteen yksiköissä.
Erikoissairaanhoitoon tarvitaan lähete lääkäriltä, joka voi olla esimerkiksi
oma silmälääkäri tai muu lääkäri, joka
toteaa geenitestauksen ja/tai perinnöllisyysneuvonnan tarpeen ja tekee
lähetteen tavallisesti oman alueen
yliopistosairaalan perinnöllisyyslääketieteen klinikkaan.

Miten testaus tapahtuu?
Lähetteen saavuttua perinnöllisyyslääketieteen klinikkaan sinne yleensä annetaan polikliininen käyntiaika.
Ennen käyntiä saatetaan olla yhteydessä ja tiedustella tarkempia tietoja suvussa esiintyneistä sairauksista,
koska niillä voi olla merkitystä geenitestauksen kannalta. Erityisen tärkeää on tietää, jos jollakin sukulaisella
on jokin geenivirhe jo todettu. Vastaanottokäynnillä lääkäri haastattelee potilaan ja kertoo tarkemmin
tutkimuksesta ja sen tulosvaihtoehdoista ja niiden merkityksestä.
Jos geenitestaukseen päädytään, siihen tarvittava verinäyte voidaan ottaa samalla käynnillä. Tutkimuksen
tekeminen laboratoriossa voi kestää
jopa useita kuukausia. Vastausten
tultua ne kerrotaan uusintakäynnillä
ainakin jos tutkimuksessa löytyi sairauden syy tai jokin lisäselvittelyitä
edellyttävä löydös. Joskus DNA-tutkimuksissa nimittäin löytyy geenimuutoksia, joiden tautia aiheuttavasta
luonteesta ei voida olla varmoja ilman
lisätutkimuksia, joihin voidaan tarvita muitakin suvun jäseniä. Geenivirheen löydyttyä sen tarkempi olemus,
periytymistapa ja merkitys omalta
ja sukulaisten kannalta käydään läpi
perinnöllisyysneuvonnassa.
Vaikka geenitestauksessa käytettävät
menetelmät ja tietämys verkkokalvon
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rappeumasairauksien genetiikasta
ovatkin kehittyneet erittäin nopeasti,
osaa geeneistä ei vielä tunneta eivätkä nykyiset laboratoriomenetelmät
myöskään pysty havaitsemaan aivan
kaikkia geenivirheitä. Siksi kaikilta
potilailta ei geenivirhettä nykymenetelmillä vielä löydy, mutta jopa noin

50–60 %:lla potilaista sairauden perimmäinen syy saadaan selville. Muiden kohdalla asiaan voidaan tarvittaessa palata myöhemmin uudestaan,
koska tieteellisen tutkimuksen myötä
uusia geenejä tunnistetaan jatkuvasti lisää ja laboratoriomenetelmät jatkossakin kehittyvät edelleen.

Eduskunnan oikeusasiamieheltä
kannanotto geenitestien puolesta
Teksti: Outi Lehtinen

R

etina ry on tietoinen siitä, että
geenitestiä toivovat retiniitikot
saavat eri sairaanhoitopiireissä
varsin eriarvoista kohtelua. Joillekin
geenitesti tehdään lähes rutiininomaisesti, kun taas toiset eivät näytä pääsevän siihen millään konstilla.
Yhä useampiin retinitissairauksiin on
kehitteillä geenihoitoja, ja siksi olisi
ensiarvoisen tärkeää, että jokainen
retiniitikko saisi tietää tarkan geenivirheensä ja suomalainen retinitisgeeniperimä tunnettaisiin mahdollisimman kattavasti. Vain tätä kautta
uudet hoidot voivat saavuttaa ne,
joille niistä on hyötyä.
Retina ry:n hallitus on asettanut työryhmän selvittelemään retiniitikon
hoitopolkukäytäntöjä maamme sairaanhoitopiireissä sekä näkökeskusten että retiniitikoiden näkökulmas-

ta. Tavoitteena on teettää aiheesta
opinnäytetyö sopivassa terveydenhuoltoalan oppilaitoksessa ja puuttua havaittuihin epäkohtiin valistustyöllä ja edunvalvonnalla.
Olemme nyt saaneet vetoapua yllättävältä taholta. Tampereen seudun
Näkövammaiset ry:n uusi toiminnanjohtaja Elise Kuismanen on vammaisten edunvalvonnan ammattilainen,
ja hänellä on albinismia sairastava
adoptiolapsi.
Hän teki yksityishenkilönä 23.7.2015
eduskunnan oikeusasiamiehelle Petri
Jääskeläiselle kantelun, jossa hän arvosteli sitä, että sairaanhoitopiireissä
ei toteudu alueellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus albinismin tutkimuksissa ja hoidoissa eikä lausuntojen ja
palveluiden saamisessa.
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Albinismi sairautena
Albinismi on retinitissairauksien tavoin heterogeeninen ryhmä perinnöllisiä, geenivirheistä johtuvia sairauksia, jotka kuuluvat harvinaisten
sairauksien tautiryhmään. Suomessa
syntyy vuosittain keskimäärin kolme
lasta, joilla on albinismi.
Yleisimmin albinismiin liittyy sekä
ihon että silmän verkkokalvon melaniinipigmentin puute tai vähäisyys
(okulokutaaninen albinismi), josta
aiheutuvat sairaudelle tyypilliset ihoja silmäoireet. Okulokutaanisesta albinismista tunnetaan useita alatyyppejä (OCA1A, OCA1B, OCA2, OCA3,
OCA4, OCA5, OCA6, OCA7). Niiden
taustalla on kuvattu yli 20 eri geenin
mutaatiota, jotka vaikuttavat melaniinin tuotantoon.
Albinismin diagnostiikka perustuu
kliiniseen taudinkuvaan, ihonäytteestä tehtäviin mikro-skooppitutkimuksiin ja geenitesteihin. Albinismin
alatyyppi voidaan luotettavasti todeta osoittamalla albinismin taustalla
oleva geenivirhe. Potilaan hoidon ja
seurannan kannalta etenkin syndroomisen albinismin poissulku/tunnistus
on tärkeää.
Tällä hetkellä albinismiin ei ole tarjolla parantavaa hoitoa. Nykyisellä
hoidolla pyritään lievittämään näkövammasta aiheutuvaa haittaa ja suojaamaan iho auringon UV-säteilyn
haitallisilta vaikutuksilta. USA:ssa on

vuonna 2013 alkanut kliininen lääketutkimus nitisinonilla (NTBC) yli
18-vuotiailla OCA1B-potilailla. Tutkimus päättyy joulukuussa 2017.
Kuulostaako tutulta? Analogia albinismin ja retinitissairauksien välillä
on ilmeinen.
Ratkaisu
Ennen kuin Petri Jääskeläinen teki
21.12.2016 ratkaisun albinismipotilaiden oikeudesta yhdenvertaisiin ja
riittäviin terveyspalveluihin, kantelun
sisältämistä asiakohdista tehtiin perusteellinen selvitys lausuntoineen.
Lopullinen asiakirja on 17-sivuinen,
ja sen voi pyytää Retina ry:n toimistosta sähköpostilla pdf-tiedostona.
Kantelussa kysyttiin muun muassa,
onko albinismiperheillä halutessaan
oikeus perinnöllisyysneuvontaan ja
geenitutkimukseen sekä saada nitisinonilääkitys, jos lääkkeen todetaan
tehoavan OCA1B-albinismiin.
Valvira totesi omassa lausunnossaan,
että se yhtyy HUS:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin näkemyksiin, joiden
mukaan geenitutkimus on tarpeen albinismipotilaan hoidon ja seurannan
kannalta. Vain mahdollinen geenivirhe osoittamalla voidaan määrittää
luotettavasti potilaan albinismin alatyyppi ja tehdä mahdollisen syndroomisen albinismin taudinmääritys. Perinnöllisyysneuvonta voidaan antaa
geenitutkimustuloksen perusteella.
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Valvira yhtyy myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin näkemykseen siitä,
että jos nitisinoni osoittautuisi tehokkaaksi lääkkeeksi OCA1B-potilailla,
hoitopäätös edellyttäisi aina geenitestin tekemistä, koska OCA1B-potilaiden luotettava diagnoosi kliinisesti
ei ole mahdollista. Valvira toteaa, että
lääkärin tulee potilasta hoitaessaan
aina ottaa tasapuolisesti huomioon
ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat.
Eduskunnan oikeusasiamies Petri
Jääskeläinen toteaa kannanotossaan,
ettei hänellä ole syytä kyseenalaistaa
Valviran lääketieteellisenä asiantuntijana esittämiä käsityksiä albinismi-

potilaiden tutkimuksesta ja hoidosta.
Ratkaisua voidaan pitää ennakkotapauksena, joka puoltaa perinnöllistä
harvinaissairautta potevien oikeutta
geenitesteihin ja tuleviin hoitoihin.
Kun tapasin Elise Kuismasen toukokuun alussa, hän kertoi iloisena, että
eduskunnan oikeusasiamiehen kannanoton jälkeen terveydenhuollon
asenne albinismia sairastavia kohtaan
on muuttunut erittäin myönteiseen
suuntaan. Lapset, joilta geenitesti aiemmin evättiin, ovat nyt päässeet siihen ja saaneet vaikeuksitta muutkin
heille kuuluvat palvelut.

Seminaari kantasolu- ja
geenihoitotutkimuksista Oulussa
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

R

etina ry järjesti harvinaissairauksien päivänä 28.2.2017 Oulussa seminaarin, johon saimme
kolme valovoimaista luennoitsijaa:
professori Hannu Uusitalo, Tays/SILK,
LT Eeva-Marja Sankila, HUS, sekä ylilääkäri Jukka Moilanen, OYS, jolta on
tässä lehdessä erillinen artikkeli.

Tapahtuman puuhamiehinä toimivat
Retina ry:n hallituksen jäsenet Jyrki
Hänninen ja Heikki Ketola. Digiaika
astui kuvaan heti ensimetreillä, kun
ilmoittautumisia varten perustettiin
oma sähköpostiosoite retinaseminaari@gmail.com ja luennot päätettiin lähettää Oulusta suorana netti-
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Seminaariyleisön keskittyneitä ilmeitä OYSin auditoriossa.

radion kautta. Toki nettiradiointia on
käytetty jo vuosia Retina Dayn yhteydessä, mutta tämä oli ensimmäinen
kerta, kun sitä kokeiltiin samalla tekniikalla muualla kuin Iiriksessä.
Yliopistoväki suhtautui aluksi epäluuloisesti vieraan ohjelman lataamiseen luentosalin tietokoneelle, mutta
vankkana IT-alan asiantuntijana Jyrki
sai heidät vakuuttumaan nettiradioinnissa käytetyn ohjelmiston turvallisuudesta. Tekniikka pelasi itse
tilaisuudessa moitteettomasti, mikä
rohkaisee käyttämään nettiradiolähetyksiä eri puolilta Suomea jatkossakin. Äänitarkkailijana toimi Timo
Nyström Mikkelistä käsin. Luentojen
äänitallenne on edelleen kuunneltavissa yhdistyksen verkkosivulla.

Yleisömenestys yllätti
Seminaarista tiedotettiin yhdistyksen jäsentiedotteessa, verkkosivulla,
henkilökohtaisilla kutsuilla alueen
jäsenille, sosiaalisessa mediassa sekä
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaisten tiedotteissa. Kutsu meni myös
OYSin Näkökeskuksen henkilökunnalle. Ilmoittautumisia alkoi tulvia
sähköpostiin. Järjestäjät eivät olleet
uskoa korviaan, kun lukumäärä läheni kuuttakymmentä. Lopullinen
osallistujamäärä oli 65 henkeä. Nettiradion kautta luentoja kuunneltiin
Iiriksen ilmoituksen mukaan 170 tietokoneelta.
Väkeä saapui Etelä-Suomea ja Rovaniemeä myöten. Raahesta paikal-
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le ilmaantui koko näkövammaisten
kerho. Alan ammattilaisten vahva
kiinnostus ilahdutti; OYSin Näkökeskuksen henkilökunta kansoitti yhden
rivin, ja kuulijoiden joukossa istui
myös perheneuvojina toimiva pariskunta.
Kerrankin riittävästi aikaa
Retina ry:n varapuheenjohtaja Heikki Ketola avasi seminaarin ja toivotti
puhujat ja yleisön tervetulleeksi. Hän
kertoi Tutkimusrahaston meneillään
olevasta varainkeräyskampanjasta ja
laittoi keräyslippaan kiertämään. Siihen kertyi päivän aikana 199,75 euroa, mistä kiitokset lahjoittajille!
Kullekin luennoitsijalle oli varattu
esitystä ja yleisökysymyksiä varten

aikaa kokonainen tunti. Niinpä aiheet
ehdittiin käsitellä varsin perusteellisesti, ja yleisökysymyksillekin jäi reilusti tilaa. Kolmen tunnin luentokokonaisuuden katkaisi puolen tunnin
kahvitauko, jonka aikana aulatilassa
oli tarjolla kahvia ja teetä muhkeiden
täytettyjen sämpylöiden kera.
Hoito ja diagnoosi kulkevat
käsikkäin
Ensimmäisenä estradille astui professori Hannu Uusitalo, jonka ensikosketus silmälääketieteeseen tapahtui
1970-luvun lopussa. Tuohon aikaan
keskityttiin silmän etuosan sairauksien, kuten tulehdusten ja kaihin hoitoon. Irronnut verkkokalvo osattiin
kiinnittää ja diabeetikkojen silmänpohjia laseroida, mutta muuten verk-

Professori Hannu Uusitalo
vaihtoi väliajalla ajatuksia
kollegoidensa kanssa, vas.
Jaana Penna, oik. Aura
Falck.
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kokalvosairauksien diagnostiikka ja
hoito olivat täysin lapsenkengissä.
Kun ikärappeumalle ei voitu mitään,
kuivan ja kostean muodon erottamisellakaan ei ollut niin väliä.
Perinnöllisistä silmäsairauksista ajateltiin, että kunkin kliinisen diagnoosin takana olisi tietty yksittäinen geenivirhe. Nykyään tiedetään, että näin
ei ole, vaan retinitissairaudet ovat
geneettisesti erittäin monimuotoisia.
Sama kliininen taudinkuva voi aiheutua erilaisista geenivirheistä. Siksi
geenitesti on ainoa varma tapa tehdä
diagnoosi geenihoitoa varten, eikä
geenihoitoja voi kehittää, ennen kuin
geenivirheet tunnetaan.
Hoitomuodon valinta ja hoidolliset
tavoitteet riippuvat siitä, miten pitkälle tauti on edennyt ja millaiset oireet aiheuttavat eniten hankaluutta.
Näkökykyhän koostuu monesta eri
tekijästä, joita ovat mm. näöntarkkuus, näkökenttä, hämäränäkö, kontrasti- ja värinäkö.
Verkkokalvosairauksien
diagnoosi
tulisi tehdä ja lääke- tai geenihoito
antaa ennen verkkokalvon pysyvää
vaurioitumista. Silloin sen toiminta
saattaa vielä palautua ainakin osittain ja taudin eteneminen pysähtyä.
Tietysti jos ihmisen genomi kartoitettaisiin jo lapsena, geenivirheen voisi
teoriassa korjata saman tien. Tosielämässä hoitoihin ei ole mahdollista
eikä järkevääkään ryhtyä vielä tässä
vaiheessa. Jokaiselta löytyy paljon

sellaisia geenivirheitä, jotka eivät
johda taudin puhkeamiseen tai aiheuttavat vain lieviä oireita.
Verkkokalvon rakenteen ja toiminnan
ymmärtämisen kannalta valokerroskuvaus (OCT) on keskeinen tutkimus.
Sen avulla nähdään, miten verkkokalvo on vaurioitunut ja mitkä solut
tuhoutuneet. Valoaistinsolut ovat
kiinteässä yhteydessä pigmenttiepiteelisoluihin (RPE), jotka huoltavat ja
suojelevat verkkokalvoa huolehtien
siitä, että hyödylliset aineet pääsevät
sisään ja haitalliset eivät. Ne erittävät
myös erilaisia kasvutekijöitä.
Käytännöt voivat muuttua
nopeasti
Uusitalo kertoi, että kuvantamistekniikat ja ikärappeuman hoito ovat
tuoneet merkittäviä muutoksia silmäklinikoiden arkeen. Ikärappeuman pistoshoito ohittaa yleisyydessä
jo kaihileikkaukset. Tampereella annetaan vuosittain noin 6000 pistosta. Lääkeaineen annostelemista pistoksena lasiaiseen pidettiin vielä 10
vuotta sitten vaativana toimenpiteenä, mutta siitä on tullut jokapäiväistä rutiinia. Enää paikalle ei kutsuta
klinikan parasta kirurgia, vaan asiaan
perehtynyt sairaanhoitaja antaa pistokset.
Kaukaisilta tuntuvat asiat saattavat
piankin mullistaa nykyiset käytännöt. Retinitissairauksien hoidoistakin voi tulla rutiininomaisia, kunhan
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menetelmät vakiintuvat ja tekniikat
hioutuvat. Ikärappeuman yhteydessä
opittu voi hyödyttää jatkossa myös
retiniitikoita, annetaanhan geenihoidotkin pistoksena silmään.
Uutta verkkokalvoa kantasoluista
Jos verkkokalvo on ehtinyt vaurioitua
pysyvästi, se pitäisi jotenkin korvata,
jotta näkö palautuisi. Muita kudoksia
ja kokonaisia elimiä on vaihdettu uusiin jo vuosikymmeniä, mutta verkkokalvon korvaaminen on teknisesti
erittäin hankalaa. RPE-solujen siirtoja
tosin kokeiltiin jo 1980-luvulla, mutta
tulokset jäivät laihoiksi. Apu voi kuitenkin löytyä kantasoluista.
Kantasoluja saadaan mm. hedelmöityshoitojen
ylijäämäalkioista.
Alkion kantasolut ovat hyviä, koska
niissä ei ole potilaan omaa sairautta aiheuttavaa geenivirhettä. Mutta koska ne eivät ole omia, tarvitaan
hylkimisen estolääkitystä. Toinen
vaihtoehto on käyttää potilaan omia
soluja kantasoluhoitojen lähtömateriaalina. Ihanteellista olisikin, jos
omista, valmiiksi oikeassa paikassa
uinuvista kantasoluista opittaisiin
kasvattamaan uusia soluja tuhoutuneiden tilalle. Läpimurto antaa kuitenkin vielä odottaa itseään.
Yksilönkehityksen aikana solut erilaistuvat tiettyihin tehtäviin, jolloin
muut toimintapolut lukkiutuvat. Aiemmin luultiin, että lukituksen purkaminen on mahdotonta. Japanilainen

tutkija Yamanaka osoitti kuitenkin
2006, että erilaistumisen voi geneettisellä manipulaatiolla kääntää takaisinpäin. Näin tuotettuja indusoituja
monikykyisiä kantasoluja (iPSC) on
mahdollista erilaistaa uudelleen toisiksi solutyypeiksi. Tähän mennessä
on onnistuttu kasvattamaan likimain
kaikkia silmän soluja. Heli Skottman
johtaa silmän kantasolututkimuksia
BioMediTechissä Tampereella. Siellä
tuotetaan iPSC-menetelmällä sekä
sarveiskalvon soluja että verkkokalvon RPE-soluja.
iPSC-tekniikalla tuotetut solut ovat
omia, joten hylkimisvaara on pienempi. Uusissa soluissa on kuitenkin sama
geenivirhe kuin alkuperäisissä, mutta
sen korjaaminenkin on periaatteessa
mahdollista.
Ensimmäisissä
hoitotutkimuksissa
siirrettävät solut ruiskutettiin silmään
suspensiona. Terveessä silmässä ympäristö ohjaakin solut oikeille paikoilleen. Onpa Japanissa saatu aikaan
jopa kokonainen hiiren silmä! Sairaassa silmässä monet häiriötekijät
estävät tämän luontaisen ohjautumisen.
Siksi solut kasvatetaan Tampereella yksisoluisena kerroksena ohuen
biomateriaalin päällä. Näin ne muodostavat valmiiksi oikeanlaisen rakenteen. Ensimmäiset RPE-solusiirrot
on jo tehty onnistuneesti albiinokaneille. Koska niiden silmistä puuttuu
pigmentti, siirre on helppo nähdä.
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Ennen kuin menetelmää sovelletaan
ihmiseen, tutkimuksia jatketaan Singaporessa apinoilla.
Professori Pete Coffey toimi vastaväittäjänä Anni Sorkiolle, joka väitteli
RPE-tutkimuksista Tampereella marraskuussa 2016. Lontoossa on kasvatettu RPE-soluja hieman eri kalvolla
kuin Tampereella. Coffey kertoi, että
he ovat jo siirtäneet RPE-soluja onnistuneesti kahdelle potilaalle. Kliininen
hoitotutkimus on vasta aivan alkuvaiheessa, mutta menetelmä näyttäisi
olevan turvallinen ja siirre kiinnittyvän verkkokalvolle toivotulla tavalla.
Sairausmallitutkimukseen voi
päästä mukaan
Kantasoluja voi hyödyntää myös perinnöllisen
verkkokalvosairauden
mekanismin tutkimisessa. Tällöin ideana on valmistaa potilaan ihonäytteestä kantasoluja ja erilaistaa niitä
verkkokalvon soluiksi. Näin saadaan
kullekin yksilöllinen sairausmalli, jonka avulla tutkitaan, miten geenivirhe
haittaa solujen toimintaa ja voiko tilannetta parantaa sopivalla lääkityksellä.
Tällainen tutkimus on käynnistetty
Suomessa hiljattain, ja siinä ovat mukana kaikki yliopistolliset sairaalat.
Mukaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä vastaavaan lääkäriin, joka on
Tampereella Hannu Uusitalo (päätutkija), Oulussa Aura Falck, Helsingissä
Eeva-Marja Sankila, Kuopiossa Kai

Kaarniranta ja Turussa Vesa Aaltonen.
Ellei potilaan geenivirhe ole vielä tiedossa, se voidaan selvittää osana tutkimusta.
Luentonsa lopuksi Uusitalo käsitteli
lyhyesti keinonäköä ja muistutti Retinitisrekisteristä. Siellä on jo noin 80
retiniitikon tiedot, mutta lisää toivotaan. Rekisterin vastaavana lääkärinä
Uusitalo toivotti uudet rekisteröityjät lämpimästi tervetulleiksi. Samalla hän kiitti rahallisesta tuesta, jota
silmätutkimus on saanut yksityisiltä
lahjoittajilta joko suoraan tai Retina
ry:n Tutkimusrahaston kautta. Lahjoitukset toimivat tärkeinä siemenrahoina, joita suuret säätiöt edellyttävät apurahoja hakevilta tutkijoilta.
Miten geenihoitotutkimus
tehdään?
LT Eeva-Marja Sankila kertoi omassa luennossaan perinnöllisten verkkokalvosairauksien geenihoitotutkimuksiin liittyvistä käytännöistä ja
tutkimusten nykytilasta.
Retinitissairauksissa
verkkokalvon
solut eivät geenivirheen vuoksi kykene tuottamaan jotain näön kannalta
välttämätöntä proteiinia. Geenihoidolla soluihin viedään terve geeni,
jonka avulla solun oma koneisto alkaa tuottaa puuttuvaa proteiinia. Tavoitteena on pidentää solujen ikää ja
parantaa niiden toimintakykyä niin,
että sairauden eteneminen hidastuisi tai pysähtyisi kokonaan. Joissain
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tapauksissa terve geeni voi myös parantaa näköä, mutta tuhoutuneita soluja se ei tuo takaisin.
Geenihoidoissa on päästy pisimmälle
peittyvästi ja sukupuoleen sidotusti
periytyvissä taudeissa, joissa riittää,
että puuttuva tai toimimaton geeni
korvataan terveellä. Vallitsevasti periytyvää sairautta on vaikeampi hoitaa, koska soluissa on jo terve geeni,
mutta toiselta vanhemmalta peritty
viallinen geeni pilaa kaiken tuottamalla vääränlaista, haitallista proteiinia. Jos sairaus halutaan parantaa, viallinen geeni on tuhottava tai sitä on
estettävä toimimasta tai geenituote
hajotettava nopeasti tai geeni korjattava normaaliksi. Nämä toimenpiteet
ovat monimutkaisia, ja siksi kliinisissä hoitotutkimuksissa ei vallitsevasti
periytyvien tautien kohdalla olla vielä yhtä pitkällä kuin peittyvästi tai Xkromosomaalisesti periytyvissä.
Geenihoidolla terve geeni viedään
joko valoaistinsoluihin tai RPE-soluihin. Jos näköaistinsolut ovat jo tuhoutuneet, tavanomainen geeninsiirto ei
auta. Kuitenkin pitkälle edenneessä
taudissakin voi olla jäljellä muita solutyyppejä, jotka eivät normaalisti
aisti valoa. Optogenetiikalla näihin
soluihin voidaan siirtää kasvista eristetty geeni, joka muuttaa ne valoa
aistiviksi. Optogenetiikkaa on toistaiseksi kokeiltu vain eläimillä.
Ennen kuin päästään tekemään kliinistä hoitotutkimusta, vaaditaan
paljon perustyötä ja eläinkokeita.

Aluksi on pystyttävä osoittamaan,
että suunniteltu hoitostrategia toimii soluviljelmässä tai eläinmalleilla.
Sen jälkeen on valmistettava tiukat
kriteerit täyttävä potilaskäyttöön soveltuva tuote. Geeninsiirrossa käytettävä virus ei saa aiheuttaa sairautta
ihmiselle, ja sen on toimittava tehokkaasti. On myös tärkeää selvittää kliinisillä seurantatutkimuksilla, miten
sairaus etenee normaalisti ilman hoitoa, jotta hoidon teho voidaan luotettavasti havaita.
Kliiniset hoitotutkimukset jaetaan
neljään vaiheeseen. Vaiheessa I selvitetään lääkkeen turvallisuutta pienellä annoksella muutamalla potilaalla.
Vaiheessa II annosta nostetaan varovasti ja hoidon turvallisuutta ja tehoa
seurataan isommalla potilasjoukolla.
Vaihe III toteutetaan suurella potilasjoukolla, ja siinä seurataan erityisesti
hoidon tehoa. Jos kaikki menee hyvin, lääke saa myyntiluvan. Vaiheessa IV lääke on jo yleisessä käytössä,
mutta sen tehoa ja turvallisuutta seurataan edelleen.
LCA:n geenihoito
Ensimmäinen perinnöllinen verkkokalvosairaus, johon sovellettiin geenihoitoa, on Leberin synnynnäinen
amauroosi (LCA). Sille on tyypillistä,
että potilas ei näe, vaikka verkkokalvon rakenne näyttää normaalilta.
Valoaistinsolut ovat elossa, mutta eivät toimi. LCA valikoitui geenihoidon
kohteeksi, koska sille löytyi eläinmalliksi koira, jolla oli aivan sama RPE65-
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Jukka Moilanen ja EevaMarja Sankila keskustelivat klinikoiden välisestä
tiedonvaihdosta koskien
suomalaisia retinitisgeenivirheitä.

geenipuutos kuin monilla potilailla ja
koiran silmä ilmensi sairautta hyvin
samaan tapaan kuin ihmisen. Kun
geenihoito tehosi koiriin, siirryttiin
hoitamaan ihmisiä.
Koira on hyvä eläinmalli, ja sillä esiintyy muitakin samoja sairauksia kuin
ihmisellä. Suomessa Hannes Lohi etsii koirilta ihmisten sairauksia, myös
silmätauteja.
Geenihoito alkaa lasiaisen tyhjennyksellä. Sitten verkkokalvon läpi
työnnetään neula, jonka kautta verkkokalvon alle ruiskutetaan ensin nestettä ja sitten viruspartikkelia, johon
hoitogeeni on pakattu. Kun neste
imeytyy kudoksiin, pullistunut verkkokalvo laskeutuu paikalleen, ja virus
siirtää tervettä geeniä solujen sisään.

Ensimmäiset RPE65-geenihoidon tulokset kolmella potilaalla julkaistiin
2008. Tulokset olivat positiivisia, vaikka hoidetut potilaat olivat aikuisia
ja sairaus edennyt pitkälle. Jatkossa
hoidettiin yhä nuorempia potilaita.
Vaiheen III tulokset julkaistiin 2015,
mutta ei vielä painetussa lehdessä.
Parhaillaan selvitellään, missä iässä hoito kannattaa antaa. Mitä nuorempana, sen parempi, mutta onko
hoito varmasti turvallinen lapsille ja
kuinka pysyviä tulokset ovat? Tutkijoiden pettymykseksi verkkokalvon
rappeutuminen jatkuu jonkinasteisena hoidon jälkeen. Tulos on kuitenkin parempi kuin hoitamattomassa
silmässä. Mikä hoitoannos on sopivin
ja mikä geenikonstruktio tehokkain?
Nämä tutkimukset ovat meneillään
useissa eri hoitokeskuksissa.
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Meillä Suomessa on vain muutama
RPE65-potilas. Yleisemmin esiintyy
toista LCA-geenivirhettä, jonka geenihoito on tällä hetkellä eläinkoevaiheessa.
Korioideremian geenihoito
Suomesta löytyi 1970-luvulla Sallasta, Tornionjokilaaksosta ja Kainuusta
peräisin olevia isoja korioideremiasukuja. Tauti muistuttaa oireiltaan RP:tä,
mutta eroaa siitä täysin silmänpohjakuvaltaan. Suonikalvo häviää, ja sen
myötä tuhoutuvat myös pigmenttiepiteeli ja verkkokalvo. Vain miehet
sairastuvat, mutta geenivirhettä kantavilla naisillakin on usein silmänpohjamuutoksia, jotka muistuttavat nuoren korioideremiaa sairastavan pojan
löydöstä.
Sankila alkoi tehdä väitöskirjaa korioideremiasta 1980-luvun lopulla,
jolloin geenin paikkaa vasta etsittiin.
Jussi Kärnä teki samaan aikaan kliinisiä tutkimuksia. Tulokset julkaistiin
kansainvälisissä lehdissä, ja tieto levisi maailmalla. Kun professori Robert
MacLaren alkoi 2000-luvulla pohtia
geenihoitotutkimuksen
mahdollisuutta, hän tiesi, että Suomessa esiintyy runsaasti korioideremiaa ja otti
heti yhteyttä Sankilaan.
Geenihoitotutkimus aloitettiin ensin
Britanniassa. Ensimmäiset lupaavat
tulokset kuudella potilaalla julkaistiin 2014. Hoidon päätavoitteena on
taudin etenemisen hidastaminen tai

pysäyttäminen.
Korioideremiassa
keskeinen näkö säilyy yleensä pitkään hyvänä, jolloin se ei geenihoidolla parane. Jos näöntarkkuus on
kuitenkin lähtötilanteessa huono, se
voi hoidon myötä parantua nopeasti.
MacLaren on taitava silmäkirurgi ja
perustutkija. Hiljattain julkaistiin tulokset ensimmäisten kuuden hoidetun potilaan 3,5 vuoden seurantatutkimuksesta. Niillä, joiden näkö parani
eniten, se on pysynyt hyvänä hoidetussa silmässä mutta heikentynyt selvästi toisessa silmässä. Tällä hetkellä
on meneillään useita II vaiheen tutkimuksia, joilla etsitään mm. sopivinta
annosta ja injektiokohtaa.
Samalla tehdään laajaa seurantatutkimusta, jolla selvitetään sairauden
luonnollista etenemisnopeutta eri
potilailla. Suomi on mukana yhtenä
suurimmista keskuksista. Sankila sai
kaivaa esiin oman väitöskirjatutkimuksensa potilasaineiston, ja soitella
ihmisille kysellen suvun kuulumisia
ja pyytää mukaan tutkimukseen. Tavoitteena oli löytää eri maista yhteensä 150 seurantapotilasta. Suomalaisia
on nyt seurannassa 22. Potilaita olisi
täällä enemmänkin, mutta mukaan
on valikoitu tietyin kriteerein tietyssä
taudin vaiheessa olevia potilaita, joilla on mahdollisimman vähän hoidon
tehoa haittaavia riskitekijöitä.
Taudin kulkua seurataan 1-2 vuoden
ajan tarkoin tutkimuksin. Verkkokalvon kerroskuvaus paljastaa, paljon-
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ko pigmenttiepiteeliä ja verkkokalvoa on jäljellä. Tulokset raportoidaan
päätutkimuskeskukseen, missä suuri
joukko tutkijoita analysoi niitä.
Vaihe III on alkamaisillaan, mutta ennen sitä tarvitaan uskomaton määrä
byrokratiaa ja lupahakemuksia. Näillä
näkymin geenihoidot päästään alkamaan vuoden 2017 lopulla. Seurantapotilaiden keskuudesta arvotaan,
ketkä saavat geenihoitoa. Sitten kun
lääkkeelle saadaan hyväksyntä, hoitoonpääsy on mahdollista kaikille,
joilla on sen verran näköä jäljellä, että
he voivat hyötyä hoidosta.
Korioideremiatutkimukseen etsitään
edelleen uusia potilaita. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Sankilaan.

Yleisöä tauolla aulatilassa.

Tulossa olevia geenihoitoja
Suomessa saaatetaan hyvinkin pian
aloittaa X-kromosomaalisen juveniilin retinoskiisin geenihoitotutkimus.
Tätä tautia esiintyy erityisesti Oulun
ja Porin seuduilla. Tyypillinen kerroskuvaustutkimuksessa näkyvä muutos on verkkokalvon keskikerroksen
repaleinen irtauma eli skiisi. Geenihoidon toimivuus on osoitettu hiirikokeissa. Niiden verkkokalvo on siloittunut ja ERG parantunut. USAssa
on jo aloitettu vaiheen I/II tutkimus.
Kun se etenee vaiheeseen III, Suomessa on valmius rekrytoida potilaita
nopeasti mukaan.

Retinoskiisin geenihoito on teknisesti helpompi kuin LCA:n tai korioideremian, koska injektiota ei tarvitse tehdä verkkokalvon alle vaan lasiaiseen.
Menetelmässä käytetään virusta, joka
pystyy hakeutumaan oikeisiin kohdesoluihin lasiaisen kautta.
Vaiheen I/II tutkimuksia on meneillään mm. Stargardtin taudissa, Usher
1B:ssä ja akromatopsiassa. Kaiken aikaa uusissa tutkimuksissa siirrytään
eläinmalleista ihmisiin. Suomessa
yleistä Usherin syndrooman tyyppiä
3 on jo hoidettu hiirillä.
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Yle uutisoi korioideremian
geenihoitotutkimuksesta
Teksti ja kuva: Outi Lehtinen

P

ääsiäissunnuntaina 16.4.2017
Ylen verkkosivulla julkaistiin
artikkeli, jossa toimittaja Juha
Hintsala haastatteli Jyrki Hännistä ja
Eeva-Marja Sankilaa meneillään olevan korioideremian geenihoitotutkimuksen tiimoilta otsikolla ”Jyrki uhkaa sokeutua, mutta pelastus saattaa
löytyä geenihoidosta”.
Oululainen Jyrki Hänninen sairastaa
korioideremiaa. Hän on yksi kansainvälisessä geenihoitotutkimuksessa
mukana olevista suomalaisista tutkimuspotilaista. Yhteensä tähän kliiniseen hoitotutkimukseen osallistuu
noin 200 potilasta Euroopasta, USAsta ja Kanadasta.
Korioideremia kuuluu suomalaiseen
tautiperintöön ja on siksi täällä yleisempi kuin monissa muissa maissa.
Tauti etenee hiljalleen vuosien myötä
tuoden mukanaan hämäräsokeutta,
häikäisyalttiutta, näkökentän kaventumista ja muita pahenevia näköongelmia ja voi lopulta johtaa sokeuteen.
Jyrki kertoo Ylen haastattelussa, että
hän sai tietää omasta sairaudestaan

1970-luvulla, kun sukua tutkittiin.
Hänen geenivirheensä on peräisin
Sallan suunnalta, äidin kotiseudulta.
Jyrki kertoo edelleen Ylelle:
– Neljäkymmentä vuotta lääkärit
ovat sanoneet minulle, että silmäsairauteeni ei löydy parantavaa hoitoa.
Kun kuulin uudesta tutkimuksesta,
ilmoittauduin heti vapaaehtoiseksi ja
pääsin onneksi mukaan. Ensimmäistä
kertaa näkyy valoa tunnelin päässä.
– Kaikenlaista on tullut tehtyä, en ole
halunnut pelkästään pyöritellä peukaloita. Ajoin 150-hevosvoimaisella
prätkällä, mutta silmälääkärini kehotti minua vaihtamaan sen valkoiseen
keppiin.
– Olen ollut sinnikkäästi mukana työelämässä, näkövamma ei ole ollut
siellä ongelma itselleni. Mutta muille
se on voinut olla sitä. Monet ovat olleet ihmeissään, että miten lähes sokea pystyy tekemään töitä paremmin
kuin he.
– Tällainen näkövamma on raskaampaa, kuin että sokeutuisi suoraan. Näkökyky heikkenee koko ajan, ja jos-
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sain vaiheessa se voi kadota tyystin.
Sairaus muistuttaa koko ajan itsestään.
Käänteentekevä hoitomuoto
Korioideremian kliininen geenihoitotutkimus alkoi tri Robert MacLarenin johdolla Oxfordissa kuudella
potilaalla, joiden tauti oli edennyt eri
asteille. Ensimmäiset lupaavat tulokset julkaistiin 2014. Kuuden kuukauden seurantajakson aikana havaittiin
merkittävää näön paranemista niillä
kahdella, joiden rappeuma oli edennyt pisimmälle. Muilla, joiden näkökyky oli lähtötilanteessa parempi, paraneminen oli vähäisempää.
Lupaavien tulosten innoittamina brittitutkijat perustivat yrityksen, joka
alkoi valmistaa geeninsiirrossa käytettävää geeniä ja koordinoida hoitotutkimuksen laajentamista muihin
maihin. Koska korioideremiaa esiintyy Suomessa erityisen paljon, oli
luontevaa aloittaa yhteistyö täkäläisten tutkijoiden kanssa.
Korioideremian
geenihoitotutkimusta johtaa Suomessa silmätautien
erikoislääkäri LT Eeva-Marja Sankila
HUSin Perinnöllisten silmätautien klinikalla. Tutkimuspotilaiksi on valittu
henkilöitä, joiden tauti on jo edennyt
melko pitkälle ja joiden arvellaan hyötyvän hoidosta eniten. Hoitotutkimus
alkoi syksyllä 2015 seurantajaksolla,
jossa taudin luonnollista etenemistä
on kunkin tutkimuspotilaan kohdalla

Jyrki Hänninen ja opaskoira Iivari.

selvitetty. Varsinaiset geeninsiirrot on
tarkoitus aloittaa tulevana syksynä.
Sankila kertoo Ylen haastattelussa:
– Geenihoidot kehittyvät hurjaa vauhtia ja opimme koko ajan uutta. Hoito
voidaan ottaa käyttöön myös muiden
sairauksien kohdalla. Korioideremian
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geenihoitotutkimuksessa tehdään lasiaisverkkokalvokirurginen leikkaus.
Manipuloitu virus, johon hoitogeeni
on liitetty, viedään neulalla verkkokalvon alle. Virus hakeutuu verkkokalvon ja pigmenttiepiteelin soluihin,
ja alkaa tuottaa geenivirheen vuoksi
potilailta puuttuvaa valkuaisainetta.
– Jos näkö paranee, se tapahtuu jo
viikkojen sisällä. Tulosten arvioinnissa keskitytään näön tarkkuuden paranemiseen. Se on helpoin ja nopein
keino todeta geenihoidon vaikutus.
Rekrytoimme vielä lisää potilaita, jos
sopivia löytyy.
Syksyllä osa tutkimuspotilaista tulee saamaan geenihoitoa toiseen sil-

Näkövammaisten liitto ry
www.opaskoirakoulu.fi

määnsä. Jyrki ei vielä tiedä, kuuluuko
hän tähän ryhmään. ja sanookin Ylen
haastattelussa:
– Yritän olla olematta liian toiveikas,
ettei tulisi liian isoa pettymystä. Kyllähän se olisi mahtavaa, jos voisi nähdä
paremmin. Mutta jos näkökyvyn huononeminen pysähtyisi, niin se olisi jo
hienoa.
Lue Ylen artikkeli kokonaisuudessaan: http://yle.fi/uutiset/3-9564772

www.finnvues.fi

Hyvinvointia luonnosta!
Monipuoliset sekä laadukkaat ravintolisät! Opti-MSM- jauheet, -tabletit, -voiteet ja -geelit maahantuonti ja myynti.
Tutustu osoitteessa www.kuntositi.fi
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XLRP:n geenihoitotutkimus alkoi
Britanniassa
Teksti: Outi Lehtinen

B

rittiläinen
biolääkeyritys
Nightstar (NightstaRx Ltd)
on erikoistunut kehittämään
geenihoitoja perinnöllisiin verkkokalvorappeumiin.
Se
ilmoitti
maaliskuussa 2017 aloittavansa I/
II vaiheen kliinisen geenihoitotutkimuksen X-kromosomaalista retinitis pigmentosaa (XLRP) sairastavilla
miehillä. Kyseessä on ensimmäinen
tämäntyyppinen XLRP:n kliininen
hoitotutkimus maailmalla. Menetelmässä hyödynnetään adenovirusvektoria (AAV), joka kuljettaa kodonioptimoidun retinitis pigmentosa
GTPaasin säätelijän (RPGR) geenin
silmän soluihin.
XLRP on ryhmä harvinaissairauksiin
kuuluvia perinnöllisiä silmätauteja,
jotka periytyvät peittyvästi sukupuoleen sidottuna. Tavallisimpia varhaisvaiheen oireita jo teini-iässä ovat
huono hämäränäkö, etenevät näkökenttäpuutokset ja heikkenevä näöntarkkuus. Miehet sokeutuvat yleensä
40. ikävuoteen mennessä.
Yli kahdessa kolmasosassa tapauksista sairauden aiheuttaa mutaatio retinitis pigmentosa GTPaasin säätelijän

(RPGR) geenissä. Geenivirhe vaikuttaa verkkokalvon kykyyn reagoida
valoon silmänpohjan viallisten valoaistinsolujen vuoksi. Edetessään tauti tuhoaa verkkokalvolta sekä sauvaettä tappisolut. Tautiin ei toistaiseksi
ole tarjolla mitään hoitokeinoa.
– Pyrimme saamaan hoitotutkimukseen mukaan vähintään 24 retiniitikkomiestä Oxfordin, Manchesterin
ja muiden yliopistosairaaloiden silmäklinikoilta. Kukin tutkimuspotilas
saa toisen silmän verkkokalvon alle
yhden injektion AAV-XLRPGR-geeniä.
Tässä vaiheessa tutkimuksen päätavoitteena on selvittää AAV-XLRPGR-geenihoidon turvallisuutta ja
siedettävyyttä 12 kuukauden seurantajakson aikana, kertoo Nighstarin
lääketieteellinen johtaja Aniz Girach.
– Eläinmalleilla on aiemmissa prekliinisissä kokeissa saatu aikaan merkittävää valoaistinsolujen paranemista.
Tämän perusteella uskomme, että
geenihoidon avulla on mahdollista
parantaa tai ainakin säilyttää näköä
myös ihmisillä. Aiemmat yritykset
korvata viallinen geeni epäonnistuivat RPGR-geenin luontaisen epästa-
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biiliuden vuoksi, mutta ongelmat on
nyt voitettu ainutlaatuisella kodoninoptimointimenetelmällä, sanoo tutkimusta johtava Oxfordin yliopiston
silmälääketieteen professori Robert
MacLaren.
– Olemme todella iloisia, että jo toinen perinnöllisen verkkokalvorappeuman parantamiseen tähtäävä
ohjelmamme on edennyt kliiniseen
hoitotutkimukseen. Onnistuessaan
uusi geenihoito voi muuttaa monien retiniitikoiden elämän, hehkuttaa
Nightstarin toimitusjohtaja David
Fellows.
Nightstar on yksityinen biolääkeyritys, joka syntyi Oxfordin yliopistossa
2014. Se keskittyy kehittämään hoitoja verkkokalvorappeumiin ja tavoittelee johtavaa asemaa maailmalla

perinnöllisten verkkokalvosairauksien geenihoidossa. Yrityksen tärkein
ohjelma tällä hetkellä on geenihoito
korioideremiaan, harvinaiseen perinnölliseen silmäsairauteen, jonka
esiintyvyys on noin 1:50.000. Yrityksen päärahoittajia ovat Syncona Ltd
ja NEA. Syncona on pörssiin listautunut terveydenhuoltoalan rahoitusyhtiö, joka pyrkii aktiivisesti tunnistamaan, kehittämään ja rahoittamaan
teknologioita, joilla saattaa tulevaisuudessa olla merkittävä vaikutus
terveydenhuollossa. NEA puolestaan
on maailmanlaajuinen sijoitusyhtiö,
joka keskittyy auttamaan yrittäijä rakentamaan käänteentekeviä yrityksiä
eri aloille kaikkialla maailmassa.
Lähde: https://www.nightstarx.com/
news-events/press-releases/

Retina Internationalin kuulumisia
Teksti: Caisa Ramshage, Svenska RP-föreningen,
Retina Internationalin hallituksen jäsen

T

oisinaan voi vaikuttaa siltä, ettei Retina Internationalissa (RI)
tapahdu mitään. Omasta näkökulmastani tämä johtuu siitä, että
siellä työskennellään niin kuumeisesti, että toiminnasta tiedottaminen jää
vähemmälle. Tähän artikkeliin olen
kerännyt RI-sihteeristön raportista

mielenkiintoisimpina pitämiäni osia,
joissa kerrotaan, mitä on saatu aikaan.
Tiedonkeruu- ja koulutusohjelmat
Varmistaakseen, että retinayhteisön
edustajat saavat riittävästi tietoa tule-
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vista kansallisista, alueellisista ja maailmanlaajuisista varsin mutkikkaista
terveydenhuollon uudistuksista, RIsihteeristö työstää järjestöaktiivien
ja lääketieteellisen asiantuntijaryhmänsä (SMAB) kanssa tiedonkeruu- ja
koulutusohjelmia.
Vuonna 2016 RI aloitti internet-pohjaisen työkalun kehittämisen perinnöllisten
verkkokalvosairauksien
geenitestejä varten. Tämän tiedonkeruuvälineen tarkoituksena on jäsentää informaatiovirtaa ja helpottaa
geneettisten testauspalveluiden löytämistä sekä puolustaa selkeällä viestillä testauksesta syntyvien kulujen
korvaamista.
Tätä tarkoitusta varten keräsimme
työryhmään yhteisömme järjestöaktiiveja eri puolilta maapalloa: Leighton ja Rosemary Boyd, Australia,
Markus Georg, Saksa, Claudette Medefindt, Etelä-Afrikka, Tina Houlihan,
UK, Roderigo Bueno, Brasilia, Christina Fasser, Sveitsi, Brian Mansfield,
USA, Fionnuala Hickey, Irlanti, Kristin
Smedley, USA, KP Tsang, Hong Kong
ja Avril Daly, Irlanti. Työkalu on tarkoitus julkaista maaliskuussa 2017.
Edunvalvontaprojekti – Potilaiden
raportoimat tulokset (PRO)
Dublinissa Irlannissa järjestettiin
marraskuussa 2015 alustava työpaja,
johon kutsuttiin useita sidosryhmiä.
Kaikkien yhteinen näkemys oli, että
verkkokalvon rappeumasairauksien

kliinisten hoitotutkimusten lisääntyessä tulisi kiireeesti kehittää laatuvaatimukset täyttäviä työkaluja potilaiden raportoimien tulosten (PRO =
Patient Reported Outcome) käsittelyyn. Ryhmä ehdotti julkilausumaa,
joka korostaisi PRO-raporttien merkitystä, ja suositteli kehittämään mekanismia, jolla tuleviin hoitoihin pääsee
ja niiden kulut korvataan.
Projektin edistämiseksi RI järjesti
10.1.2016 Washington DC:ssä avoimen työpajan otsikolla Toiminnallinen näkö ja näkeminen – Kohti
potilaan näkökulman huomioon ottamista. Kokous tarjosi keskustelufoorumin parhaista nykykäytännöistä potilaiden raportoimien tulosten
(PRO) ja potilaskyselyjen suhteen
(PPS = Patient Perspective Studies).
Kokoukseen osallistui FDA:n, EMA:n
ja NEI:n edustajia, verkkokalvosairauksien asiantuntijoita ja alan tärkeimpiä rahoittajia sekä potilasjärjestöjen
ja lääketeollisuuden edustajia.
Prosessin seuraava vaihe on tuottaa julkilausuma, jossa tarkastellaan
nykyisiä PRO-käytäntöjä ja niiden
puutteita. PRO-raporttien validointi
on tärkeää, jotta niitä voi hyödyntää
tehokkaasti verkkokalvosairauksien
kliinisten hoitotutkimusten yhteydessä.
Työryhmään valittiin prof. Eberhart
Zrenner, prof. Elise Heon, prof. Jerry
Chader, Christina Fasser ja Avril Daly,
jotka jatkavat asian työstämistä ja ko-
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koontuvat seuraavan kerran ARVOkokouksen yhteydessä 9.5.2017.
Euroopan referenssiverkosto – ERN
Vuoden 2016 päätavoite oli edistää ja
tukea hakemusta EU-komissiolle Harvinaisten silmäsairauksien eurooppalaisen referenssiverkoston (European
Reference Network of Rare Eye Diseases = ERN-EYE) perustamiseksi.
ERN-EYE-hakemusta koordinoi prof.
Helene Dollfus Strasburgissa. Ydinryhmässä olivat hänen lisäkseen mukana tri Dorothée Leroux, prof. Eberhart Zrenner, Christina Fasser ja Avril
Daly.
Tämä ryhmä esitti kutsun alan johtaville kliinikoille ja tieteentekijöille
liittyä mukaan suurempaan työryhmään. Hakemuksen laatimista hankaloitti se, että vaatimuksena oli sekä
ERN-yleishakemus että erilliset hakemukset kultakin jäseneltä. Lopulta oli
koossa 30 hakemusta terveydenhuollon palveluntarjoajilta 13 eri maasta.
ERN-EYE:n perustaminen saatiin onnelliseen päätökseen 15.12.2016.
Tämä merkitsee yhteisöllemme valtavaa askelta eteenpäin. Kampanjoimme voimakkaasti sen puolesta, että
silmä (Eye) tunnustetaan erillisenä
aivoista (Brain) sekä nenästä ja kurkusta (Nose and Throat). Tällöin silmä (Eye) saa merkittävää näkyvyyttä
EU:n innovaatioalueilla ja vahvistaa
sen asemaa rahoituksen suhteen.

Olemme erityisen tyytyväisiä, että
saimme olla alusta lähtien mukana
projektissa. Itse asiassa RI toi siihen
mukaan kliinisen yhteisön. Se, että
onnistuimme potilasjärjestönä toimimaan prosessissa tasavertaisena
kumppanina, oli meille vuoden kohokohta.
Odotamme innokkaina yhteistyötä
kaikkien sidosryhmien kanssa ERNEYE:n kehittämiseksi, jotta kaikkien
harvinaisista silmäsairauksista kärsivien diagnosointi ja hoidot paranisivat Euroopassa ja sen ulkopuolella.
Viestintä
RI-sihteeristön päätavoitteena on
edistää yleistä tietoisuutta ja tarjota
tietoa perinnöllisistä verkkokalvosairauksista ylläpitämällä tiivistä kansainvälistä tiedonvaihtoa kaikkien sidosryhmien kanssa.
Tämä osa-alue vaatii entistä suurempaa huomiota vuonna 2017. RI:n
viestinnän on oltava tehokkaampaa
ja säännöllisempää näkyvyyden varmistamiseksi. Tämä oli 2016 haasteellista suuren työmäärän vuoksi.
Verkkosivuston kehittäminen
Vuoden 2015 lopulla lääkefirma Novartis myönsi RI:lle rajaamattoman
apurahan uudenlaisten verkkosivujen kehittämiseen. Tarjouskilpailun
pohjalta uusien verkkosivujen suunnittelijaksi ja rakentajaksi valittiin
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palkittu verkkosivuyritys Dara Creative Dublinista, Irlannista.
Sivuston päätarkoitus on tarjota jäsenistölle tehokkaat verkostoitumismahdollisuudet sekä uusinta tutkimustietoa ja uutisia hoitokeinojen
kehityksestä samalla, kun se edistää
maailmanlaajuisen yhteisömme ja
tiedonkeruuohjelmien kehitystä.
Retina International -verkkosivusto
palvelee erilaisia käyttäjäprofiileja. Se
on jäsenjärjestöjen olennainen työkalu, mutta sitä käyttävät myös tieteentekijät ja kliinikot, joilla on pääsy
sen tieteelliseen tietokantaan. Sitä
käyttävät ahkerasti vasta diagnoosin
saaneet ja heidän perheenjäsenensä. He toivovat löytävänsä lisätietoa
sairaudesta ja yhteyden oman yhteisönsä, maansa tai alueensa parhaisiin
tietolähteisiin.
Alusta lähtien on pidetty tärkeänä,
että verkkosivusto heijastaa yhteisömme positiivisuutta ja dynaamista luonnetta. Sen tulee olla joustava,
helposti muunneltavissa ja laajennettavissa. Rajallisten resurssiemme
vuoksi käyttäjäystävällisyys ja helppo
hallittavuus ovat etusijalla.
Työryhmä, jonka jäsenet olivat Australiasta, Uudesta-Seelannista, EteläAfrikasta, USAsta, Ruotsista, Sveitsistä ja Irlannista, teki yhteistyötä
kaikissa projektin vaiheissa rautalankamallin suunnittelusta ongelman-

ratkaisuun. Retina Internationalin
maailmankongressissa heinäkuussa
2016 uusi verkkosivusto oli viikon
ajan toiminnassa, jolloin jäsenet saivat testata sen toimivuutta ja saavutettavuutta tietokone-, tabletti- ja
älypuhelinalustoilla.
Uusi verkkosivusto avattiin 24.9.2016
kansainvälisenä retiniitikon päivänä (World Retina Day). Työ sivuston
kehittämiseksi jatkuu edelleen, sillä
ongelmat tulevat esiin ja voidaan ratkaista samoin kuin hyödylliset lisäykset toteuttaa vasta käytön myötä.
Samalla kun olemme tyytyväisiä tämän projektin tuloksiin ja siihen, että
uusi verkkosivusto saatiin aikaan
poikkeuksellisen nopeasti vain 9 kuukaudessa, olemme vakavasti aliarvioineet ongelmatilanteiden ratkaisemisen vaatiman työmäärän. Oman
haasteensa on synnyttänyt myös se,
että verkkosivun luomisesta vastuussa ollut henkilö siirtyi pois verkkoyhtiön palveluksesta pian sivuston
avaamisen jälkeen.
Merkittävästi aikaa on jouduttu käyttämään sivuston taustasiistimiseen.
Parhaillaan kehitetään sähköiselle
uutiskirjeelle sellaista formaattia,
jonka RI voi hyväksyä. Verkkosivuston hallinnointiin tarvittavaa aikaa ei
voi tästä eteenpäin yliarvioida. RI:n
on varmistettava, että sivustolle saadaan enemmän ja laadukkaampaa
materiaalia.
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Uusien erityisryhmien ja
yhdistysten jäsenyys
Viime aikoina on syntynyt nopeasti
uusia pieniä potilasyhteisöjä yksittäisten geenivirheiden ympärille. Toisaalta ikääntymisen tuomiin näköongelmiin keskittyvät organisaatiot

kasvavat kaiken aikaa. Monet näistä ryhmistä ovat ilmaisseet halunsa
päästä RI:n jäseniksi, mikä tuottaa
organisaatiollemme lisätöitä. Meneillään on kartoitus, jolla varmistetaan,
etteivät nämä erityisryhmät jää huomiotta. Tätä projektia on tarkoitus
viedä eteenpäin vuosina 2017–2018.

Marginalisoiko digitalisaatio
näkövammaisia entisestään?
Teksti: Sosiaalityön opiskelijat Jenni Grönqvist, Tuovi Honkela ja
Annika Pajula, Lapin yliopisto

S

ähköisten palveluiden tarjoaminen ja käyttäminen ovat arkipäivää ja parhaimmillaan palvelut ovat saatavilla esteettömästi
mahdollistaen yksilön kannalta mielekkään toiminnan. Kiihtyvän digitalisoitumisen maailmassa haluamme
kuitenkin kysyä, ovatko sähköiset
palvelut saatavilla tasavertaisesti eri
väestöryhmien keskuudessa? Pohdimme sähköisten palveluiden esteettömyyttä tarkemmin palveluiden
käytettävyyden näkökulmasta näkövammaisilla.
Esteetön ympäristö huomioi laajaalaisesti ihmisten monenlaisuuden
eikä se erottele ihmisiä toimintakyvyn
perusteella. Esteettömyys pohjaa yh-

denvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen, jotka ovat keskeisiä Suomen perustuslaissa, Yhdenvertaisuuslaissa ja
vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskevassa YK:n yleissopimuksessa.
Erityisesti sähköisten palveluiden esteettömyyteen viitataan Euroopan
parlamentin hyväksymässä direktiivissä, jossa todetaan, että julkisen
hallinnon, sairaaloiden ja julkisen
sektorin toimijoiden Internet-sivujen
ja applikaatioiden tulee olla esteettömiä.
Näkövammaisten tiedonsaanti
Esteettömyydellä on merkitystä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutumisessa, mutta myös
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näkövammaisen toimijuuden ja osallistumisen mahdollistamisessa. Näkövammaisuus kuuluu kommunikaatiovammaisuuteen, joka vaikeuttaa
tai saattaa estää kokonaan kommunikaation ja tiedonsaannin. Näkövammaisten liitto toteaakin, että näkövammaisilla tulee olla yhtäläinen
mahdollisuus hyödyntää tieto- ja
viestintäteknologiaa nyt ja tulevaisuudessa.

olla näkökentän laidoilla tarkempaa
näkökykyä. Toiset näkevät silmän
keskiosalla tarkasti rajatun määrän
kerrallaan, joskus vain suikaleen keskeltä näyttöä. Molemmissa tapauksissa pään kääntely tai apuvälineet
ovat tietokoneen käytössä tarpeellisia, mutta näköön perustuvan käytettävyyden kannalta näyttöobjektien
sijoittelu on olennaisessa roolissa.

Lisääntyvät sähköisen asioinnin palvelukanavat mahdollistavat parhaimmillaan näkövammaisten itsenäisen
toimimisen ja osallisuuden tunteen.
Virastoissa asioinnin tai paperilomakkeiden täyttämisen sijaan voi asioida
rauhassa omalta kotitietokoneelta
käsin ja omien tarpeellisten apuvälineohjelmien tukemana. Tätä blogitekstiä varten otimme yhteyttä muutamaan näköongelmaiseen ihmiseen
ja pyysimme heiltä käyttäjäkokemuksia sähköisistä palveluista.

“Hankalimpia ovat sivustot, joilla
on liikkuvaa kuvaa ja asiat ripoteltu sinne tänne ilman selkeää hakemistopalkkia ja teksteissä huono
kontrasti. Lomakkeissa täytettävien kenttien sijaintia voi olla vaikea
hahmottaa, koska reunat eivät erotu. Sitä sitten vaan sohii hiirellä ja
yrittää osua oikeaan kohtaan.“

“Jos sähköiset palvelut ovat aidosti
käytettäviä, ei tarvitse käyttää rajattuja avustajan tunteja virastoissa
asioimiseen – sähköinen palvelu oikeasti lisää asioinnin helppoutta.”
Näkövammaisuudessa on erilaisia
pohjadiagnooseista seuraavia muotoja, jotka aiheuttavat sähköiseen
asiointiin erilaisia haasteita. Täysin
sokeat toimivat esimerkiksi puhesyntetisaattori-ohjelmien
varassa.
Näköongelmaisista osa näkee silmän
keskiosalla sumeasti, mutta heillä voi

Näkövamma voi vaikeuttaa tiedonsaantia, jolloin avainasemassa on
nähtävän aineiston koko ja kontrasti.
Ongelmana tietokoneella työskentelyssä voi olla tiedon kirjaaminen
ja hakeminen. Erilaiset apuvälineet
helpottavat usein tietokoneella työskentelyä. Näkövammaisen kannalta
ongelmia voivat tuottaa esimerkiksi
sivut, joilla on liikkuvaa kuvaa ja selkeää hakemistopalkkia ei ole löydettävissä tai värien keskinäistä kontrastia ei ole ajateltu (esim. valkoinen
teksti vaaleankeltaisella pohjalla).
Monet näkövammaiset käyttävät
apunaan ruudunlukijoita, jotka eivät
tunnista sellaista tekstiä, joka on toteutettu kuvina.
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“Internet-sivut, joissa tieto on tekstinä, ei linkkien takana, ovat melko
haasteellisia. Näillä sivuilla en kykene puheohjelman avulla ”silmäilemään” tekstiä, vaan minun on käytävä koko teksti läpi, löytääkseni sieltä
tiedon, jota tarvitsen.”

seen asiointiin on itsestäänselvyys ja
palautuu viime kädessä kansalaisten
väliseen yhdenvertaisuuteen.
Asiakkaan osallisuus ja
itsemääräämisoikeus

Hyviäkin kokemuksia viiteryhmämme edustajilta kuitenkin löytyy, esim.
verottajan sähköiset lomakkeet ovat
näkövammaisen kannalta helppokäyttöisiä. Samoin Kelan sivuista on
laajasta tietomäärästä huolimatta
onnistuttu rakentamaan näkövammaisen kannalta selkeät ja suhteellisen esteettömät. Tähän vaikuttaa se,
että eri elämäntilanteita koskevat tiedot on jaoteltu sivuille omien linkkien taakse. Esteettömyys sähköisissä
palveluissa mahdollistuu, kun tietoa
on sivustoilla vähän ja se on mahdollisimman selkeästi esillä. Tiedonsaanti tällaisilta sivuilta on helppoa näkövammaisten apuvälineillä.

Käynnissä olevan Sote-uudistuksen
tavoitteena on toiminnan muutos,
jonka avulla parannetaan palvelujen
saatavuutta ja yhdenvertaisuutta.
Muutoksen tärkeä väline on digitalisaatio. Sote- ja maakuntauudistus tulee muuttamaan voimakkaasti myös
saatavilla olevien sähköisten palveluiden kenttää. Jatkossa maakunta
on yksi julkisen hallinnon tärkeimmistä digitaalisten palvelujen tarjoajista. Hallituksen strategiaistunto
12.9.2016 on asettanut perustavaa
laatua olevaksi lähtökohdaksi Soteuudistuksen yhteydessä uusittaville
digitalisaatioratkaisuille, että niillä
tuetaan asiakkaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Tarkoituksenamme oli tuoda esille näkövammaisten näkökulmaa
sähköiseen asiointiin voimakkaasti digitalisoituvassa julkisten palvelujen
palvelukanavaviidakossa.
Haarni korostaa, että teknologian ja
palveluiden saavutettavuus ja käytettävyys on hyvin moniulotteinen
ja vivahteikas kysymys. Vaikka näkövammaisten osuus väestöstä on
marginaalinen, ei kyse ole pienestä
käyttäjäryhmästä. Tarve autonomi-

Nähtäväksi jää miten näissä yhdenvertaisuutta korostavissa tavoitetiloissa tullaan konkreettisten palvelujen tasolla onnistumaan ja mitä
vaikutuksia Sote-uudistus tulee näkövammaisten asiointikokemuksille
aiheuttamaan. Toivottavaa olisikin,
että jokin taho ottaisi asiakseen toteuttaa tutkimuksen aiheesta siinä vaiheessa kun Sote-uudistuksen
tuottamat tuoreet palvelut on avattu
kansalaisten käyttöön.

Blogikirjoitus 5.4.2017 https://sosiaalinentekija.wordpress.com
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Arjen digiratkaisuja
Koonnut: Outi Lehtinen

R

etina ry on valinnut tämän
vuoden teemaksi digitalisaation. Sanahirviön takana piilee lukemattomia pikku juttuja ja
laajempia kokonaisuuksia, joiden
keskellä elämme ja touhuamme päivittäin. Osa digisovelluksista on näppäriä ja helppokäyttöisiä, osa saavutettavuuskysymysten vuoksi kenties
osittain tai kokonaan ulottumattomissamme.
Alla kokoelma retiniitikoiden omia
konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä
uusia tekniikoita ja sovelluksia heillä
on käytössään. Keräämme näitä vinkkejä edelleen, joten lähetäpä omasi
toimitukseen osoitteella info@retina.fi, niin julkaisemme ne lukijoiden
hyödyksi seuraavassa lehdessä.
Joka kerta, kunseuraan TV:stä tekstitettyä ohjelmaa, iloitsen siitä, että
äänen kieleksi voi valita hollannin,
jolloin ohjelma lukee tekstitykset ääneen suomeksi. Ilman tätä mahdollisuutta moni mielenkiintoinen dokumentti tai elokuva jäisi kokonaan
katsomatta.
Palvelujen siirtyminen verkkoon helpottaa arkeani monin tavoin. Heikkonäköiselle erilaisten lomakkeiden
täyttö on yksinkertaisempaa tieto-

koneen ruudulla suurennus- ja puheohjelman avustuksella kuin paperilomakkeen käsittely. Täydensin
juuri veroilmoitusta vuokratuloilla ja
kotitalousvähennyksellä, ja se sujui
kätevästi osoitteessa vero.fi, kun kirjauduin ensin sisään pankkitunnuksilla. Vuokralaisen vaihtuessa täytin
vuokrasopimuslomakkeen
netissä
ja tulostin kahtena kappaleena, eikä
siihen sitten muuta tarvittukaan kuin
allekirjoitukset.
Nordea teki hienon avauksen vapauttamalla verkkopankin käyttäjät tunnuslukulistojen tiiraamiselta
ja yliviivaukselta. Latasin tunnuslukusovelluksen heti iPhoneeni, ja kyllä
on kätevää, kun voi vahvistaa kaikki
laskut aina samalla itse valitulla numerosarjalla!
Terveydenhuollon Kanta.fi -palvelu
on mainio. Kun sinne kirjautuu pankkitunnuksilla, voi tarkastella omia laboratoriotuloksiaan, lääkärissäkäyntejään ja voimassa olevia reseptejään.
Sähköinen resepti helpottaa myös
apteekissa asiointia, kun paperisia
reseptejä ei tarvitse enää säilytellä ja
etsiskellä.
Ostan tätä nykyä lähes kaikki vaatteeni verkkokaupasta, koska siten
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voin kaikessa rauhassa tutustua tarjontaan ja suoriutua koko prosessista itsenäisesti. Myymälässä tarvitsen
koko ajan toisen ihmisen, joko avustajan tai myyjän apua.
Lipputangon nuppi hajosi ja piti saada uusi, vaan eipä hätää! Google ohjasi minut verkkokauppaan, ja muutaman päivän kuluttua sain hakea
paketin postista. Jos olisi pitänyt lähteä heikkonäköisenä kauppoja kiertelemään, olisi tainnut jäädä nuppi
hankkimatta.
Olen jo vuosien ajan ostanut junaliput VR:n verkkokaupasta. Pitkään
harmitti, kun saattajalippua varten
piti erikseen soittaa asiakaspalveluun. Merkittävä parannus oli, että
saattajalippu ilmestyi valikkoon ja
sen voi nyt itse lisätä ostokseen.
iPhonen Junat.net-ohjelma on paljon matkustavalle todella kätevä.
Sen avulla on helppo selvittää minkä
tahansa rautatieaseman lähtevät ja
saapuvat junat laituritietoineen. Ohjelma kertoo reaaliajassa myös mahdolliset myöhästymiset.
Olen tämän talven aikana paneutunut mm. kiinteistön lämmitysjärjestelmään ja sen seuraamiseen ja ohjaamiseen etänä. Ilman IOT-tekniikkaa ja
saavutettavia sovelluksia se ei olisi
onnistunut.
Meillä on Verisure-kodinturvajärjestelmä. Sitä voi hallita iPhonella,

laittaa päälle ja poistaa ja tarkistaa
hälytyksiä. Myös ajastettujen pistorasioiden käyttö onnistuu.
Jouduin muuton yhteydessä ostamaan uuden pyykinpesukoneen. Kysyin myyjältä heikkonäköiselle sopivaa mallia, jolloin hän esitteli todella
selkeällä digitaalinäytöllä varustetun
koneen. Ostin sen ja olen hyvin tyytyväinen. Vaikka en näe valintakiekon
tekstejä ilman suurennuslasia, sopiva
ohjelmavaihtoehto on helppo valita
näytöllä näkyvien tietojen perusteella. Pesulämpötilaa, huuhtelukertoja, linkousnopeutta ja muita arvoja
on helppo muuttaa yksinkertaisesti
koskettamalla ruutua. Ohjelman päätyttyä kone soittaa kivan melodianpätkän, jolloin tiedän mennä ripustamaan pyykit kuivumaan.
iPhonen Goggles-ohjelmalla voi tarkistaa numeroita erilaisista kodinkoneista, vaikkapa pyykkikoneen pesulämpötilan. Toimii tyydyttävästi.
Minulla on CD-levyt merkitty pistenumeroin. Lista levyistä numeroi-
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neen on iPhonen muistiossa yhtenä
tiedostona. Kun haluan kuunnella
jotain määrättyä levyä, avaan iPhonen haun ja kirjoitan osan nimestä.
Hakutuloksista näen suoraan, minkä
numeroinen kyseinen levy on ja etsin
sen hyllystä. Se on helppoa, kun levyt
ovat numerojärjestyksessä.
Minulla on Marantzin Hifi-vahvistin,
jolle iPhone toimii kaukosäätimenä.
Pystyn hallitsemaan kaikki musiikintoistotavat suoraan iPhonesta. Näitä
ovat radio, nettiradiot, CD, bluetooth,
spotify ja muut musiikkipalvelut. Lisäksi voin airplay-peilauksella lähettää minkä tahansa toistettavan videon tai ääniraidan stereoihin vaikkapa
YouTubesta.
Teen jonkin verran videoita. Minulla
on katossa pieni kahva, johon kiinnitän tarvittaessa varren, jonka päässä
on selfie-tikun teline. Kiinnitän siihen
puhelimen, suljen puheohjelman ja
valitsen videoinnin. Sitten menen
kameran eteen ja käynnistän videon
selfie-tikun kaukosäätimellä. Lopetuskin käy selfie-tikulla. Videon alusta ja lopusta pystyy sokkonakin ottamaan pätkän pois jälkikäteen.
Jos otan puhelimen kameralla valokuvaa ja haluan edes yrittää tarkistaa,
mitä kuvassa näkyy, käytän kotona
Apple-tv:tä. Sen avulla pystyn peilaamaan puhelimen näytön suureen
televisioruutuun. Samalla tavoin voin
myös katsoa jo otettuja valokuvia.
Kun haluan kuvan Facebookiin, et-

sin sen puhelimesta (tätä voi hallita
monella tavalla). Sen jälkeen valitsen
kuvan suosikiksi ja varmistan, ettei
Suosikit-kansiossa ole muita kuvia.
Avaan Facebookin, teen päivityksen
ja lisään kuvan seuraavasti: vaihdan
kuvan lähdettä, valitsen ainoan Suosikeissa olevan kuvan päivitykseen ja
julkaisen.
iPhonen TapTapSee-ohjelmalla olen
etsinyt mm. hevosia laitumelta. Käyn
läpi useampia kuvia, ja jonkin kohdalla ohjelma kertoo näkevänsä hevosia.
Samalla ohjelmalla tunnistan vaatteiden värejä yms.
Maalaan akryyliväreillä ja yritän jonkin verran tehdä esittävää taidetta.
Jos iPhonen TapTapSee-ohjelma tunnistaa, mitä kuva esittää, tiedän onnistuneeni. Taiteen tasoa se ei kyllä
arvostele...
BlindSquare-ohjelman avulla selviää eksymisistä ja voi seikkailla opaskoiran kanssa vieraissakin paikoissa
ainakin jonkin verran.
Messengerillä voi soittaa vaikkapa
sukulaiselle videopuhelun ja näyttää jotain. Sen kautta voi myös kysyä
eksyneenä, missähän mahdan olla.
Mieheni kanssa olemme hyödyntäneet tätä. Samaan pystyy myös Be My
Eyes, mutta sen kautta ei välttämättä
tunnista paikkoja, ellei vastaaja ole
paikallinen.
Eksyin Kampin kauppakeskuksessa,
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kun kiirehdin metrolta hammaslääkärille. Kysyin reittiä Urho Kekkosen
kadulle pariltakin ihmiseltä, mutta
toinen neuvoi väärälle uloskäynnille
ja toinen ei tiennyt. Sitten muistin,
että onhan kännykässäni sovellus Be
My Eyes. Avasin kutsun, ja kohta nuori nainen vastasi. Hän näki kamerasta,
missä olin, ja etsi karttasovelluksesta oikean kadun. Minä lähdin opaskoiran kanssa ulos, ja nainen seurasi
kulkuamme puhelimestaan antaen
ohjeita sitä mukaa, kun etenimme.
Sitten olinkin jo oikealla kadulla.
Akku loppui, mutta osasin siitä perille
ja olin ajoissa lääkärillä. Harmitti, kun
yhteys katkesi, ennen kuin ehdin kiittää nuorta naista. On tämä tekniikka
vaan ihmeen isoksi avuksi ja hienoa,
kun ihmiset ovat ottaneet käyttöön
tällaisenkin tavan auttaa!

Ennen kuin lähden opaskoiran kanssa lenkille, kuuntelen varsinkin aamuisin iPhonen Sää-ohjelmasta, millainen ilma ulkona on. Eipä tarvitse
palata kotiin hakemaan pipoa, sadetakkia tai aurinkolaseja!
Digiratkaisujen käyttö ei välttämättä edellytä tietokonetta. Iäkäs äitini
keksi soittaa numerotiedusteluun
tarvitessaan vanhaan kirjoituskoneeseensa uutta värinauhaa. Tuota pikaa
hänet yhdistettiin verkkokauppaan,
jonka myyjä toimitti parissa päivässä postitse juuri oikeanlaisen värinauhan. Numerotiedustelun kautta
äiti on saanut yhteyden myös moniin
vanhoihin sukulaisiin ja koulukavereihin, vaikka hän on tiennyt vain heidän tyttönimensä.

Pakkauksen esteettömyys tuo
itsenäisyyttä näkövammaiselle
Teksti: Hannele Lehtinen
Kuvat: Markus Perko

V

iisivuotias Ella on näkövammainen ja käy kaupassa perheensä kanssa kuten muutkin
ikäisensä lapset. Kun Ella oppii lukemaan, myös hän haluaisi valita kau-

pasta erilaisia tuotteita. Tällä hetkellä
tilanne on se, että Ella ei muiden 50
000 suomalaisen näkövammaisen kuluttajan tavoin pysty tekemään valintoja itsenäisesti, koska ei pysty luke-
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maan pakkausmerkintöjä, tuotteen
nimeä, sisältö- tai päiväysmerkintöjä.
Huoli Ellan ja muiden näkövammaisten itsenäisestä elämästä ja tulevaisuudesta nostatti Anna-Maria Sarénin, joka on edellämainitun Ellan
äiti, tutkimaan tradenomitutkintoon
kuuluvassa opinnäytetyössään kuluttajapakkausten merkintöjä ja miten
näkövammaiset kuluttajat on otettu
niissä huomioon.
Eskimo-pakkauksissa
pistekirjoitusta
Eskimo-brändi oli jo ennen opinnäytetyön aloittamista kiinnittänyt Anna-Maria Sarénin huomion. Osassa
brändin tuotteista tuotteen nimi on
pakkauksessa myös pistekirjoituksella. Opinnäytetyössä selvitettiin,
millaisia kustannuksia näkövammaisten huomioiminen kuluttajapakkaus-

Fredman Group Oy:n Eskimo-leivinrullan
tuotetiedot on merkitty myös pistekirjoituksella.

merkinnöissä on yritykselle aiheuttanut. Eskimo-tuotteita valmistavan
Fredman Group Oy:n asiakkuus- ja
markkinointipäällikkö Sari Koivulahti
selvitti, että yrityksen Bruno-tuotteiden tuoteuudistuksen myötä vuonna
2010 yrityksen tiettyihin kuluttajapakkauksiin lisättiin pistekirjoitusta.
Idean isänä toimi hankkeesta vastannut art director ja pistekirjoitus toteutettiin yhdessä Näkövammaisten
liitto ry:n kanssa, jolta yritykset voivat
saada pistekirjoitus-käännöspalvelua. Koivulahden mukaan pistekirjoituksen lisääminen ei ollut yritykselle
kustannuksiltaan tai työmäärältään
niin suuri, että se olisi ollut perusteltua jättää toteuttamatta.
– Pistekirjoituksen lisääminen kuluttajatuotepakkauksiin onnistuu ilman
lisätyötä ja se tehdään samalla kuin
muukin pakkauksen vaatima painotyö.

Ella lukee käsillään Eskimo-tuotepakkauksen pistekirjoitusta.
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Fredman Group Oy:n saama palaute
pistekirjoitusmerkinnöistä on ollut
positiivista.
– Tästä syystä onkin ihme, että pistekirjoitusta ei ole laajemmin otettu
käyttöön myös muiden yritysten kuluttajapakkauksissa, miettii AnnaMaria Sarén.
Myös värikontrastit auttavat
Anna-Maria Sarén tutki merkintöjen
lisäksi kuluttajatuotepakkausten värikontrasteja. Pistekirjoituksen lisääminen auttaa täysin sokeita kuluttajia, mutta kuluttajatuotepakkausten
oikeanlaiset värikontrastit auttaisivat
enemmistöä näkövammaisista, johon
kuuluu jo suuri osa ikääntyvästä väestöstämmekin. Opinnäytetyön kyselyn tuloksista ilmeni, että värikontrastien avulla kuluttajatuotteiden
löytäminen ja valitseminen kaupasta olisi näkövammaisille helpompaa.
Parhaaksi kontrastiksi koettiin vaalea
teksti tummalla taustalla.
Monen näkövammaisen kuluttajan
arki sujuisi paremmin pelkästään selkeämmin luotujen kuluttajapakkausten värikontrastien, päiväysmerkintöjen ja muiden tuotetietojen avulla
ja vaikuttaisi myös myyntiin, kuten
eräs opinnäytetyön kyselyyn vastannut 28-vuotias syvästi heikkonäköinen nainen toteaa:
– Ne tuotteet, joiden etikettejä ei näe
lukea, jäävät ostamatta ja ostokset

keskittyvät niihin tuotteisiin, joiden
etikettien fontti- ja värimaailmassa
on huomioitu ihmiset, joilla saattaa
olla hankaluuksia lukea pientä tekstiä tai erottaa lähellä toisiaan olevat
värit.
Opinnäytetyön kyselyyn vastanneet
näkövammaiset kokivat kaikkein tärkeimpänä kyvyn pärjätä itsenäisesti
omassa arkielämässä. Eräs 44-vuotias heikkonäköinen nainen totesikin
vastauksessaan, että esteettömyys
kuluttajana tuo mahdollisuuden itsenäiseen ostokokemukseen myös näkövammaiselle ja se lisää arjessa pärjäämisen lisäksi omanarvon tuntoa.
Sosiaalinen vastuunkanto luo
positiivista imagoa
Anna-Maria Sarén haluaa herätellä
yrityksiä ottamaan näkövammaiset
paremmin huomioon kuluttajapakkauksia suunniteltaessa.
– Tästä esimerkillinen edelläkävijä
on juuri Fredman Group, jonka näkövammaisten huomioiminen pakkauksissa varmasti vaikuttaa yrityksen sosiaalisen vastuun mielikuvaan.
Sosiaalisen vastuun kantaminen luo
yrityksille positiivista imagoa, mutta
samalla vastuunkannolla on todellista vaikutusta monien erilaisten kuluttajaryhmien arkeen ja elämään.
Anna-Maria Sarèn haastatteli Satakunnan ammattikorkeakoulussa tekemäänsä tradenomin tutkintoon
kuuluvaa opinnäytetyötään varten
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16 eri-ikäistä näkövammaista henkilöä. Haastateltujen näkövammaluokkia olivat heikkonäköinen, syvästi
heikkonäköinen ja sokea. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Näkövammaisten liitto ry. Lisäksi Sarénilla on
kymmenen vuoden työkokemus kaupan alalta.

Ella-tytär innoitti Anna-Maria Sarénin
tutkimaan opinnäytetyössään kuluttajatuotteiden pakkausmerkintöjä näkövammaisten kannalta.

LCA vei Ellan näön
Leberin synnynnäinen amauroosi (LCA) on peittyvästi periytyvä,
varhaislapsuudessa
ilmenevä vakava verkkokalvosairaus, joka luetaan retinitis pigmentosa -tyypin rappeumiin. Se johtaa usein sokeuteen
jo ensimmäisen elinvuoden
aikana. Vaikean näkövamman
epäily syntyy tavallisesti lapsen ollessa vain muutaman
kuukauden ikäinen. Geenejä, joiden mutaatio voi johtaa
LCA:n puhkeamiseen, tunnetaan ainakin 19. Joihinkin taudin muotoihin on jo kehitteillä
geeni- ja lääkehoitoja. Näkövammarekisterin mukaan Suomessa LCA-diagnoosi on noin
60 henkilöllä.

Kirjoittaja Hannele Lehtinen on Anna
Sarénin opinnäytetyön ohjannut lehtori Satakunnan ammattikorkeakoulusta (SAMK). Artikkeli on aiemmin
julkaistu Pakkausyhdistys ry:n Pakkaus-lehdessä 1/2017.
Lisätietoja opinnäytetyöstä:
annamaria.saren@gmail.com
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Rento kevätkokous Kuopiossa
18.3.2017
Teksti: Jari Palonen
Kuvat: Arja Piisinen

T

aisi olla ensimmäinen kerta,
kun meillä oli käytössä sanakartta asemalaiturilta kokouspaikalle. Tosin hotelli Cumulus sijaitsi
niin lähellä asemaa, että se olisi näkynyt hyvin laiturille, ellei juna olisi ollut edessä.
Helsingistä tullut juna muutti kulkusuuntansa Kouvolassa, ja Kuopiossa
päädyimme asemalaiturin Siilinjärven puoleiseen päähän. Matkustajat
purkautuivat rampin kautta pysäköintialueelle, me perässä. Sanakartta jäi testaamatta, mutta kokeneena
Kuopion kävijänä tiedän, että Jorma
Janhusen laatima kartta olisi ollut
hyvä.
Kirjauduimme hotelliin ja asetuimme huoneisiin, joista oli hissiyhteys
kokoustilan tuntumaan, aamiaisravintolaan ja päivälliskabinettiin. Hissi piti kuitenkin löytää kulman takaa.
Hotellin käytävät majoituskerroksissa olivat valoisia.
Kokoustilaan saapui 13 varsinaista
jäsentä Suur-Savosta, Pirkanmaalta
ja pääkaupunkiseudulta sekä Vaasasta ja Haapavedeltä. Kannatusjäseniä

oli kolme ja muita avustajia, perheenjäseniä ja esiintyjiä yhteensä seitsemän.
Professorin yllätysvierailu
Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Nyström toivotti kokousväen tervetulleeksi ja kutsui Kuopion yliopistosairaalan silmätautiopin professorin Kai
Kaarnirannan eteen. Kaarnirannan
vierailu oli varmistunut vasta viime
metreillä. Oli mielenkiintoista kuulla
Kaarnirannan kertomus siitä, miten
hän oli päätynyt lääkäriksi, ei suoraan
lukiosta yliopistoon, vaan peruskoulun jälkeen ensin elektroniikka-asentajaksi. Lukion hän suoritti työn ohessa toimien iltaisin humppa-DJ:nä.
Sitten seurasivat kemian ja fysiikan
opinnot Joensuussa, mistä hän jatkoi
edelleen Kuopioon lääketieteelliseen
tiedekuntaan.
Kuopion yliopistosairaalan potilasalue on Savo ja Pohjois-Karjala.
Lääketieteen eri osa-alueiden välillä on työnjakoa. Esimerkiksi palovammasairaaloita on Suomessa vain
kaksi, toinen Kuopiossa ja toinen
Helsingissä. Kuopiossa tehdään ikä-
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Ikärappeuma jaetaan kahteen muotoon, kuivaan ja kosteaan. Ensimmäinen etenee hitaasti, mutta on heikosti
hoidettavissa. Jälkimmäisessä verkkokalvoon kasvaa nopeasti uusia verisuonia, ja näkö heikkenee nopeasti.
Onneksi tähän muotoon on kehitetty
hoitoja.
Keskustelua käytiin myös stressihormoni kortisolin aiheuttamista silmänpohjamuutoksista. Ne ovat mahdollisia nuorellakin ihmisellä. Näillä
muutoksilla ei ole mitään tekemistä
ikärappeuman tai RP:n kanssa. Toisin
kuin edelliset, stressin aiheuttamat
silmänpohjan muutokset korjaantuvat yleensä itsestään stressin lauettua.

Professori Kai Kaarniranta vastaili kokousväen esittämiin kysymyksiin.

Kaarniranta viihtyi kanssamme päivällisen ajan. Tuntui, että meillä on
ystävä Kuopiossa.

rappeumaan liittyvää perustutkimusta, johon osallistuu potilaita myös
Etelä-Suomesta.

Virallinen osuus hoitui sujuvasti

Kokousväki sai esittää professorille
kysymyksiä. Ne käsittelivät muun muassa erilaisten verkkokalvon rappeumasairauksien eroja. Pitkäaikaiseen
diabetekseen liittyy jalkojen ja verkkokalvon verisuonien vaurioituminen. Retinitissairaudet ovat geneettisiä, eikä niihin liity ympäristöaltisteita
kuten verkkokalvon rappeumasairauksien yleisimpään muotoon, ikärappeumaan, jossa aktiivinen tupakanpoltto lisää sairastumisriskiä rajusti.

Virallisen kevätkokouksen aluksi Pohjois-Savon Näkövammaisten puheenjohtaja Jari Koskinen toivotti meidät
tervetulleiksi. Hän kertoi, että alun
perin SS eli Savon Sokeat perustettiin vuonna 1943. Yhdistyksellä oli aikoinaan vilkas lomakoti Koivuranta,
mutta aktiivisten jäsenten terveyden
heikentyessä lomakoti täytyi sulkea
muutama vuosi sitten.
Timo Nyström avasi varsinaisen kevätkokouksen ja kutsui Jari Koskisen
sen puheenjohtajaksi. Kevätkoko-
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Kevätkokousväkeä Kuopiossa, vas. prof. Kai Kaarniranta.

us sujui tämän vetämänä mutkattomasti. Vuosi 2016 ei sisältänyt taloudellisia pettymyksiä. Yhdistyksen
hallitus sai vastuuvapauden. Vuoden
2017 toimintasuunnitelma esiteltiin
ja hyväksyttiin. Taloudelliset näkymät kuluvalle vuodelle ovat vakaat.
Tutkimusrahaston keräyslipas kiersi
yleisön joukossa ja tulee vielä kiertämään eri tapahtumissa tänä vuonna.
Mainio iltaohjelma
Päivällisen jälkeen kahdeksan hengen ryhmä siirtyi Kuopion torin läheisyyteen Ravintola Introon. Siellä
esiintyi kolme Stand Up -koomikkoa:

Heikki Vilja, perussuomalainen Helsingin Malmilta, Jack (Jakke) Björklund, suomenruotsalainen, vaan ei
rikas eikä homo, sekä Fathi Ahmed,
suomensomali, joka kertoi esiintyvänsä ”taas teidän rahoillanne”. Aika
kului rattoisasti. Myöhemmin jatkoimme iltaa vielä hotellihuoneessa
omien juomien kera.
Sunnuntaiaamuna aamiaispöydässä
nautin tuhdin annoksen kalakukkoa
ja pekonia sekä todella maukasta
smoothieta. Pitkä kotimatka saattoi
alkaa.
Näkemisiin marraskuussa Tampereella!
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Uusi retinakerho aloitti Jyväskylässä
Teksti: Tarja Pietiläinen
Kuva: Kaija Halme

H

elmikuun 15. päivän iltana
Keski-Suomen näkövammaisten toimisto täyttyi ihmisistä, jotka halusivat perustaa uuden
alueellisen retinakerhon. Se kokoaa
vihdoinkin samaa sairautta potevat
keskisuomalaiset jakamaan kokemuksiaan etenevän silmäsairauden
kanssa elämisestä. Kerhossa jaetaan

myös tietoa ko. sairauteen liittyvästä
ajankohtaisesta tutkimustilanteesta
sekä muuta tärkeää tietoa.
Kerhon perustavaan kokoontumiseen oli päässyt 14 retiniitikkoa viidestä maakunnan kunnasta. Tilaisuus
aloitettiin kahvinjuonnilla. Heti virisi
vilkas keskustelu paikalla olijoiden

Jys-retina koolla runsaslukuisesti 3.4. Kaikki eivät edes mahtuneet kuvaan. Edessä oikealla istuu kerhon vetäjä Tarja Pietiläinen.
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kesken. Retina ry:n tiedottaja Outi
Lehtinen Tampereelta oli tullut uuden kerhon synnyttämisen kätilöksi.
Hän jakoi tietoa ja kokemuksia Tampereen seudun retinakerhon 23-vuotisesta toiminnasta ja lisäksi vastasi
hänelle esitettyihin moniin ajankohtaisiin kysymyksiin.
Kaksi tuntia vilahti nopeasti. Tärkeä
päätös Jyväskylän seudun retinakerhon perustamisesta tehtiin kättennostoäänestyksellä kaikkien läsnäolleiden kannattaessa asiaa.
Kerho on jo kokoontunut samalla osallistujavahvuudella uudelleen
huhtikuussa suunnittelemaan kerhon jatko-ohjelmaa. Omien ideoiden
ja tarpeiden lisäksi toimintaan otetaan mallia jonkin verran muista toi-

mivista retinakerhoista ja toisaalta
osallistutaan Retina ry:n järjestämiin
tapahtumiin yhteisestikin.
Henki on ollut hyvä näissä alkutapaamisissa ja varmasti yhteisiä aiheita ja asioita tälle ryhmälle tulee
riittämään. Tervetuloa mukaan kaikki
tekin, jotka olette jääneet harkitsemaan asiaa. Kerhotapaamiset ilmoitetaan aina sähköisillä keskustelualueilla retiniitikot-keskustelu@thp.nkl.
fi ja keski-suomi-keskustelu@thp.nkl.
fi sekä tarvittaessa tekstiviesteillä.
Lisäksi tiedot löytyvät Retina ry:n
kotisivuilla www.retina.fi. Ja kerhosta voi aina kysyä lisää minulta
tarja.m.pietilainen@gmail.com
ja
puh. 0400 808 970.

Retiniitikot retkellä Laukon kartanossa
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

T

ampereen seudun retinakerho teki perinteisen kevätretken lauantaina 6.5.2017. Tällä
kertaa se suuntautui Vesilahdelle
Laukon kartanoon. Paikka on kesäsesongin ulkopuolella avoinna vain
ryhmille. Kerhossamme käy tätä nykyä kymmenkunta henkeä, mutta
perheenjäsenten ja avustajien kanssa uskoimme saavamme vaaditun 20

hengen minimiryhmän kokoon. Näin
kävikin, ja iloksemme mukaan ilmoittautui myös ensikertalainen pariskunta sekä Jyväskylän retinakerhon
vetäjä Tarja Pietiläinen avustajineen.
Retkisää oli mitä mainioin, Pyhäjärven Omenalahti kimmelsi kevätauringossa, käenrieskat kukkivat nurmikolla, ja lämpömittarikin kipusi

43

retina 1/2017

Laukon nykyinen isäntäpari Liisa Lagerstam, Jouni Minkkinen ja heidän viisivuotias Nelli-tyttärensä asuvat taustalla näkyvässä Tilanhoitajan talossa.

Rafael Haarlan 1931 rakennuttaman päärakennuksen itäpäätyä asuttaa vanha
rouva Leena Lagerstam.

toiselle kymmenelle. Koska asumme
pitkin Pirkanmaata, ei yhteiskuljetusta järjestetty, vaan hyödynsimme
sote-kyytejä ja autoilevia perheenjäseniä. Hyvin kaikki löysivät sovitulle kokoontumispaikalle Juhlatallin
edustalle.

Saimme kuulla, että Laukon kylässä
on asuttu pitkälti toista tuhatta vuotta. Kartanoksi se muodostui 1400-luvun kuluessa. Tarinan mukaan kaikki
alkoi Matti Kurjen ja Pohdon legendaarisesta kaksintaistelusta. Kartanon 600-vuotisjuhlaa vietettiin viime vuonna. Kurki-suvun 400 vuoden
isännyys päättyi 1817, kun Clas Kurki
myi kartanon arkkiatri Törngrenille. Uusien omistajien mukana Laukkoon muutti Elias Lönnrot, joka toimi
aluksi lasten kotiopettajana ja kirjoitti sittemmin Kalevalan. Törngrenit
aloittivat sisävesiliikenteen Laukon ja
Tampereen välillä, mistä muistuttaa
vieläkin Laukontorin nimi.

Oppaanamme toimi Minna Hiltunen,
joka ei ollut aiemmin luotsannut näkövammaisia. Hän oli helpottunut
kuullessaan, että kykenemme vallan
mainiosti kävelemään 250 m kartanon puistotietä pitkin ja nousemaan
päärakennuksen portaat ylös. Vain
lyhyt puhelinkeskustelu ohjeistuksenaan hän osasi kuvailla ympäristöä,
suuntia, esineitä, rakennuksia ja mittasuhteita kuin opastaisi työkseen
näkövammaisia.

Punaiset polttivat Laukon maan tasalle 1918 kostoksi pahalle paronille,
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joka hääti torpparit kodeistaan. Paperitehtailija Rafael Haarla osti maat
1929 ja rakennutti Laukon uudelleen.
Hän myös istutti puistoon valkohäntäpeuroja. Nykyisen kartanonrouvan,
tohtori Liisa Lagerstamin vanhemmat
hankkivat kartanon Haarlan perikunnalta 1968. Heidän aikanaan Laukossa kasvatettiin kuuluisia ravihevosia.
Haarlojen 1930- ja 1940-luvulla rakennuttamat työntekijöiden asuintalot on kunnostettu nykyaikaisiksi
vuokra-asunnoiksi. Oppaamme kertoi itsekin vuokranneensa kodin tästä
viihtyisästä, lähes 30 asukkaan kartanokylästä. Kaikki Laukon rakennukset on kalkittu hohtavan valkoisiksi,
ja niissä on punainen tiilikatto.
Opastettu kierros päättyi Juhlatallin Kurki-ravintolaan, jossa nautimme tuhdit maalaisleivät ja makean

Laukon kartano oli mahtavimmillaan
1600-luvulla, jolloin siellä elettiin eurooppalaiseen barokkityyliin kokkien ja hovimestareiden pannessa parastaan.

leivonnaisen kahvin tai teen kera.
Samalla kirjoitimme nimemme suruadressiin muistellen kerhomme perustajajäsentä ja aktiivista kerholaista Erkki Lahtista, joka menehtyi aivan
yllättäen kevätretkemme edellä.
Ennen lähtöä tutustuimme vielä kartanonrouvan puotiin. Moni ostikin
kotiinviemisiksi erilaisia tuotteita.
Suosituin taisi olla tarjoushintainen
Laukon kesäpassi, jota näyttämällä
kartanoon ja sen lukuisiin kesätapahtumiin pääsee koko kesäsesongin
ajan.
Laukon vaiheikkaasta historiasta on
julkaistu upea juhlakirja. Kun selailimme sitä ihastuneina taksikyytiä
odotellessa, mainio oppaamme lahjoitti yhden kappaleen Retina ry:lle
muistoksi käynnistämme!

Laukon kuuluisan hevossiittolan tiloissa on
nykyään vuokra-asuntoja, ravintola ja kartanonrouvan puoti.
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Intohimona käsityöt
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen ja Sisko Kiiski

L

empääläläinen retiniitikko Sisko
Kiiski, 60, on intohimoinen käsityöntekijä. Perinteiset neuletyöt
eivät häntä innosta, mutta askartelu
ja nikkarointi – siinä on sitä jotain!

– Hauskinta on, kun voi käyttää omaa
mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kertoo Sisko. – Kotini varastotilat pursuavat erilaisia materiaaleja ja niiden
työstämiseen tarvittavia välineitä.
Säästän melkein kaiken, millä saattaa
vielä olla käyttöä. Kokemuksesta tiedän, että jonain päivänä keksin kyllä
materiaalille kuin materiaalille käyttökohteen.
Alkusysäys kukkien sidonnasta
Viehtymys luoda käsillä kauneutta
vei Siskon nuorena töihin kukkakauppaan. Siellä sai sitoa kukkavihkoja
ja sommitella asetelmiin nauhoja ja
muita koristeita. Joulun ja pääsiäisen
alla rusetteja solmittiin valmiiksi kasapäin. Niitä oli sitten helppo tuikata
sopiviin kohteisiin.
– Rusetti jäi tavaramerkikseni. Lisäilen niitä vieläkin mielelläni omiin töihini, nauraa Sisko.
Kukkakaupassa työskentelyn hän
joutui lopettamaan, kun retinitikselle

Sisko Kiiski esittelee tuunaamiaan pikkutauluja Supermessuilla Tampereella huhtikuussa 2017.

tyypilliset näköongelmat pahenivat.
Kukkien keskellä olisi tarvittu myös
hyvää värinäköä. Asiakkaiden yllätykseksi myyjä saattoi tarjota vaaleanpunaisia ruusuja keltaisten sijaan
tai päinvastoin.
– Näkötilanteeni alkaa nykyisin olla
jo aika heikko, selvittää Sisko. Hän on
sittemmin kouluttautunut hierojaksi
ja kuntohoitajaksi.
– Vasemmalla silmällä näen vielä tarkasti, mutta oikean silmän keskelle
on tullut samea kehä, joka haittaa
kaikessa tarkassa työskentelyssä. Kun
työkalut, purkit ja purnukat ovat hy-
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vässä järjestyksessä, hommat sujuvat, ja rottinkipuikko osuu käteen ilman näköäkin. On kuitenkin korkea
aika tunnustaa, että on luovuttava
pikkutarkoista töistä, koska silmät
rasittuvat liikaa. Siksi olenkin innostunut näistä minun uusista jutuistani,
toteaa Sisko.
Työt esillä messuilla
Tapaan Siskon Tampereen messukeskuksessa, jossa on meneillään Supermessut. Yksi näyttelyhalli on täynnä
käsitöitä. Sisko päivystää Tampereen
seudun Näkövammaisten myyntipöydän takana. Perinteisten koritöiden,
harjojen ja mattopiiskojen ohella esillä on upeita pitkävartisia kirjoneulesukkia.
Siskon työt erottuvat joukosta oitis.
Hän on valmistanut kierrätysmateriaaleista somia pikku tauluja. Kehykset ovat peräisin mikä mistäkin.
Taulujen pintalevyt on verhoiltu molemmin puolin vanhoista farkuista
leikatuilla kankaanpaloilla. Saumat ja
koristetikkaukset elävöittävät pintaa.
Taulujen ripustimetkin ovat farkkukangasta.
Varsinainen kuva-aihe muodostuu
pienillä leivos-, piparkakku- ja muilla
muoteilla betonista valetuista sydämistä, kukista ja leivonnaisista. Jokaisesta taulusta löytyy rusetti, Siskon
tavaramerkki. Niissä on myös helmiä,
ohuesta teräslangasta virkattuja tai
punottuja ketjuja ja muita viehättäviä
yksityiskohtia. Uniikit taulut on ripus-

Kierrätysmateriaaleista syntyy osaavissa
käsissä viehättäviä lahjatavaroita.

tettu kiemuraisista oksista valmistettuihin tikkaisiin. Sisko on nimennyt
ne viikonpäivätikkaiksi.
– Mottoni on: Miksi mennä merta
edemmäs kalaan, kun tarvikkeet löytyvät omasta pihasta, hän summaa.
– Kaikki työni avautuvat myös sokealle. Niitä saa vapaasti tunnustella.
Kohokuviot ja erilaiset pintamateriaalit tuntuvat sormissa mukavilta.
Uusi hiekkaa sisältävä betonimaali on
hauska lisä perusmaalien joukkoon.
Erivärisistä vahoista kukkamuotilla
valetut kynttilät tuovat väriä myyntipöytään. Taustalla on valtava kimppu
upeita valkoisia ruusuja.
– Nämä ruusut olen askarrellut käytetystä pistekirjoituspaperista. Verholehtiin ja varteen tarvitaan lisäksi
vihreää paperinarua ja rautalankaa,
kertoo Sisko.
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Kekseliäisyys kompensoi näön
puutetta
Sisko on huomannut, että paras paikka näpräilyyn on keraaminen liesitaso. Hyvän valaistuksen ja kontrastin
lisäksi ergonomiakin on sopiva. Teräslankatöitä tehdessä tason päällä on
emalinen taikinakulho ja sen päällä
litteä, reiällinen vuolukivi. Kiven pintaan Sisko on kiinnittänyt tumman
pahvin, joka tarjoaa hyvän taustan
teräslangalle.

mukaan. Kevään korvalla kynttilälyhdyn sisään on kasattu iloisenvärisiä
pääsiäismunia. Muna-aihe toistuu lukuisissa punontatöissä, joita riippuu
puiden oksilla ja nököttää niiden juurella.
– Kun lapsuuskotini pihasta kaadettiin valtava koivu, halusin siitä jotain
muistoksi omaan puutarhaani. Niinpä keräsin ohuita oksia ja punoin niistä jalustan jättikokoiselle pääsiäismunalle.

– Tärkein ja monipuolisin työkaluni on 1990-luvulla hankkimani rottinkipuikko, hehkuttaa Sisko. – Sen
molemmat päät ovat olleet kovassa
käytössä lähes kaikkia materiaaleja työstäessä. Erilaiset suurennus- ja
kontrastilasit ovat hyviä apuvälineitä,
samoin ledilamput. Auringon valoa ei
voita mikään ainakaan silloin, kun se
osuu työhön oikeasta suunnasta.
– Myös älypuhelin on verraton apu,
huomauttaa Sisko yllättäen. – Kuvasin laastisäkin kyljestä käyttöohjeen,
jolloin sain sen pikaisesti luettua.
Suurennuslasin kanssa tekstien tihrustelu on paljon hankalampaa.
Sisko kaivaa esiin puhelimensa ja
näyttää terävää kuvaa laastisäkin
tekstistä. Sitten hän selaa esiin otoksia käsitöistään. Niiden joukossa on
näkymiä Kiiskien omakotitalon pihasta ja puutarhasta. Kaikkialla näkyy Siskon kädenjälki. Osa koristeista
on pysyviä, osa vaihtuu vuodenajan

Kiiskien talon seinustalla jättikokoinen
pajunvitsamuna kököttää munakupissa,
jonka Sisko on punonut lapsuuskotinsa
pihakoivun oksista.
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Monipuolinen liikunta ylläpitää
toimintakykyä

teeseen, ensin Martti Ahtisaaren, sitten Tarja Halosen kutsumana.

Katselen ihastuneena ulkokuvia ja totean, että piha voittaisi helposti jonkin Suomen kaunein piha -kilpailun!

Liikunta on edelleen keskeisellä sijalla Siskon elämässä. Talvisin hän hiihtää ja luistelee läheisen järven jäällä.
Kuntosalilla ja lenkillä tulee käytyä
säännöllisesti. Piha ja puutarha tarjoavat hyötyliikuntaa. Lisäksi Sisko
ohjaa useita vammaisten ja ikäihmisten liikuntaryhmiä. Harrastan itsekin
kahvakuulailua hänen vetämässään
näkövammaisryhmässä.

– Kilpailut on käyty hiihtoladuilla,
kuittaa Sisko.
Ja toden totta: Siskolla on takanaan
harvinaisen pitkä ja menestyksekäs
urheilu-ura.
Palkintokokoelmaan
kuuluu peräti 17 henkilökohtaista
hiihdon arvokisamitalia. Sisko kantoi
niitä kotiin mm. talviparalympialaisista Lillehammerista 1994, Naganosta
1998 ja Salt Lake Citysta 2002. Näkövammaisten Keskusliiton liikuntatoimikunta valitsi hänet vuoden 2003
näkövammaisurheilijaksi. Linnan juhlissakin hänet on nähty kahteen ot-

Siskon kekseliäisyyttä ja huumorintajua kuvaa hauskasti kahvakuulailijoilta saamani syntymäpäivälahja, 60
kilon kahvakuula. Todellisuudessa se
painaa toki vain 6 kg, mutta kutosen
vieressä on Siskon huolellisesti maalaama nolla.

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry
esittäytyy
Teksti: Kaisa Penttilä
Kuva: Arja Piisinen

K

äsitöiden tekeminen on merkinnyt monille uutta mielekästä tekemistä ja elämän sisältöä
näön heikentyessä. Me retiniitikot
olemme yleensä jo lapsuudessa tai

koulun käsityötunneilla oppineet perustekniikat näön avulla. Siksi meidän
on verraten helppo oppia tekemään
samaa juttua huonolla näöllä. Myös
tuntoaistin harjaannuttamisella on
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suuri merkitys. Kun ei enää näe, oppii
tutkimaan asioita herkin sormin.
Näkövammaiset Käsityöntekijät ry on
nimensä mukaisesti näkövammaisten
käsityöntekijöiden valtakunnallinen
etujärjestö. Se järjestää monipuolista
toimintaa ja käsityötapahtumia yhteistyössä näkövammaisten alueyhdistysten kanssa. Jäseneksi voi liittyä
yhdistyksen verkkosivulta löytyvällä
jäsenhakemuslomakkeella, jonka voi
joko lähettää postitse tai sähköpostitse. Jäsenyys edellyttää vähintään
50 % näkövamman haitta-astetta.
Jäsenmaksu on 19 €, kannatusjäsenmaksu 25 € ja yhteisöjäsenmaksu 50
€ vuodessa.
Yhdistyksen uudistunut hallitus
esittäytyy
Näkövammaiset Käsityöntekijät ry
piti kevätkokouksen 18.3. Tampereella. Jäsenistö äänesti uudeksi puheenjohtajaksi Eeva Airikaisen Vantaalta.
Eeva on retiniitikko ja nyt toista kertaa puheenjohtajana. Hän on kouluttautunut käsityöohjaajaksi Arlainstituutissa, ja korinpunonta on hänen
erityisalaansa.
Yhdistyksen painopisteeksi Eeva ottaa ohjaajien ammattitaidon ylläpitämisen, uusien ohjaajien koulutuksen aloittamisen sekä perinteisten
tekniikoiden säilyttämisen. On myös
tärkeää kehittää tiedottamista, jotta
tavoitettaisiin kaikki käsitöistä kiinnostuneet näkövammaiset.

Heikki Penttinen on Karjaalta ja niin
ikään retiniitikko. Heikki on valmistunut Arlainstituutista kaluste- ja korilinjalta. Hän on toiminut sekä käsityöläisenä että käsitöiden ohjaajana
ja on nyt toista kertaa hallituksessa.
– Mielestäni käsitöiden tekemisellä
on suuri merkitys elämän sisällön parantamisessa, harrastuksena ja lisäansioiden lähteenä. Olen huolissani
perinteisten käsityötaitojen katoamisesta koulutuksen loppumisen myötä, kertoo Heikki Penttinen.
Mauno ”Manne” Sirviö on jyväskyläläinen käsityöntekijä ja toimii hallituksen varapuheenjohtajana. Hänen
tuotevalikoimiinsa kuuluvat perinteiset käsityöt, harjat, korit, huonekalut
ja kalusteiden entisöinti. Lisäksi Man-
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nea kiinnostaa tuotekehittely ja kierrätysmateriaalien käyttö.
– Yhdistyksemme tärkeimmät tehtävät ovat käsityöläisten ammattitaidon ja koulutuksen varmistaminen
sekä tuotteiden korkean laadun takaaminen, painottaa Mauno Sirviö.
Kaarina Haikara Vantaalta on istunut
hallituksessa yhtäjaksoisesti 20 vuotta. Hän on toiminut myös puheenjohtajana, ja hänet on nimitetty yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Kaarina järjestää käsityötapahtumia
ja ohjaaa monia eri kursseja. Hän on
innostanut suurta joukkoa näkövammaisia harrastamaan käsillä tekemistä. Kaarinan mielestä käsityötoiminta
on tärkeää vertaistoimintaa, joka yhdistää näkövammaisia ja antaa elämälle sisältöä.
Kaisa Penttilä Espoosta on ensi kertaa
mukana hallituksessa. Hän on lehtemme lukijoille tuttu Retina ry:n aktiivisena puuhanaisena ja Näkövammaisten liiton työntekijänä. Kaisalle
käsitöiden tekeminen on ollut rakas
harrastus aina. Tekniikat ovat vain
vaihtuneet sokeutumisen myötä.
– Käsityö on ollut hyvää vastapainoa
IT-asiantuntijan työhön, kertoo Kaisa.
Hänen mielestään yhdistyksen tärkein tehtävä on turvata perinteisten
taitojen säilyminen ja edistää ohjaajien koulutusta sekä lisätä toiminnasta
tiedottamista.

Eija Jaakkola Tampereelta on ollut
hallituksessa 8 vuotta. Käsityöt ovat
olleet hänelle aina tärkeitä, ja ohjaajana hän on toiminut jo 20 vuoden
ajan. Neuletyöt, ompelu ja muovipäretyöt ovat lähellä sydäntä.
– Mielestäni on tärkeää, että ihmiset
lähtevät kerhoihin ja kursseille oppimaan uusia asioita eivätkä jää yksin
kotiin, summaa Eija.
Pietarsaarelainen Laila RantanenTimonen on vuoden 2016 näkövammainen yrittäjä. Laila harrastaa käsitöitä monipuolisesti ja on toiminut
myös ohjaajana. Harjatuotteet ovat
tärkeä myyntiartikkeli.
Lailan mielestä yhdistyksen ydintehtäviä ovat materiaalin välityksen
turvaaminen ja uusien materiaalien
kehittäminen sekä soveltuvien käsityöohjeiden etsiminen ja välittäminen näkövammaisille saavutettavasti. Kolmanneksi kehittämiskohteeksi
Laila nimeää verkkokaupan ja tuotteiden markkinoinnin.
– Toivon, että saamme nuoria kiinnostumaan käsityöammateista ja mukaan yhdistyksen toimintaan, sanoo
Laila, joka on nyt ensimmäistä kertaa
yhdistyksen hallituksessa.
Lisätiedot:
nakovammaiset@kasityontekijat.fi
www.kasityontekijat.fi
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Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja
päivystysaika
Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja
torstaisin klo 10-13 numerossa (09)
3960 5800. Muina aikoina voit jättää
viestin vastaajaan. Toimisto on suljettu 30.6.-9.8.2017.
Retina Day
Retina Day järjestetään lauantaina
16.9.2017 Iiriksessä Helsingissä. Tapahtumaan tuovat kansainvälisen
tuulahduksen Pohjoismaiden sisaryhdistysten edustajat, joiden vuotuinen tapaaminen osuu samaan viikonvaihteeseen.
Syyskokous Tampereella
Yhdistyksen syyskokous pidetään
Tampereella lauantaina 11.11.2017,
(huom. muuttunut ajankohta) Hotelli Tampere Scandic City, Hämeenkatu
1, rautatieasemaa vastapäätä. Oheisohjelmana on tutustuminen apuvälinemessuihin Tampereen messukeskuksessa.
Pääkaupunkiseudun kerho
Pääkaupunkiseudun
retinakerho
kokoontuu myöhemmin ilmoitettavana päivänä marraskuussa vapaamuotoisen vertaistuen ja kahvittelun
merkeissä Iiris-keskuksessa, Marjaniementie 74. Lisätiedot: Kari Huuskonen, p. (09) 3960 4676 tai kari.
huuskonen@nkl.fi.

Tampereen seudun retinakerho
Tampereen seudun retinakerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 15.30−17.00
Tampereen seudun Näkövammaiset
ry:n kerhohuoneella, Kuninkaankatu
8 A, 2. krs. Kahviraha 2 euroa. Aloitamme elokuussa viettämällä päivän
Ahlmanin kartanossa, Hallilantie 24,
Tampere. Syyskauden viralliset kerhopäivät ovat 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.
Seuraa ilmoittelua! Lisätiedot: Raija
Leppänen, p. 0400 797 139, ja Outi
Lehtinen. p. 040 700 7930.
Jys Retinan kesäillan risteily
15.6.2017
Tervetuloa viettämään ikimuistoista kesäiltaa laivaristeilylle torstaina
15.6.2017 klo 18-21. Laiva kiertelee
Pohjois-Päijänteen saaristossa, yhden
sulun kautta Leppävedelle ja etelässä
Säynätsalon seudulle. Matkan aikana
kapteeni selostaa näkymiä. Risteilyn
hinta on 28 €/hlö, illallisen kera 52 €,
alle 12-vuotiaat 10 €, illallisen kera
20 €. Avustajat ja koirat laivaan maksutta. Laivalla on a-oikeudet ja mahdollisuus nauttia illallisen asemesta
kahvilatuotteita. Maksuvälineenä käy
myös pankkikortti.
Sitovat ilmoittautumiset 8.6. mennessä tarja.m.pietilainen@gmail.com
tai 0400 808970. Kerro, onko mukana
avustaja, opaskoira ja ruokailetko. Tapaamme Jyväskylän satamakahvilassa klo 17. Varaa lipunostoon tasaraha,
ostamme ryhmälipun n. puoli tuntia
ennen laivan lähtöä.
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Retina ry:n hallitus 2017
Puheenjohtaja:
Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404
timonystrom@hotmail.com

Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 980
tarja.m.pietilainen@gmail.com

Jaana Argillander, Helsinki
040 520 4930
jaana.argillander@kolumbus.fi

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

Jyrki Hänninen, Oulu
040 5024 882
jyrki.hanninen@gmail.com
Antti Isokallio, Nokia
040 537 7678
anttiisokallio@gmail.com
Heikki Ketola, Oulu
044 564 6670
hjketola@gmail.com
Jari Palonen, Helsinki
041 527 1632
JariPPalonen@gmail.com

Varajäsenet:
Pekka Rantanen, Helsinki
0400 468 005
vp.rantanen@nic.fi
Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com
Outi Lehtinen, Tampere
040 700 7930
outi.lehtinen@elisanet.fi

Retina ry:n vertaistukihenkilöt
Kristiina Helin-Kesäläinen, Helsinki
050 571 9563
kristiina.kesalainen@luukku.com

Pekka Rantanen, Helsinki
0400 468 005, vp.rantanen@nic.fi

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

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

Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075, eero.kiuru@pp.nkl.fi
Anita Niemi, Haapavesi
0500 585 750, anita.niemi@kotinet.com

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

Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 970,
tarja.m.pietilainen@gmail.com

Tuomas Ruokonen, Vantaa
040 571 3509
tuomas_tsr@hotmail.com
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Palvelukortti
Haluan liittyä varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi +
liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina-lehden vuosikerran)
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi, sisältää Retina
-lehden vuosikerran)
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)
Tilaan veloituksetta:
		
yhdistyksen esitteitä
		
käyntikortteja
		
Retiniitikon opasta
		
Käveleviä hattuja

____
____
____
____

kpl
kpl
kpl
kpl

Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja
luonnonvaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 2,30 / lippis 2,30
Paita: koot: S,M,L,XL ____ kpl ____ koko __________ väri
Lippis: yksi koko - sopii kaikille ____ kpl ____________ väri
Maksetaan etukäteen tilille Danske Bank FI13 8000 1201 7422 60
_____ euroa.

Irrota sivu, taita kahtia tämä puoli sisäänpäin ja nido tai teippaa kiinni.
Palautusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia
potevien asialla
liimaa tähän
kirjepostimerkki

Päiväys
Nimi

Retina ry

Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka

Marjaniementie 74
00930 HELSINKI

Puhelin

Retina ry
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Tue suomalaista silmätutkimusta!

J

oka vuosi kymmenet nuoret suomalaiset
saavat kuulla sairastavansa perin
nöllistä
verkkokalvorappeumaa, joka


tuhoaa valoaistinsolut ja johtaa vähitellen
sokeuteen. Tieto etenevästä näkövammasta vaikuttaa koko elämään, ja taakkaa lisää

taudin
mahdollinen periytyminen omille
lapsille. Vaikka näkövammaisen arkea voidaan 
helpottaa erilaisten apuvälineiden,
palveluiden, valaistuksen ja vertaistuen
avulla, jokainen retiniitikko toivoisi parantavan hoitokeinon löytyvän pian.







Vuosikymmeniä jatkunut uuttera tutkimustyö alkaa vihdoin tuottaa konkreettisia tuloksia. Monet suomalaiseen tautiperintöön kuuluvat geenivirheet tunnetaan
jo hyvin, ja ensimmäinen geenihoitoon
tähtäävä hoitotutkimuskin on aloitettu.
Tutkimus etenee juuri nyt voimakkaasti
monella muullakin rintamalla. Perusteilla
oleva Retinitisrekisteri saattaa yhteen tut-

Puh: 09-3960 5800 Fax: 09-3960 4345
Y-tunnus:0773071-9
Saajan
tilinumero

kijat ja rekisteriin vapaaehtoisesti tietonsa
antaneet retiniitikot. Tutkijoiden on myös
tärkeä
osallistua kansainvälisiin kongres
seihin, joissa esitellään uusimmat tulokset
ja vaihdetaan tietoja.




Retina
ry:n Tutkimusrahastosta
myönne

tään
tutkimus- ja
matka-apurahoja perin

nöllisten verkkokalvorappeumien tutki

musta, hoitoa ja kuntoutusta edistäviin
hankkeisiin. Apurahoja voi hakea ympäri
vuoden. Niiden myöntämisestä päättää

yhdistyksen hallitus asiantuntijaryhmää

konsultoiden. Tutkimustuloksista kerro

taan Retina-lehdessä.
Retina ry:n Tutkimusrahasto on perustettu
testamenttilahjoituksen turvin, ja sitä on
kartutettu vuosien mittaan. Ilman uusia
lahjoituksia emme kuitenkaan pysty vastaamaan nykyiseen, alati kasvavaan rahoitustarpeeseen.

Email: info@retina.fi
Internet: www.retina.fi

IBAN

BIC

FI55 8000
1278
29 08
FI32
80001670
2710
2248

DABAFIHH

Retina ry Tutkimusrahasto
Retina ry
Marjaniementie
Marjaniementie 7474
00930
Helsinki
00930 HELSINKI

Kertalahjoitus _____ €
Kuukausilahjoitus
______€/kk
Jäsenmaksu
2015
Rahankeräyslupa nr. POL-2015-9143
Myöntäjä: Poliisihallitus 16.9.2015
Voimassa: 19.9.2015-18.9.2017 koko Suomen
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

SINISALO TUULA PIRJO INKERI
PALKKISILLANTIE 656
05620 HYVINKÄÄ

Allekirjoitus

Viitenro

Underskrift

Ref.nr

Tililtä

Eräpäivä

Från konto nr

Förf.dag

29858
142 05024
Euro

15.05.2015

25,00

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

PANKKI BANKEN
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Enemmän kuin mitään
Toivon
minuuttien venyvän pilven lonkina
vuosia
väistämään vasemmalle kun aika sivaltaa oikealta
että ehtisimme pysähtyä
huutaa ritariperhosia toiselta mantereelta
rohkeasti yhdessä
nähdä
lähellä erityistä
lähteä tavallisesta kauemmaksi
ja tanssia
enkelten kanssa
räpytellä väriseviä siipiä
roihuta edes yhden päivän
eri mineraaliväreissä palaa
ikkunan alle, auringon sakaroihin
ripustettuun tilataidetauluun
joka muistuttaisi uskalluksesta
ajoissa etsiä
uudesta asetelmasta oma paikka
leikitellen
niin kuin lokki, kissa ja varis
ja lapsi, joka ei pelkää mitään
– Tiina Kulmala

Kuva: Viveka Eriksson

