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Otsikon kysymys lausuttiin erää-
nä keväänä ampumaradalla. 
Kuulinko todella oikein? Ai-

van käsittämätön kysymys! Miten ku-
kaan voi kysyä minulta tuollaista? Ei-
vätkö arvoni ja kasvatusperiaatteeni 
kolmen lapsen isänä vakuuta? Vasta-
sin, että EI TODELLA! 

Sain yllättyneen katseen: ”Jaa, ajatte-
lin vain, että olisitteko tulleet meille 
syömään, kun meillä on iso lampaan-
paisti ja siitä riittäisi teillekin.” Näin 
sai selkeä eteläsavolainen kysymys 
”Syyvväänkö teillä lammasta?” uuden 
merkityksen päässäni.
 
Tuli tuo keskustelu mieleeni, kun jäl-
leen kerran työpaikan lounaspöy-
dässä joku ruokailija sanoi toiselle: 
”Vähän vammasta!” En edes tiennyt, 
mistä he keskustelivat, mutta ymmär-
sin kyllä, että jokin asia ei ollut kom-
mentoijan mieleen. 

Eipä ollut ensimmäinen kerta, kun 
olin vastaavassa tilanteessa. Joskus 
olen kysynyt: ”Millaista se oikein sit-
ten on?” Mietin, pitääkö olla huolis-
saan, kuten eräässä televisiosarjas-

Syletäänkö teillä vammasta?
Teksti: Timo Nyström, Retina ry:n puheenjohtaja
Kuva: Pekka Makkonen

sakin kysytään, vai pitääkö pahoittaa 
mielensä. Äiti olisi varmaan ohjeista-
nut, että älä välitä ja viisas aina väis-
tää.
 
Silti jään aina pohtimaan sanonnan 
tarkoitusta. Ilmiselvästi se on jonkin-
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lainen manaus ellei sitten jopa kiroamisen 
muoto. Saattaahan olla, että sanoja on niin 
terve ja täydellinen, että ei voi ymmärtää 
sanonnan merkitystä.
 
Kuulin eräässä yhteydessä, että muuan lää-
käri oli ottanut kantaa sanaan vammainen. 
Hänen mielestään ei ole näkövammaisia 
vaan henkilöitä, joilla on näkövamma. Kiin-
nostava näkökulma! Olisimmeko silloin ta-
sa-arvoisempia? Olen monesti sanonut, että 
jalat ja kädet pelaa, ymmärryskin enimmäk-
seen, näkö vaan vähän reistaa. En ole siis 
enemmän tai vähemmän kuin muut, vain 
jokin ominaisuus on heikompi kuin heillä. 
Yksinkertaista, eikö totta?
 
Hyvää joulua ja valoisampien kelien odotus-
ta! Samalla toivotan ensi vuoden teemam-
me sanoin: ”Hyvää elämää!”
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Kansainvälisen retiniitikon päi-
vän tapahtuma Retina Day pi-
dettiin lauantaina 16.9.2017 

tuttuun tapaan Iiriksessä Helsingissä. 

Yhdistys tarjosi osallistujille aamu-
kahvit sämpylöineen. Lapset pääsivät 
luentojen ajaksi leikkihuoneeseen 
puuhailemaan luokanopettaja Tuula 
Mäkelän kanssa. Braille-saliin istahti 
53 ja nettiradiolähetyksen ääreen 16 
kuulijaa. Yleisön joukossa oli 10 Re-
tina ry:n pohjoismaisten sisaryhdis-
tysten edustajaa, jotka olivat saapu-
neet Helsinkiin pari päivää aiemmin 
omaan jokavuotiseen tapaamiseen-
sa. Heille luennot simultaanitulkattiin 
kuulokkeiden kautta. 

Tilaisuuden aluksi Pekka Rantanen 
kertoi Retina ry:n tutkimusrahaston 
päättymässä olevasta rahankeräys-
kampanjasta. Keräyslipas kiersi sa-
lissa viimeistä kertaa, ja siihen kertyi 
412,10 euroa. Kaksi vuotta kestäneen 
rahankeräyksen bruttotulokseksi saa-
tiin näin 9176 euroa. Keräyksen noin 
1265 euron kulut koostuivat pääosin 
verkkosivullamme pyörineen kam-
panjavideon tuotantokustannuksis-
ta. Keräyksen lopullinen nettotulos 
oli noin 7911 euroa. Lämmin kiitos 
kaikille lahjoittajille!

Elämänlaatua, vertaistukea ja 
apuvälineitä Retina Dayssa
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

Tänä vuonna luentojen aihepiirit oli-
vat hyvin maanläheisiä: näkövam-
maisten elämänlaatu (prof. Hannu 
Uusitalo, Tays/SILK), vertaistuki (psy-
kologi Marika Kajander, HUS) ja uusi 
liikkumisen apuväline opastutka (tut-
kija Mikko Metso, Teknologian Tutki-
muskeskus VTT). Kajanderin ja Met-
son esityksistä on erilliset artikkelit 
tässä lehdessä.

Päivitettyä tutkimustietoa

Geeni- ja kantasolututkimuksia käsi-
teltiin viime vuoden Retina Dayssa ja 
erityisesti harvinaissairauksien päi-
vän tapahtumassa 28.2.2017 Oulus-
sa. Luentonsa aluksi Hannu Uusitalo 
kertoi lyhyesti, mitä uutta tutkimus-
rintamalla on vuoden mittaan tapah-
tunut.

Leberin kongenitaalisen amauroosin 
(LCA) RPE65-geenihoitotutkimusten 
etenemisestä on uutisoitu viime vuo-
sina toistuvasti. Nyt tämän terapian 
kliininen teho on osoitettu selkeästi 
III vaiheen testeissä, jotka suoritet-
tiin toiminnallisessa ympäristössä. 
Geeninsiirto paransi merkittävästi 
potilaiden toiminnallista näköä. Tu-
lokset on julkaistu arvovaltaisessa 
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Lancet-tiedelehdessä. Tämä läpimur-
to todennäköisesti kiihdyttää geeni-
hoitojen kehittämistä myös muihin 
perinnöllisiin silmäsairauksiin, joiden 
geenivirhe tunnetaan.

Samaan aikaan jatkuu myös tavan-
omaisten lääkkeiden kehitystyö. Täs-
tä esimerkkinä on Euroopan yhteisön 
rahoittama laajaa DRUGSFORD-han-
ke, jolla on etsitty uusia silmälääkkei-
tä. Tutkimuksessa on testattu 250 eri-
laista lääkeaihiota eli verkkokalvoon 
vaikuttavaa molekyyliä ensin solu- ja 
kudosviljelmissä ja sitten viisi lupaa-
vinta koe-eläimissä. Jatkotutkimuk-
siin valikoitui syklisen GMP:n estäjä 
koodinimeltä LPDF003. Tulevaisuus 
näyttää, saadaanko siitä toimiva lää-

kevalmiste verkkokalvosairauksien 
hoitoon.

Oksidatiivisen stressin osuutta mo-
niin tauteihin, myös retinitissairauk-
siin on tutkittu paljon. Eräs lupaava 
lääkeaine on NACA eli N-asetyylikys-
teiiniamidi. Amerikkalainen säätiö 
Foundation Fighting Blindness, on 
lahjoittanut NACA tutkimukseen 7,5 
miljoonaa dollaria. NACA annostel-
laan yleensä systeemisesti, mutta sitä 
on käytetty kokeellisesti myös silmä-
tippana ja silmän sisäisenä injektio-
na. 

Hyviä uutisia kuuluu myös kantasolu-
puolelta. Heli Skottmanin johdolla 
Tampereellakin testattu malli, jossa 

Retina Dayn yleisöä Iiriksen Braille-salissa.
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kantasoluista tuotettua verkkokalvon 
pigmenttiepiteeliä kasvatetaan bio-
membraanin päällä luonnolliseksi le-
vyksi, on ottanut askeleen eteenpäin. 
Professori Peter Coffey Lontoosta on 
tehnyt siellä ensimmäiset ihmisko-
keet muutamalla potilaalla. Alustavat 
tulokset ovat lupaavia. Mitään turval-
lisuusongelmia ei ole ilmennyt, siirto 
onnistuu teknisesti, ja siirretyt solut 
viihtyvät hyvin verkkokalvolla. Hoi-
don lopullisesta hyödystä potilaille ei 
ole vielä tietoa.

Suomessa käynnissä oleva perinnöl-
listen silmäsairauksien sairausmal-
litutkimus on saanut eettisen toimi-
kunnan luvat. Parhaillaan etsitään 
rahoitusta tutkimuksen käynnistä-
miseksi. Ideana on valmistaa kanta-
solutekniikalla kullekin potilaalle yk-
silöllinen sairausmalli, jonka avulla 
kyseisen geenivirheen vaikutuksia 
solujen aineenvaihduntaan voidaan 
tutkia ja tältä pohjalta etsiä hoitoon 
sopivaa lääkeainetta.

Keinonäköpuolella on kehitetty jo 
kaksi kaupallisesti saatavaa implant-
tia. Amerikkalainen Argus on tähän 
mennessä asennettu noin 200 henki-
lölle. Implanttien rajoitteita ovat heik-
ko erotuskyky ja suppea näkökenttä.

Näkövammaisten elämänlaatu ja 
sairastavuus

Seuraavaksi Uusitalo siirtyi esittele-
mään Tampereen yliopistossa tehtyä 
laajaa tutkimusta, jolla selvitetään 

heikentyneen näkökyvyn vaikutusta 
elämänlaatuun, sairastavuuteen ja 
tapaturmiin. Tutkimuksen tavoittee-
na on selvittää näkökyvyn merkitystä 
kansalaisten arkipäivän elämälle ja 
terveydenhuoltojärjestelmälle. Tällai-
sen tiedon merkitys on suuri, kun hae-
taan perusteita silmäsairauden hoi-
don kustannuksille tulevaisuudessa. 

Tutkimus tehdään yhteistyössä Tam-
pereen yliopiston, Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen ja Näkövam-
maisten liiton kanssa. Tutkimukseen 
on palkattu lahjakas nuori post doc 
-tutkija Alexandra Mikhailova, joka 
väitteli 2016 ja sai Tampereen yliopis-
ton palkinnon vuoden parhaasta väi-
töskirjasta. 

Uusitalon tutkimuksesta esittämä 
data perustuu kahteen laajaan suo-
malaiseen terveystutkimukseen Ter-
veys 2000 ja Terveys 2011, joissa oli 
mukana yli 10 000 suomalaista. Otos 
pyrkii edustamaan mahdollisimman 
hyvin maamme aikuisväestöä (poh-
joinen/etelä, maaseutu/kaupunki, eri 
ikäryhmät, jne). Osallistujista kerät-
tiin monipuolista, myös näkökykyyn 
liittyvää terveystietoa.

Edellä mainitut terveystutkimukset 
tehtiin 11 vuoden välein. Tänä aikana 
suomalaisten näkökyvyssä on tapah-
tunut parantumista. Sairaudet eivät 
kuitenkaan ole vähentyneet. Merkit-
tävimmät silmäsairaudet ovat ikä-
rappeuma, glaukooma ja kaihi. Reti-
niitikoita tutkimusotoksessa on niin 
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vähän, että johtopäätösten tekemi-
nen heidän osaltaan on tilastollisista 
syistä vaikeaa.

Terveystutkimuksissa käytettiin use-
ampaa kysymyspatteria, joista Uusi-
talo esitteli elämänlaatua kuvaavien 
EQ5D ja 15D tuloksia. EQ5D kysymys-
patterissa elämänlaatua mitataan vii-
dellä kysymyksellä, jotka käsittelevät 
itsestään huolehtimista, liikkumista, 
tavanomaisia toimintoja, kipuja ja 
vaivoja sekä ahdistuneisuutta ja ma-
sennusta. 15D perustuu vastaavasti 
15 eri elämän osa-aluetta käsittele-
viin kysymyksiin. Elämänlaatu määri-
tetään lukuna, joka huomioi kaikkien 
osa-alueiden vastaukset. Tutkimuk-
sessa ikääntymiseen liittyvät muu-
tokset eliminoitiin ikäkorjauksella.

Tuloksia tarkasteltaessa havaittiin, 
että näön heiketessä myös yleinen elä-
mänlaatu alkaa heikentyä. Kulminaa-
tiopiste on 0,5 näkö, joka vaaditaan 
esim. ajokorttiin. Näön heikentyessä 
tämän tason alapuolelle elämänlaatu 
alkaa selvästi huonontua ja on näön-
tarkkuuden 0,3 kohdalla jo selvästi 
alentunut. EQ5D:n osa-alueista alen-
tunut näkökyky vaikuttaa eniten jo-
kapäiväisiin toimintoihin. Vaikutus 
on nähtävissä liikkumisessa, itsestä 
huolehtimisessa sekä ahdistuneisuu-
dessa ja masennuksessa. 

Masennus tulee selkeämmin esille 
sitä mittaavissa kysymyspattereissa. 
Tämä sopii hyvin aikaisemmin jul-
kaistuihin tutkimusryhmän tuloksiin, 

joissa todettiin näkövammaisilla kes-
ki-ikäisillä miehillä ja ikääntyneillä 
naisilla selvä riski itsetuhokäyttäyty-
misen osalta.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että 
näön heiketessä sairaala- ja avohoi-
tojen määrät lisääntyvät ja hoitojak-
sojen kesto pitenee. Lääkärikäyntien 
määrä lisääntyy, samoin reseptilääk-
keiden käyttö. Itse koettu työkyky 
heikkenee. Vammojen osalta silmiin-
pistävää on lonkka- ja reisivammojen 
moninkertaistuminen.

Tutkimuksen perusteella näkökyky 
on siis erittäin tärkeä elämänlaa-
tuun, aktiivisuuteen, liikkumiseen 
ja omatoimisuuteen vaikuttava te-
kijä. Näön heikentymiseen liittyy 
myös lisääntynyt terveyspalvelui-
den käyttö. Tämän vuoksi on pe-
rusteltua ja kustannusvaikuttavaa 
pyrkiä ylläpitämään kansalaisten 
näkökykyä ja kehittää uusia hoito-
ja, joilla jo menetettyä näkökykyä 
voidaan parantaa. Tämä ei siis ole 
ainoastaan inhimillistä vaan myös 
vähentää terveydenhuollon kustan-
nuksia.

Esityksensä lopuksi Uusitalo koros-
ti sitä, että näkövammaan johtava 
näön heikkeneminen johtuu aina 
sairaudesta. Ikääntymiseen ei auto-
maattisesti liity näkövammaisuutta. 
Verkkokalvon soluja toki kuolee nor-
maalistikin iän myötä, mutta se ei 
aiheuta näkövammautumista. Esim. 
ganglionsoluja tuhoutuu vuodessa 
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noin 5000, mutta koska niitä on syn-
tyessä 1,5 miljoonaa, satavuotiaal-
lakin on vielä jäljellä miljoona, mikä 
riittää vallan mainiosti normaaliin nä-
kökykyyn.

Apuvälineitä ja käsitöitä

Luento-osuuden jälkeen Iiriksen ruo-
kasalissa oli tarjolla lounas ennak-
koon varanneille. Aulatilan näyttelys-
sä saattoi tutustua Näköpiste Polar 
Printin ja Optikko Juurisen apuvä-
linetarjontaan sekä kokeilla Mikko 
Metson luennnossaan esittelemää 
opastutkaa käytännössä. Accessible 
Baltics houkutteli väkeä esteettömille 

Vantaalaiset Jussi Ruokonen, Susanna Rahunen ja Tuomas Ruokonen tutustu-
massa Optikko Juurisen apuvälinetarjontaan.

Viron-matkoille. Kotiin viemisiksi oli 
tarjolla Sisko Kiiskin taidekäsitöitä, ja 
ostoksia saattoi tehdä myös avoinna 
olevissa Annansilmät Aitassa ja Apu-
välinemyymälä Aviriksessa.

Monipuoliset  sekä laadukkaat ravinto-
lisät! Opti-MSM- jauheet, -tabletit, -voi-
teet ja -geelit maahantuonti ja myynti.
Tutustu osoitteessa www.kuntositi.fi
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Pohjoismaiden retinayhdistys-
ten edustajien vuonna 2000 
Ahvenanmaalla aloittama pe-

rinne tavata vuosittain ja keskustel-
la ajankohtaisista asioista sai jatkoa 
14.–16.9.2017 Helsingissä. Kokous 
pidetään vuorovuosina eri maissa, 
ja periaatteena on, että osallistujat 
maksavat matkansa ja isäntäyhdistys 
muut kulut perjantain illallista lukuun 
ottamatta.

Tällä kertaa paikalla oli 10 vierasta: 
Tanskasta ja Färsaarilta molemmis-
ta kaksi edustajaa sekä Norjasta ja 
Islannista molemmista kolme. Caisa 
Ramshage Ruotsista oli estynyt saa-
pumasta, mutta osallistui puhelimen 
välityksellä keskusteluihin.  Isäntinä 
toimivat Jari Palonen ja Pekka Ranta-
nen.

Vieraat saapuivat torstaipäivän mit-
taan Iiris-keskukseen, jossa vietimme 
pääosan ajasta.  Paikka oli osalle en-
tuudestaan tuttu erilaisista kansain-
välisistä tapahtumista.

Vietimme iltaa Kulttuuripalvelun keit-
tiössä ison neliönmuotoisen pöydän 
ääressä. Koko tusina mahtui istumaan 

Pohjoismaiden edustajat koolla 
Helsingissä
Teksti ja kuva: Jari Palonen

pöydän sivuille, mikä ravintolassa ei 
olisi ollut mahdollista. Nautimme il-
lan mittaan pitsasuikaleita ja pikku-
purtavaa, virvokkeita, tölkkiolutta ja 
viiniä. Kaikki tuntuivat viihtyvän hy-
vin.

Katsaus Iiriksen ja Innojokin
palveluihin

Perjantaina puuroaamiaisen jälkeen 
meidät otti vastaan Timo Kuoppala 
Näkövammaisten liitosta. Hän kertoi 
liiton toiminnasta ja näkövammais-
organisaatioista.  Kiitimme Timoa esi-
tyksestä ja siirryimme Näkövammais-
museoon, missä museoamanuenssi 
Kari Huuskonen esitteli kokoelmia. 
Lounaan jälkeen Kirsi Ylänne kertoi 
Celia-kirjaston toiminnasta ja tulevai-
suudesta.

Jatkoimme matkaa kahdella tilatak-
silla Helsingin Kurkimäkeen Sirriku-
jalle, missä sijaitsevat Innojok Oy:n 
toimisto, näyttely ja outlet-myymälä. 
Yrityksen perustaja Jukka Jokiniemi 
kertoi elämästään, retinitissairaudes-
taan, yritystoiminnan aloittamisesta 
ja tieteellisistä jatko-opinnoistaan. 
Saimme kuulla hyvästä valaistuksesta 
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ja tutustua valaisinvalikoimaan. Yri-
tys on aloittanut uusien, edustavien 
työpöytävalaisimien valmistuksen. 
Senator -valaisimen ensimmäisen 
kappaleen Jukka kävi myöhemmin 
syksyllä luovuttamassa Tasavallan 
Presidentille.  

Jatkoimme matkaa Vuosaaren Aurin-
kolahden saaristomaisemiin. Lyhyen 
rantakävelyn jälkeen poikkesimme 
yksillä paikallisessa oluthuoneessa. Il-
lallisravintolamme Villa Solvik oli mel-
kein siinä vieressä. Meille oli varattu 
kabinetti tästä 1922 valmistuneessa 
puuhuvilassa sijaitsevasta ravintolas-
ta. Ruokalista sopi hyvin omakustan-
teiseen illalliseen: burgereita, pitso-

ja, kalakeittoa, paistettuja muikkuja. 
Tässä vaiheessa yhdistyksemme kun-
niapuheenjohtaja Maija Lindroos liit-
tyi seuraamme tapaamaan vanhoja 
pohjoismaisia tuttaviaan. 

Retina Internationalin kuulumisia

Lauantaiaamuna oli vuorossa viral-
linen osuus, pohjoismainen kokous. 
Caisa Ramshage kertoi puhelimessa 
Retina Internationalin (RI) kuulumi-
set. RI:n toimisto on sijainnut Irlan-
nin Dublinissa vuodesta 2016 lähti-
en. Toimistopäällikkönä toimii Avril 
Daly. Hänellä on pitkä kokemus reti-
nayhdistyksistä. Lääketeollisuuden 
alustavasti lupaama suora rahoitus 

Pohjoismaiden edustajat tutustumiskäynnillä Innojok Oy:ssa.
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toimistolle ei ole toteutunut. Yhteis-
työprojektien avulla on toimiston ku-
lut kuitenkin saatu peitettyä.

RI on rekisteröity Sveitsiin. Asetelma 
on hankala EU-rahoituksen kannalta. 
Kotipaikka onkin tarkoitus siirtää Ir-
lantiin.

Christina Fasser on toiminut RI:n pre-
sidenttinä vuodesta 1991 lähtien. Hän 
on lupautunut jatkamaan vielä kau-
den 2018–2020.  Islannin kongressissa 
on aika löytää uusi presidentti. Asiaa 
on pohdittu epävirallisesti. Pohjois-
Euroopassa kannatetaan ajatusta, 
että RI:n toimiston päällikkö hoitaisi 
myös presidentin tehtävät vuodesta 
2020 lähtien toistaiseksi. Avril Dalylla 
on siihen riittävä kokemus. 

K.P. Tsang Hong-Kongista valittiin 
harvinaisten sairauksien maailman-
järjestön hallitukseen eikä hän voi 
enää jatkaa RI:n hallituksessa. 

Toimintaa eri maissa

Norjalaiset ovat julkaisseet 74-sivui-
sen A4-kokoisen Retiniitikon oppaan 
ja erilliset nelisivuiset A5-kokoiset 
oppaat neljästä diagnoosista: retini-
tis pigmentoosa, Usherin syndrooma, 
Stargardtin tauti ja LCA. Lisäksi heillä 
on uusi nelisivuinen A5-esite yhdis-
tyksestä.

Norjassa harrastetaan runsaasti ulko-
aktiviteetteja. Tanskassa on ollut ta-
vanomaista yhdistystoimintaa.

Ruotsin yhdistys on julkaissut viime 
vuosina isokokoisen opppaan Att 
leva med RP ja elämäkertateoksen 
Elämäni vuoristoradalla. Nyt yhdistys 
on tuottanut opintomateriaalia pien-
ryhmien tarpeisiin eri puolille Ruot-
sia.  Pienryhmissä läpikäydään kirjo-
jen sisältöä.

Caisa Ramshage ehdotti rajat ylittä-
viä liikuntatapahtumia, esim. pyöräi-
lyä Ruotsista Suomeen tai Tanskaan 
tai patikointia Ruotsista Suomeen tai 
Norjaan.

Me isännät sekä kokoukseen hetkeksi 
saapunut yhdistyksen tiedottaja Outi 
Lehtinen kerroimme täkäläisestä toi-
minnasta, Retinitisrekisteristä ja Tut-
kimusrahaston keräyskampanjasta. 

Kokouksen jälkeen siirryimme Brail-
le-saliin kuuntelemaan Retina Dayn 
ohjelmaa. Vieraillemme oli järjestetty 
simultaanitulkkaus. 

Iltapäivän mittaan vieraamme lähti-
vät kohti lentokenttää. Islantilaisten 
delegaatio jäi Iirikseen omalla kus-
tannuksellaan vielä yhdeksi päiväksi. 
He tutustuivat Helsinkiin Pekka Ran-
tasen johdolla ja kävivät ihailemassa 
näkymiä yläilmoista Hotelli Tornin 
baarista käsin. 

Tulevia tapahtumia

Seuraava pohjoismainen yhdistys-
tapaaminen järjestetään elokuussa 
2018 Oslossa samanaikaisesti poh-
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joismaisten silmälääkärien NOK-kon-
gressin kanssa. Färsaarten pieni yh-
distys on tarjoutunut pohjoismaisen 
järjestökokouksen isännäksi 2019.

Islannissa valmistaudutaan superviik-
koon kesäkuun alussa 2020. Retina 
Internationalin maailmankongressin 

huippuesiintyjät pyritään saamaan 
myös Pohjoismaisen silmälääkäri-
kongressin luennoitsijoiksi. Tarkoitus 
on tarjota tuhti annos retinitistietoa 
silmälääkäreille. Pohjoismainen jär-
jestötapaaminen toteutetaan edellis-
ten kanssa limittäin.

Miten tähän voi ikinä sopeu-
tua? Miksi juuri minulle tuli 
tämä sairaus? Mitenköhän 

muut ovat tällaisessa tilanteessa sel-
vinneet? Tuntuuko tämä näin vaikeal-
ta aina?”

Terveydentilan pysyväluonteiset muu-
tokset tuovat usein mukanaan laaja-
alaista huolta omasta toimintaky-
vystä arjessa. Ajatukset risteilevät 
nykyhetkessä sekä tulevaisuuden 
mahdollisissa haasteissa. Sairauteen 
ja diagnoosin toteamiseen liittyvä 
kriisi pysäyttää arvioimaan omaa ti-
lannettaan laaja-alaisesti. Silmäsai-
raus ja siihen liittyvät näkökyvyn 
muutokset vaikuttavat yksilöllisesti 
toimintakykyyn, arjen tilanteissa toi-

Vertaistuesta voimavaroja
Teksti: Psykologi Marika Kajander, HUS Silmätautien klinikka
Kuva: Outi Lehtinen

mimiseen ja niistä selviytymiseen. 
Diagnoosiin liittyvää tiedon ja tuen 
tarvetta nousee esiin erilaisissa yhte-
yksissä. Vertaistoiminta voi olla yksi 
mahdollisuus, mitä kautta tuki konk-
retisoituu. 

Silmäsairauksien osalta retinitis-ryh-
män diagnoosit kuuluvat harvinais-
ten sairauksien ryhmään. Suomessa 
harvinaiseksi sairaudeksi luokitellaan 
sairaus, jota sairastaa enintään 5 hen-
kilöä 10 000:sta henkilöstä. Retina ry 
kuuluu Harvinaiset-verkostoon.

Sairastumisen yhteydessä ihminen 
kokee menettävänsä osan aiemmas-
ta terveyden kokemuksestaan. Mene-
tykseen ja luopumiseen on tavallista 
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reagoida surulla. Suru ilmenee tun-
teiden ja ajatusten tasolla, fyysisinä 
kehon kokemuksina sekä käyttäyty-
misen tasolla. Terveyden muutoksen 
myötä on tavallista, että ihminen 
kokee esimerkiksi itseluottamuksen 
horjumista ja sopeutumisen haastei-
ta liittyen totutun elämäntavan muu-
toksiin. Toimintakyvyn muutokset 
voivat vaikuttaa mahdollisesti myös 
sosiaalisen kanssakäymisen ja osallis-
tumisen tapoihin. 

Surun kokemus ja käsittelytavat ovat 
yksilöllisiä. Yleisesti ottaen suositel-
laan omien kokemusten ja tuntei-
den käsittelemistä itselle sopivalla 
tavalla. Tilanteensa kohtaamisen ja 
käsittelyn voidaan nähdä tukevan 
hyväksymistä, sopeutumista sekä elä-
mänhallinnan tunteen ylläpitämistä 
ja vahvistumista. Vertaistuen muodot 
mahdollistavat oman tilanteen kä-
sittelemisen muiden samankaltaisia 
kokemuksia omaavien henkilöiden 
kanssa. 

Vertaistuki sosiaalisen 
vuorovaikutuksen kenttänä

Syntymästään alkaen ihminen kasvaa 
ja kehittyy yhteydessä muihin. Hyvin-
voinnin näkökulmasta vuorovaikutus 
ja sosiaalisiin tilanteisiin osallistumi-
nen on usein olennainen osa riittävän 
hyväksi koettua elämänlaatua. 

Vertaistuella tarkoitetaan vuorovai-
kutusta, joka perustuu kokemus-
tietoon ja jaettuun ymmärrykseen 
henkilöitä yhdistävästä aihealuees-
ta. Vertaistuen voidaan määritellä 
olevan kuuntelemiseen keskittyvää 
kohtaamista. Vertaistukija on usein 
etäämmällä kuin läheinen perheen-
jäsen tai pitkäaikainen ystävä, jolloin 
puhuminen vertaiselle saattaa olla 
helpompaa. Sairastumiseen liittyvä-
nä jaettuna kokemuksena tulee usein 
esiin tarve ikään kuin säästää omia lä-
heisiään, jolloin huolten ja vaikeiden 
ajatusten kertominen heille ei tunnu 
hyvältä. 

Psykologi Marika Kajander odottelee etu-
penkissä vuoroaan Retina Dayn puhujana 
16.9.2017.
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Vertaistuki voidaan määritellä tasa-
vertaisena ja arvostavana dialogina 
eli vuoropuheluna, jota toteutetaan 
tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoil-
la. Vertaistuki ja toisaalta virallisten 
tahojen – kuten sosiaali- ja tervey-
denhuollon – järjestämät palvelut 
täydentävät toisiaan ja toimivat rin-
nakkain, eikä kumpikaan voi korvata 
toista. 

Miksi vertaistoiminnan pariin?

Vertaistuki voi olla muodoltaan yk-
sittäisten henkilöiden välistä vuo-
rovaikutusta, jolloin kaksi henkilöä 
kohtaa ja jakaa omaa tarinaansa. 
Vertaistukea järjestetään usein myös 
ryhmämuotoisena, jolloin ryhmässä 
voidaan keskittyä keskustelemiseen 
tai tavata vaikkapa jonkin harrasteen 
merkeissä. Nykyisin myös internetin 
kautta vertaistukea on saatavilla sul-
jettujen ryhmien tai avoimempien 
keskustelupalstojen muodossa. 

Vertaistoimintaa järjestävät tyypilli-
sesti potilasyhdistykset ja -järjestöt. 
Kelan kautta kuntoutusjaksoille ha-
keminen mahdollistaa yleensä kun-
toutusjaksolla muiden kuntoutujien 
tapaamisen. Näkövammaisten liitolla 
ja sen alueyhdistyksillä on merkittä-
vä rooli silmäsairauksiin liittyvän ver-
taistoiminnan alueella. Retina ry on 
hyvä esimerkki vertaistoimintaa jär-
jestävästä yhdistyksestä, joka mah-
dollistaa vertaisuutta kohdennetusti 
diagnoositasolla. 

Vertaisryhmään osallistuminen mah-
dollistaa niin sanotun kuntouttavan 
dynamiikan toteutumista. Sopeutu-
misen tukena vertaisryhmään osallis-
tujat saavat tilaisuuden jakaa koke-
muksiaan. Parhaimmillaan ryhmässä 
toimiminen luo kokemusta yhteen-
kuuluvuudesta ja tasavertaisuudes-
ta. Ryhmä tuo näkyväksi sen, että on 
muitakin samankaltaisten haastei-
den kanssa painivia henkilöitä, joista 
osa saattaa asua jopa aivan lähellä sa-
malla alueella. 

Ryhmään osallistuminen voi tukea sai-
rastumisen myötä murroksessa olevan 
minuuden sekä identiteetin selkiyty-
mistä ja vahvistumista. Minuudella 
tässä yhteydessä tarkoitetaan yksilön 
uudelleen rakentuvaa suhdetta itseen 
ja identiteetillä puolestaan yksilön uu-
delleen rakentumassa olevaa suhdetta 
ympäristöönsä. 

Vertaistoiminnan kautta yksinäisyy-
den kokemus usein vähenee ja jopa 
ystävyyssuhteita voi syntyä. Vertais-
tuen kautta jaetaan käytännön tietoa 
ja arjen neuvoja siitä, minkälaisia so-
peutumisen keinoja kukin osallistu-
ja on omalla matkallaan omaksunut. 
Nykypäivänä vertaisten kautta levi-
ää tietoa helposti esim. hyödyllisistä 
apuvälineistä ja it-sovelluksista. Yh-
tenä tärkeänä hyötynä tuodaan usein 
esiin myös ryhmässä hersyvä huumo-
ri ja iloisten hetkien sekä naurun mer-
kitys hyvinvointia tukevana tekijänä. 
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Miten voin itse vaikuttaa 
vertaistuen onnistumiseen?

Vertaistoiminnan myönteisiä tekijöi-
tä on helppo löytää, ja niistä joitain 
on lueteltu edellä. Näiden rinnalla 
voi olla hyvä tiedostaa vertaistoi-
minnassa joskus ilmenevät haasteet 
ja mahdolliset negatiivisetkin ilmiöt. 
Seuraavassa muutamia seikkoja, joi-
den huomioiminen voi olla ryhmän 
toiminnan kannalta hyödyllistä. Jo-
kainen itse vertaistoiminnassa mu-
kana oleva voi siten omalta osaltaan 
kiinnittää huomiota siihen, miten itse 
vertaistuen antajana tai saajana toi-
mii.

Ryhmärooleista puhutaan silloin, kun 
tarkastellaan kunkin yksilöllistä tapaa 
olla vuorovaikutuksessa toisten kans-
sa ryhmän sisällä. Jokaisella on oma 
historiansa ryhmissä toimimisesta, 
mikä vaikuttaa uuteen ryhmään osal-
listumiseen. Kun tiedostaa oman toi-
mintansa vaikutuksen, on omaan pa-
nokseensa mahdollista vaikuttaa. 

Ryhmän kannalta myönteisiä eli toi-
mintaa edistäviä ja ylläpitäviä rooleja 
ovat muun muassa aloitteentekijän, 
rohkaisijan, ilon ylläpitäjän, sovitteli-
jan sekä järjestelijän roolit. 

Ryhmän toimintaa häiritseviä roole-
ja ovat esim. hyökkääjän, kilpailijan, 
klikkiytyjän sekä huomion tarvitsi-
jan roolit. Myönteisen vertaisuuden 
esteiksi voi nousta mm. negatiivi-

suuteen kiinnittyminen, tuomitsevat 
asenteet ja ryhmädynamiikan haas-
teet. 

Vertaistoiminta ja -toimijat luovat 
parhaimmillaan myötätuntoisen ja 
toivoa lisäävän, hyväksyvän ympäris-
tön ja ilmapiirin, joka kuitenkin tun-
nistaa myös yksilöllisiin tilanteisiin 
liittyvät realiteetit ja sairastumisen 
mukanaan tuomat haasteet. Vertais-
tilanteissa jaetaan usein hyvin hen-
kilökohtaisia asioita, jolloin luotta-
muksellisuutta ja ryhmässä jaettujen 
asioiden pysymistä vain ryhmäläisten 
tietona ei voi liikaa korostaa. 
Mukaan kokeilemaan

Käytännön työssä Silmäklinikan psy-
kologina olen havainnut vertaistuen 
piiriin hakeutumisen olevan hyvin 
yksilöllistä. Osa kaipaa selvästi jo heti 
diagnoosin toteamisen alkuvaihees-
sa vertaistoimintaa. Toiset taas koke-
vat, etteivät ole siihen alussa valmiita 
ja vertaistuen aika tulee ehkä myö-
hemmin. 

Vertaistoiminta on yksi tuen muoto 
muiden joukossa, ja usein osallistumi-
nen on mahdollista missä vaiheessa 
tahansa. Kokeilemalla saa tuntumaa 
siihen, onko juuri kyseinen vertais-
toiminnan muoto itselle hyvä ja onko 
juuri nyt sille oikea aika.

Seuraavalla sivulla on kaksi versiota 
samasta aamukahvihetkestä:



17 retina 2/2017 

Ei vielä vertaistuen piirissä:

”Voi nää hämärät aamut, tuntuu että 
näkö on entistä huonompi. Mä en ym-
märrä, miten tästä tulevasta talvesta 
selviän. Tänäänkin pitäis mennä ta-
paamaan Merjaa illemmalla kaupun-
kiin ja alkaa olla jo pimeetä. Silläki on 
asiat niin hyvin, ei vieläkään mitään 
sairauksia, vaikka ikääkin alkaa olla. 
Miksköhän sitten mulle tuli tällainen 
riesa? Voikohan tähän tilanteeseen 
ikinä tottua? Munkin pitäis pystyä hal-
litsemaan itteäni, mutta itkukin tulee 
nykyään ihan tosta vaan. Ja niin, mitä 
ne naapuritkin sanoo, kun ton roska-
pussin viemisessäkin kestää niin kau-
an… Keppi olis varmaan hyvä, mut-
ta tuntuu niin vaikealta sitä käyttää. 
Joku kuitenkin jää tuijottamaan ja mä 
en tiedä, mitä mä sanosin.”

Vertaistoiminnassa mukana oleva: 

”Voi nää hämärät aamut, tästä tulee 
kyllä taas aikamoinen talvi. Pitäiskin 
hankkia liukuestekengät, ne mistä se 
Ilkka siellä ryhmässä puhu. Ehkä tästä 
pimeästä taas selviää, onneks on kui-
tenkin niitä tapaamisia siellä talolla. 
Pitäis kyllä varmaan alkaa sitä henki-
lökohtaista avustajaakin miettimään, 
kyllähän sitä tosi moni on kehunut… 
Ai niin, tänään on se Merjan tapaami-
nen. Pitää nyt kokeilla bussipysäkillä 
sitä bussin pysäytyskylttiä. Sekin vaan 
jaksaa nolottaa, mikäköhän siinäkin 
on, kun siihen ei tunnu tottuvan. On 
se kyllä varmaan ihan hyvä kuitenkin. 
Täytyy ottaa tää asia puheeksi sen 
Mikon kanssa, sehän sitä on alkanu 
myös käyttämään. En mä varmaan oo 
ainoo, joka tätäkin miettii.”

Vertaistukea tarjoavia tahoja:

• Retina ry, www.retina.fi/Vertaistuki.php
• Näkövammaisten liitto ry, www.nkl.fi 
• Alueelliset näkövammaisyhdistykset ja paikalliset kerhot  (sivustoille                       

www.nkl.fi kautta)
• Näkövammaiset lapset ry, www.silmatera.fi 
• Terveyskylä-sivuston Vertaistalo, www.vertaistalo.fi
• Harvinaiset-verkosto, www.harvinaiset.fi 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden järjestämä toiminta

Lue myös:
• Tanja Laatikaisen toimittama kattava Vertaistoiminta kannattaa –kirja:
      http://www.kansalaisareena.fi/Vertaistoiminta_kannattaa.pdf
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Opastutka on VTT:llä kehitet-
ty liikkumisen ja ympäristön 
hahmottamisen apuväline 

näkövammaisille. Se on sykevyön ta-
paan rinnalle puettava laite, joka tut-
kii käyttäjän edessä olevaa ympäris-
töä ja varoittaa, jos lähellä on jotain, 
mihin voi törmätä.

VTT:llä työskentelevänä tutkijana 
toimin tutkimusryhmässä, jossa tut-
kitaan ja kehitetään radiotaajuisia 
laitteita. Noin kolme vuotta sitten 
saimme idean kehittää tutkasta apu-
väline näkövammaisille huomattu-
amme miten pienikokoinen tutka 
reagoi herkästi ihmisiin, autoihin, 
polkupyöriin, liikennemerkkeihin ja 
muihin esteisiin, jotka tulevat sen 
tielle. Tuosta idean kipinästä kehittyi 
useamman vuoden tutkimustyö, jon-
ka tuloksena oli Opastutkan ensim-
mäinen prototyyppi.

Vaikka laitteessa on paljon edistyk-
sellistä teknologiaa, sen toimintape-
riaate on yksinkertainen. Opastutka 
on sykevyön tapaan rinnan korkeu-
delle puettava laite, jonka radiotaa-
juinen sensoriosa puetaan käyttäjän 

Opastutka – uusi liikkumisen 
apuväline
Teksti: Mikko Metso ja Tero Kiuru, VTT
Kuvat: VTT

etupuolelle. Sensori havainnoi sen 
edessä olevaa ympäristöä. Mikäli 
edessä on esteitä, laite ilmoittaa niis-
tä siihen kytketyllä pienellä värise-
vällä napilla. Sen lisäksi, että nappi 
varoittaa esteestä, se kertoo myös 
värinän tiheyttä säätämällä käyttäjän 
ja esteen välisen etäisyyden. Napin 
paikan voi kukin valita sen mukaan, 
missä itse tuntee värinän selkeästi. 
Joku testikäyttäjistä onkin tykännyt 
käyttää nappia esimerkiksi housujen-
sa taskussa.

Laite havainnoi suurin piirtein polven 
korkeudelta pään yläpuolelle olevaa 
ympäristöä, joka on leveydeltään har-
tiasektorilla. Se havainnoi siis aluetta, 
johon henkilö voisi keski- tai yläruu-
miillaan törmätä. Tällaisella alueel-
la, jolta näkövammaisten luotettava 
apuväline valkoinen keppi ei kerro, si-
jaitsevat esimerkiksi liikennemerkit, 
rekan lavat ja avoinna olevat ikkunat. 
Nuo ovat esteitä, jotka saattavat jää-
dä valkoiselta kepiltä huomaamatta. 
Vastaavasti valkoinen keppi näkee 
hyvin kuopat tiessä tai mm. matalat 
kynnykset, jotka voivat mennä Opas-
tutkalta sivu suun. Näin ollen apuväli-
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neet eivät korvaa toisiaan, mutta täy-
dentävät sitäkin paremmin.

Opastutka havaitsee myös mm. ih-
miset, autot, polkupyörät, seinät ja 
puunrungot. Sen lisäksi, että Opastut-
ka varoittaa käyttäjää esteistä, auttaa 
se henkilöä hahmottamaan ympäris-
töä ilman, että kohteisiin täytyy fyy-
sisesti osua. Tämän asian merkitys on 
kirkastunut meille laitteen kehittäjil-
le yhä voimakkaammin vasta kehitys-
työn edetessä.

Opastutka ei ole ainoa näkövam-
maisten liikkumista tukeva tekninen 
apuväline. Valkoisen kepin ja opas-
koiran lisäksi on esimerkiksi video-
kameratekniikkaan ja ultraäänisen-
soriin pohjautuvia puettavia laitteita. 

Näistä poiketen Opastutka on kuiten-
kin radiotaajuiseen tekniikkaan pe-
rustuvana ainoa, joka mahdollistaa 
laitteen luotettavan toiminnan myös 
vaatekerroksen alla. Olemme käyttä-
neet Opastutkaa mm. talvella villapai-
dan ja paksun päällystakin alla ilman, 
että vaatekerroksen olisi mitenkään 
havaittu vaikuttavan laitteen toimin-
taan. Opastutka ei myöskään kärsi pi-
meistä tai sumuisista ympäristöistä.

Opastutkan prototyyppi on tarkoi-
tettu lähinnä ulkokäyttöön. Ahtaat 
sisätilat, joissa on paljon esteitä sen-
sorin havaintoetäisyydellä, saavat 
laitteen varoittamaan esteistä turhan 
tiheästi. Tällöin käyttäjä turtuu vä-
rinänapin jatkuvaan hälyttämiseen, 
ja laitteen tuoma etu katoaa. Tarkoi-

Opastutka kiinnitetään rinnan ympärille.
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tuksenmukainen käyttö on ulkona ja 
avarammissa sisätiloissa kuten kaup-
pakeskuksissa, missä esteitä ei ole 
jatkuvasti lähellä ja joka suunnassa.

Ulkokäytössäkin on kuitenkin tullut 
esiin tilanteita, joissa tutkan toimin-
taan on toivottu säätömahdollisuut-
ta. Joku laitteen käyttäjä on reippaalla 
kävelylenkillä rauhallisella polulla ko-
kenut, että laite olisi saanut hälyttää 
edessä olevasta esteestä vähän aikai-
semmin, jotta hän ehtii ajoissa hidas-
taa vauhtiaan riittävästi. Toinen käyt-
täjä ruuhkaisella kadulla kaupungin 
keskustassa puolestaan on kokenut 
laitteen hälyttävän liian herkästi vielä 
kaukana olevista kohteista. 

Näistä syistä toteutimme Opastut-
kaan toimintasäteen valintakytki-
men, jolla käyttäjä voi vaikuttaa 
siihen, millä etäisyydellä olevista es-
teistä laite varoittaa. Varoitusetäisyys 
on neljä metriä kytkimen kaukoasen-
nossa, kun taas lähiasennossa laite 
varoittaa vain kahden metrin säteellä 
olevista esteistä. Nämä valinnat mah-
dollistavat laitteen tehokkaamman 
käytön erilaisissa ympäristöissä. Va-
lintakytkimen lisäksi laitteen ainoa 
toinen ohjain on käynnistyspainike, 
josta laite kytketään päälle ja pois.

Opastutka on akkukäyttöinen. Yh-
dellä latauksella laite jaksaa jatkuvaa 
käyttöä neljästä viiteen tuntia. Toki 
laitetta voi käyttää lyhyissä pätkissä, 
ja onkin mielekästä pitää sitä käyn-
nissä vain silloin, kun ollaan liikkeel-

lä. Tällaista satunnaista käyttöä laite 
kestää helposti useita päiviä. Viidessä 
tunnissa akku latautuu latauspistok-
keessa taas tyhjästä täyteen.

Opastutkaa testattiin Valviran hyväk-
symässä 25 hengen kliinisessä käyt-
täjätestissä, jossa oli mukana heikko-
näköisiä, sokeita ja kuurosokeita eri 
puolilta Suomea. Tulokset olivat roh-
kaisevat. ”Jos minulla ei olisi tuota tut-
kaa ollut, olisin kävellyt siihen rekan 
lavaan.” Tällaisen lauseen kuulimme 
useammalta laitteen testikäyttäjältä 
testijakson loputtua. 92 % testikäyt-
täjistä koki, että Opastutka auttoi ha-
vainnoimaan ympäristöä paremmin. 
80 % tunsi lisääntynyttä luottamusta 
itsenäiseen liikkumiskykyyn.

Tutkija Mikko Metso esitteli Opastutkaa 
Retina Dayssa 16.9.2017.
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Opastutka auttaa näkövammaista 
liikkumaan, vähentää passivoitumis-
ta ja vammoja ja näin parantaa ihmis-
ten elämänlaatua ylipäänsä. Laitteen 
kehitystyö VTT:llä on päättynyt, mut-

Näkövammaisten Liitto ry käyn-
nisti vuonna 2016 projektin, 
jossa kartoitetaan digitali-

saation mahdollisuuksia ja haastei-
ta näkövammaisten opiskelussa ja 
työelämässä. Loppuvuodesta 2016 
julkaistiin projektin ensimmäisenä 
tutkimuksena Harriet Mäen kartoitus 
15–25-vuotiaiden näkövammaisten 
opiskelijoiden ICT-apuvälineiden käy-
töstä. Uutena tutkimuksena tullaan 
tämän vuoden loppuun mennessä 
julkistamaan kartoitus digitalisaation 
vaikutuksista näkövammaisten työ-
elämään ja opiskeluun. Kartoituksen 
toteutuksesta vastaa työllisyyssuun-
nittelija Ari Talja.

Kartoituksessa haluttiin selvittää di-
gitalisaatiokehityksen aikaansaamia 
muutoksia näkövammaisten työllis-
tymisessä ja työelämässä sekä tieto-
teknisten apuvälineiden toimintaa 

Näkövammaisten työelämä ja 
digitalisaatio
Teksti: Ari Talja, työllisyyssuunnittelija, Näkövammaisten liitto ry

ja ongelmia erilaisissa työympäris-
töissä. Kartoitus toteutettiin haastat-
telemalla eri toimialoilla toimivia nä-
kövammaisia, joita oli yhteensä 27. 
Haastateltavien valintakriteereinä oli-
vat mm. näkövamman laatu, maantie-
teellinen sijainti sekä toiminta työelä-
mässä joko työsuhteessa, yrittäjänä tai 
työttömänä työnhakijana.

Digitalisaatio – mitä se on?

Digitalisaatio on käsitteenä ollut esil-
lä jo jonkun vuoden, ja sille on ase-
tettu merkittäviä tavoitteita ja odo-
tuksia. Digitalisaatiolla ei vielä ole 
yksiselitteistä ja vakiintunutta mää-
ritelmää, joskin eri kuvaukset ovat 
lähentyneet toisiaan. Yleisimpiä tul-
kintoja digitalisaatiokäsitteelle esitel-
lään esimerkiksi Ville Tenhusen blogi-
artikkelissa http://blogs.helsinki.fi/
avtenhun/2015/07/30/digitalisaatio/.

ta pyrkimyksenä on päästä jatkoke-
hittämään sitä erillisessä yrityksessä.

Lisätietoa opastutkasta: 
http://www.guidesense.com



22 retina 2/2017  

Valtiovarainministeriö kuvailee di-
gitalisaatiota oman Digitalisaatio-
haaste 2015 -esittelynsä yhteydessä 
seuraavasti: ”Digitalisaatio on sekä 
toimintatapojen uudistamista, sisäis-
ten prosessien digitalisointia että 
palveluiden sähköistämistä.” Tämän 
kolmijaon perusteella digitalisaatios-
sa on kyse toiminnan muuttamisesta 
ja digitaalisten välineiden tuomisesta 
osaksi kaikkea tekemistä. Tämän seu-
rauksena digitalisaatiokehitys paran-
taa tuottavuutta, mutta tuottaa myös 
uusia arvoja.
 
Suomessa hyviä esimerkkejä pitkälle 
viedystä digitalisaatiosta ovat polii-
sin sähköinen asiointi, verohallinto ja 
Kela.

Mahdollisuus vai uhka?

Sähköiset palvelut sekä oppimisym-
päristöt ja digitalisaation aiheuttamat 
muutokset työelämän prosesseissa 
ovat tuoneet vakavia haasteita nä-
kövammaisten työelämässä ja opis-
kelussa selviytymiseen. Koska digi-
talisaatiokehitys etenee vauhdilla 
yhteiskunnan kaikilla tasoilla, on tär-
keää, että sitä seurataan ja sen ai-
heuttamiin haasteisiin reagoidaan 
ajoissa. Digitalisaation mahdollisuuk-
sien täysi toteutuminen riippuu siitä, 
miten digitalisaation eri vaiheet to-
teutetaan ja kuinka näkövammaiset 
henkilöt ja saavutettavuustyön asi-
antuntijat voivat osallistua toteutuk-
seen uudistusten eri vaiheissa.

Näkövammaisten työllisyyden pers-
pektiivistä digitalisaatiokehityksen 
aikaansaama toiminnan muutos ja 
työvälineiden digitalisoituminen on 
avannut uusia ovia koulutukseen ja 
työllistymiseen. Tänä päivänä näkö-
vammaisia työskentelee hyvinkin eri-
laisilla toimialoilla, kuten maatalous, 
ICT tai rahoitus. 

Digitalisaatio on löytänyt tiensä 
myös näkövammaisten perinteisiin 
ammatteihin. Yhä useammin näkö-
vammainen hieroja käyttää sähköistä 
ajanvarauskalenteria tai maksukort-
tipäätettä. Käsityöläinen voi mark-
kinoida omia tuotteitaan omassa 
verkkokaupassaan, jossa ainoa käsin 
tehtävä työvaihe on tilauksen toimi-
tus asiakkaalle.

On myös päinvastaista kehitystä. Jot-
kin näkövammaisia takavuosina työl-
listäneet ammatit, kuten sairaalako-
nekirjoittaja ja puhelunvälittäjä, ovat 
katoamassa. Näilläkin aloilla digita-
lisaatio on aikaansaanut perusteel-
lisen toiminnan muutoksen, mutta 
digitaalisista työvälineistä on tullut 
saavuttamattomia.

Näkövammaisten työllisyydessä di-
gitalisaation haasteet tiivistyvät toi-
saalta tietoteknisiin apuvälineisiin, 
toisaalta saavutettavuuteen. Työllis-
tymisen kannalta on erityisen tärke-
ää, että näkövammaisten ICT-apuvä-
lineet ovat ajan tasalla ja yksilöllisten 
tarpeiden mukaiset. Hyvät tietotek-
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niikkataidot ja apuvälineiden käytön 
hallinta mahdollistavat työllistymi-
sen ja itsenäisen selviytymisen työ-
elämässä.

Digitalisaatiokehityksen edetessä 
saavutettavuuden merkitys koros-
tuu. Yksi työelämään keskeisesti liit-
tyvä ongelma on näkövammaisten 
kannalta saavuttamattomien työvä-
lineiden, kuten sovellukset ja verk-
kopalvelut, käyttö. Sovelluksesta tai 
verkkopalvelusta tekee saavuttamat-
toman käyttöliittymän huono suun-
nittelu. Ongelma liittyy etenkin ruu-
dunlukijoiden käyttäjiin. 

Vuoden 2016 lopulla tuli EU:ssa 
voimaan saavutettavuusdirektiivi 
(2016/2102), jossa säädetään julkisen 
hallinnon verkkopalveluiden saavu-
tettavuudelle asetettavista minimi-
tason vaatimuksista sekä saavutet-
tavuuden toteutumisen valvonnan 
keinoista. Lähivuosina direktiivi tulee 
parantamaan saavutettavuutta. Näh-
täväksi kuitenkin jää, kuinka laajasti 
sitä tullaan soveltamaan julkisessa 
hallinnossa esim. työpaikkojen sisäi-
siin intranet-palveluihin tai koulujen 
oppimisalustoihin.

Mitä tulevaisuudessa?

Sekä digitalisaatio että tekninen ke-
hitys etenevät eksponentiaalisesti. 
Näkövammaisjärjestöille tämän kehi-

tyksen aktiivinen seuraaminen ja sii-
nä mukana oleminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Nykyinen kehitys antaa jo 
osviittaa tulevasta suunnasta. 

Tietoteknisissä apuvälineissä mobiili-
laitteiden asema tulee korostumaan, 
ja ne vähentävät tarvetta joillekin 
erillisille apuvälineille, kuten skan-
neri, suurennuslasi tai värintunnistin. 
Erilaiset virtuaalilasit ja niihin integ-
roidut laajennetun todellisuuden toi-
minnot tulevat lisääntymään, ja niis-
sä tullaan hyödyntämään keinoälyä 
ja pilvilaskentaa. Esimerkkinä tästä 
kehityksestä on OrCam, jonka avulla 
voidaan mm. lukea tekstiä ja tunnis-
taa kasvoja.

Työelämässä yksi digitalisaation 
haaste tulee olemaan jatkuva oppi-
minen ja ICT-taitojen pysyminen ajan 
tasalla. Näkövammaiselta työelämä 
edellyttää keskimääräistä parempia 
ICT-taitoja silloinkin, kun itse työ ei 
niitä vaadi. Tietoteknisen perusosaa-
misen lisäksi tarvitaan käytössä ole-
vien apuvälineiden hallinta. Kuntou-
tuksessa hyvät ICT-taidot voidaan 
rinnastaa muihin perustaitoihin, ku-
ten liikkumistaito. 

Tulevaisuuden kannalta on syytä 
huolehtia, että näkövammaisten kun-
toutus- ja koulutussektorilla on riittä-
vät resurssit ja valmiudet laajaan ja 
monipuoliseen ICT-koulutukseen.
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Harso ry järjestää vuosittain se-
minaarin, jonka anti on osoit-
tautunut myös Retina ry:n 

kannalta kiinnostavaksi. Yhdistyk-
semme on Harson jäsen, ja saamme 
sitä kautta tietoa maailmanlaajuises-
ta kehityksestä. Retina Internationa-
lin hallituksen jäsen K.P. Tsang (Hong 
Kong) valittiin tänä vuonna harvi-
naisten yhteistyöverkoston ORPHA-
NETin hallitukseen.

Seminaari Hanasaaressa

Noin 150 kuulijaa kokoontui 9.5.2017 
Espoon Hanasaaren ruotsalais-suo-
malaiseen kulttuurikeskukseen Har-
so ry:n järjestämään kansalliseen 
konferenssiin. Mukana oli asiantunti-
joita Sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 
sekä yliopistosairaaloista (HYKS, OYS, 
Tays ja Tyks). Retina ry:n edustajina 
tilaisuuteen osallistuivat Tarja Pieti-
läinen ja Jari Palonen.

Harvinaiseksi lasketaan sairaus, jota 
esiintyy noin yhdellä 1500 henkilöstä. 
Ultraharvinaisten sairauksien esiinty-
vyys on yksi miljoonasta. Elokuvista 
ja tiedotusvälineistä tunnetuimmat 

Harvinaissairauksien kansallinen 
konferenssi Espoossa
Teksti: Jari Palonen

lienevät erilaiset kuolemaan johtavat 
lihasrappeumasairaudet kuten ALS.

Euroopan Unioni on rekisteröinyt 
pari tuhatta harvinaista tai ultrahar-
vinaista sairautta. Arviolta noin 6 % 
suomalaisista sairastaa jotain harvi-
naista sairautta. HYKS ja OYS alueilla 
on laskettu, että harvinaiset sairau-
det muodostavat 18 ja 18,5 % erikois-
sairaanhoidon kustannuksista.

Tilaisuus avattiin katsauksella sote-
uudistuksesta. Sen nykytilannetta 
kuvaa mainiosti Sosiaali- ja terveys-
ministeriön virkamiehen avauspu-
heenvuoro, jossa hän totesi, että jo 
iltapäivällä esitelmä olisi erilainen, 
koska puolenpäivän jälkeen vapau-
tuu materiaalia julkaisukiellosta.

Kirjoittaessani tätä artikkelia heinä-
kuussa perustuslakivaliokunta teki 
tärkeitä päätöksiä, ja maan hallitus 
päätti lykätä sekä maakuntavaaleja 
että sote-uudistusta. Paljon voi siis 
vielä muuttua. 

Sote-uudistukseen liittyy henkilö-
kohtainen budjetti. Siinä kuljetus- ja 
avustajapalvelut annetaan resurssei-
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na vammaisen käyttöön. Se lisäisi va-
linnanvapautta ja joustoa, kun kuu-
kausikohtaiset tarpeet vaihtelevat. 
Toisaalta tukien keskiarvottaminen 
johtaa siihen, että osa voittaa ja osa 
häviää. Euromääräisiä resursseja on 
helpompi leikata tai jäädyttää kuin 
lakiin kirjattuja matkojen lukumääriä. 

Aika näyttää, miten henkilökohtainen 
budjetti etenee. Tätä kirjoittaessa tuli 
tieto, että ainakin kuusi Keski-Uuden-
maan kuntaa kokeilee henkilökoh-
taista budjettia vuonna 2018. Kun-
tien väliset erot kuljetuspalveluiden 
soveltamisohjeista yhtenäistynevät 
maakuntamallissa.

Lääkehoidot ja hoitopaikat

Seuraavaksi keskusteltiin lääkehoito-
jen kalleudesta ja uusien lääkkeiden 
saatavuudesta. Euroopan Unionin 

komissio on puoltanut harvinaisten 
oikeuksia lääkehoitoon.  Käytännön 
esimerkiksi nostettiin sairaus, johon 
hidastavasti vaikuttavia lääkkeitä 
käydään ostamassa Yhdysvalloista. 

Retinitiksen lääkehoidosta muistetta-
neen pari vuotta sitten esille noussut 
Japanissa käytettävä glaukoomalää-
ke, jolla havaittiin retinitistä hidas-
tavia ominaisuuksia. Lääkettä ei ole 
saatavilla EU:n alueella. Sittemmin 
asiasta ei ole kuulunut uutta.

Sairaalalääkkeiden suhteen todettiin, 
että Suomessa esiintyy harvinaisten 
keskuudessa hakeutumista sairaan-
hoitopiiriin, jonka sairaaloissa käyte-
tään heille suotuisaa lääkehoitoa.

Useimmat harvinaiset sairaudet diag-
nosoidaan lastenklinikoissa. Hoito-
suhteen toivotaan jatkuvan myös 18 
ikävuoden jälkeen. Toisaalta lasten-
klinikoilta puuttuu osaaminen aikui-
siän sairauksien hoidosta. Erityisesti 
lyhytkasvuiset kokevat kuitenkin las-
tenklinikat miellyttävämpänä ympä-
ristönä.

Lukutelevisiot ja valkoiset kepit: 
Apuväline Visual Focus Oy

Mikael Toivainen
Rauhankatu 26, 65100 Vaasa 

www.visualfocus.fi / 040 539 1071

Lautta Optiikka Oy
puh. 09-675 122

www.lauttaoptiikka.fi
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Pimeän syksyn saapuessa on iha-
na hetkeksi kääntää ajatukset 
kesään ja ehkä kesän kauneim-

paan viikonloppuun, jonka saimme 
viettää aurinkoisessa Helsingissä Re-
tina ry:n Kesäpäivillä. 

Olin nyt toista kertaa mukana re-
tiniitikkojen kesätapaamisessa, ja 
leppoisastihan aika kului Vuosaaren 
merimaisemissa. Tällaiselle eteläpoh-
jalaiselle maakravulle oli luksusta, 
kun majoituspaikkanamme oli meren 

Kesäpäivät Vuosaaressa
Teksti: Heli Panula
Kuvat: Antti Isokallio ja Arja Piisinen

rannalla sijaitseva Hotelli Rantapuis-
to, joka oli kauniisti sijoitettu suurten 
mäntyjen lomaan. 

Kesäpäivien vietto alkoi tervetulo-
tilaisuudella, jossa saimme nauttia 
kahvikupposet ja esitellä itsemme 
toisillemme. Kesäpäiville kokoontui 
tänä vuonna yli 40 henkeä, joten mu-
kaan mahtui minulle jo entuudestaan 
tuttuja ihmisiä, mutta myös paljon 
uusia tuttavuuksia. 

Raisa Ticklénin opaskoira Celtsi ja perjantaina ulkopelejä järjestäneen Niko 
Majanmaan opaskoira Pontus herättivät yleistä mielenkiintoa ja ihastusta.
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Tällaisen viikonlopun yhtenä tärkeim-
pänä ideana on nimenomaan tutus-
tua uusiin ihmisiin ja vaihtaa kuulu-
misia ja kokemuksia heidän kanssaan. 
Minusta on aina todella mielenkiin-
toista jutella muiden retiniitikoiden 
kanssa, ja oppia keinoja, joilla arjesta 
saa tehtyä sujuvaa. Asun itse pienel-
lä paikkakunnalla, enkä tunne sieltä 
ketään muita näkövammaisia, joten 
vertaistukea on vain vähän saatavil-
la, ja sen vuoksi tällaiset Kesäpäivien 
kaltaiset tapahtumat ovat minulle to-
della tärkeitä ja virkistäviä. 

Virkistystä oli todellakin luvassa, kun 
siirryimme heti kahvien jälkeen ho-

tellin pihamaalle pelaamaan hiukan 
erilaista pesäpalloa, jossa kyytiä sai 
koiran vinkulelu, kun se ammuttiin 
ilmaan ison kuminauharitsan avul-
la. Myös mölkkypeliä varten saatiin 
muodostettua tasaväkiset joukkueet, 
ja kyllähän ne kapulat kaatuilivat, kun 
vain saatiin hyvät opastukset parem-
min näkeviltä. 

Illansuussa väki sai etsiä laukuistaan 
uima-asut ja pyyhkeet ja suunnata 
rantasaunalle, jossa oli myös mah-
dollisuus grillata makkaraa. Taisivat 
jotkut rohkeat uskaltautua kastautu-
maan alkukesän hyytävän kylmään 
meriveteenkin. 

Kesä on aurinkoa, merta ja mukavaa seuraa laivan kannella.
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Lauantaina saimme herätä kauniiseen 
auringonpaisteeseen ja lintukuoron 
konserttiin. Runsas aamupala antoi 
potkua päivään, johon oli mahdutet-
tu mukavia aktiviteetteja. Ensimmäi-
senä lähdimme reippailemaan kävel-
len kohti Vuosaaren satama-aluetta. 
Matkan varrella riitti ihasteltavaa, 
kun toisella puolella kävelytietä kim-
melsi meri ja toisella puolella komeili-
vat hulppeat merenrantatalot. 

Satamaan päästyämme meidät joh-
datettiin pieneen laivaan, joka vei 
meidät nauttimaan merellisestä Hel-
singistä. Laivan kannelta oli hienot 
näkymät pääkaupunkimme edustal-
le. Parin tunnin merimatka kului no-
peasti, ja pian jo ankkuroiduimmekin 
Korkeasaaren laituriin. 

Ryhmällemme oli varattu opastettu 
eläintarhakierros sekä maistuva buf-
fet-lounas ravintola Pukissa. Siitä on 

aikaa, kun olin ollut viimeksi eläintar-
hassa, ja sen huomasi ainakin siitä, 
että enhän minä niitä eläimiä enää 
niin vain nähnytkään! Nauroimme 
muutaman ryhmäläisemme kanssa 
sille, että näimme koko kierroksen ai-
kana vain pari eläintä, ja toinen niistä 
oli jättiläiskilpikonna. Se oli tarpeeksi 
suuri ja pysyi liikkumatta paikallaan. 

Merellä romantiikkakin kukoistaa. Jutun 
kirjoittaja Heli Panula ja Sven Vikström. 

Sunnuntaiaamuna halukkaat  
saivat kokeilla suppausta. 
Suppilaudan rakenne selvisi 
parhaiten käsin tutkimalla.
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Huolimatta siitä, että eläimet pysyi-
vät meiltä aikalailla piilossa, uskon, 
että me kaikki nautimme eläintarhan 
vihreydestä, eläinten äänistä, lep-
poisasta tunnelmasta ja kesän läm-
möstä. Päivän kruunasi hotellimme 
juhlasalissa tarjoiltu illallinen. 

Sitten valkenikin jo sunnuntaiaamu 
ja kotiinlähtö läheni. Aamupäivällä 
oli vielä mahdollisuus osallistua käve-
lykierrokselle Aurinkolahteen ja sen 
jälkeen tutustua suppilautailun saloi-
hin TImo Nyströmin opastuksella. 

Aurinkolahti oli kyllä nimensä veroi-
nen paikka. Kävelylenkin parhain-
ta antia oli minulle ehdottomasti 
se, että sain jutella samalla ihmisten 
kanssa, ja utelinkin paljon opaskoiri-
en omistajilta millaista koiran kanssa 
on toimia. Opaskoiran hankkiminen 
on luultavasti myös minulle ajankoh-
taista lähitulevaisuudessa. 

Timo Nyströmin suppaustyylinäyte.

Nähtäväksi jää, millaiset kesäpäivät 
ensi vuonna järjestetään, mutta osal-
tani toivon, että tämä lehtijuttu in-
nostaa mukaan uusia jäseniä. Itse 
rohkaisisin nuoria ja nuoria aikuisia 
tulemaan mukaan toimintaamme! 

Onnistunut risteily
Teksti: Tarja Pietiläinen
Kuvat: Kaija Halme

Valkea laiva “Suomen suvi” odot-
ti peilityynen Jyväsjärven sata-
massa. Oli kesäkuun 15. päivän 

ilta, aurinko helotti pilvettömältä tai-
vaalta. Tällaisissa menneelle kesälle 
harvinaisissa olosuhteissa joukko Jy-

väskylän seudun retiniitikoita astui 
laivaan kolmen tunnin iltaristeilylle. 

Lähtöämme vesille juhlisti – aivan 
sattumalta – Tikkakosken lennoston 
upea lentonäytös sataman yllä. Neljä 
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Jyväskylän seudun retinakerhon jäseniä kesäillan risteilyllä Pohjois-Päijänteen 
saaristossa. Edessä vas. Pekka Kuukkanen, Pauli Kuukkanen, Tarja Pietiläinen ja 
Pentti Rutanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

konetta lensi edestakaisin muodos-
telmassa jättäen jälkeensä valkeat 
savujanat, joita aluksi laivan kannella 
ihasteltiin. Tunnelma oli näin korkeal-
la heti liikkeelle lähdettäessä. 

Suurin osa ryhmästä oli päättänyt 
myös ruokailla laivalla. Ruokaoli hy-
vää, maisemat avautuivat uusina ja 
alkukesän vehreissä väreissä ruokai-
lutilan ikkunoista, ja seurustelu sujui 
rattoisasti. 

Laivan kapteeni kuulutti välillä, mitä 
paikkoja oli nähtävissä. Laiva teki 
kierroksen Vaajakosken suuntaan, 
mentiin Keitele-Päijänne-kanavan 
ensimmäisen sulun kautta Leppäve-
delle ja takaisin. 

Ruokailun tai kahvittelun jälkeen jäi 
aikaa ryhmissä jutteluun. Olisi tehnyt 
mieli vaikka laulaa – ja niin muutamat 
tekivätkin! Kesäillan hivelevä kaune-
us ja hyvä porukkahenki ravitsivat, 
villitsivät, sulattivat talven jäät.
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Ylläksellä Jounin Kaupalta 
Äkäslompolosta pyöräiltiin 
neljännen kerran Jäämerelle 

Hullun Polkasu -tapahtumassa 13.–
16.7.2017. Nelipäiväinen pyöräretki 
päättyi Norjan Altaan.

Viime keväänä syttyi ajatus osallistua 
tapahtumaan tandempyörillä. Innok-
kaita näkövammaisia fillaristeja läh-
ti matkaan viiden tandemin voimin, 
joukossa kolme retiniitikkoa. Taitoim-
me yhteensä 353 km matkan noin sa-
dan muun pyöräilijän kanssa. 

Mukana oli myös retiniitikko Heik-
ki Mäkelä, joka kavereineen oli jär-
jestänyt Hullun Polkasun yhteyteen 
oman tapahtumansa. Heikin Tonnin 
polokasu Jäämerelle -pyöräretki alkoi 
viikkoa aiemmin Perhosta, josta neli-
henkinen tiimi polki Äkäslompoloon 
osallistuakseen samalla myös Hullun 
Polkasuun. 

– Halusin lähteä Norjaan, mutta nä-
kövammani takia en pääse Jäämeren 
rannalle itse autolla ajamalla. Vaih-
toehdoiksi jäivät kävely ja pyöräily, 
joista valitsin jälkimmäisen, Heikki 
kertoo. 

Tandemilla Jäämerelle
Teksti: Jaana Argillander
Kuvat: Irmeli Piiponniemi

Heikin pyörätempauksen  ja meidän 
tandempyöräilijöiden tarkoituksena 
oli tuoda samalla esille vammaisten 
yrittäjyyttä ja sen mahdollisuuksia. 
Näkövammaisten liiton viestintä oli 
mukana tiedottaen mediaa tempauk-
sesta. 

Heikki Mäkelä toimii maatalousyrittä-
jänä Perhossa. Tandempyöräilijöissä 
hierojayrittäjyys oli hyvin edustettu-
na: Arto Rautiainen työskentelee Lu-
vialla, Eero Hulanmäki Raahessa, Pau-
li Viertonen Porissa ja Arja Nurmela 
Lahdessa. Itse olen yrittäjyysneuvo-
jana Näkövammaisten liitossa. 

– Usein kysytään, mitä vamman vuok-
si ei voi tehdä.  Minä ajattelen, että 
miten sen voi tehdä vammasta huo-
limatta.  Pahimmat rajoitteet ovat 
usein omien korvien välissä, toteaa 
Heikki.

Näköaisti on Heikillä sen verran ra-
joittunut, että liikennemerkkejä hän 
ei erota, mutta kavereiden avulla 
pyöräily sujuu. Heikki polkee oppaan 
takana, jolloin hän näkee edessä aja-
van kaverin selän ja pystyy näin pyö-
räilemään.  
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Kohti Jäämerta

Hullun Polkasun ensimmäinen etap-
pi vei Äkäslompolosta Hettaan. Pil-
vipoutainen sää noin 15 asteen läm-
pötilassa oli oikein sopiva pyöräilyyn. 
141 km hyvin vaihtelevassa maastos-
sa pisti kyllä taittamaan matkaa rau-
hallisella tempolla ja vaihteita ahke-
rasti vaihtaen. Tärkeätä oli, että jalat 
eivät väsyneet liikaa ylämäissä. Pi-
dimme vauhdin sellaisena, että pys-
tyimme puhumaan.  Näin jaksoimme 
polkea ylös mäet toisensa perään. 

”Milloin olemme perillä?” -ajatukset 
piti unohtaa. Joku viisas onkin sano-
nut, että määränpää ei ole tärkeintä 
vaan matkalla olo. Niinpä hiljakseen 
polkien nautimme Lapin luonnon 

rauhasta ja avaruuden tunteesta – sii-
tä Lapin lumosta. 

Tandempyöräily on siitä mukavaa, 
että samalla on kiva yhdessä jutus-
tella. Meidän pyöräilijöiden energian 
saannin turvasi Jounin kaupan huol-
toporukka, joka tarjosi puolivälin 
krouvissa soppaa ja leipää sekä pitkin 
matkaa välipalapatukoita ja energia-
juomia. 

Perille Hettaan saavuimme väsynei-
nä, mutta tyytyväisinä. En ollut aikai-
semmin ajanut samana päivänä niin 
pitkää matkaa. Majatalossa rentou-
duimme saunan lämmössä, ja herkul-
linen ateria kruunasi päivän.

Rajan yli Norjan puolelle

Hyvin nukutun yön jälkeen startta-
simme jälleen porukalla matkaan aa-
muyhdeksältä Hettasta kohti Kauto-
keinoa Norjan puolelle. Tämä etappi 
oli 84 km. Mäkiä jälleen riitti, ja tuntui 
siltä, että ylämäkiä taisi olla enem-
män kuin edellisenä päivänä. Vai tun-
tuiko se siltä vain siksi, että puolivälin 
jälkeen alkoi satamaan vettä ja tuuli-
kin puhalsi vastaisena. 

Onneksi olimme varustautuneet sa-
teenpitävillä vaatteilla, ja kengätkin 
pysyivät kuivina, kun päällystimme 
ne roskapusseilla. Perille jaksoimme 
puskea, ja matka tuntui lopulta jopa 
lyhyeltä edellisen pitkän päivän jäl-
keen. 
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Kautokeinossa saimme nauttia pal-
jukylvystä saunomisineen. Pieniä ra-
situksen oireita alkoi jo ilmetä yhden 
sun toisen polvissa tai akillesjänteis-
sä. Takamuksissakin oli jo monella 
hiertymiä, vaikka olimme varustau-
tuneet kunnon pyöräilyhousuilla ja 
rasvasimme ihoa hankausten välttä-
miseksi. Pikku hankaluuksista huoli-
matta tunnelma pysyi korkealla, kun 
tsemppasimme toisiamme. 

Viimeinen pyöräilypäivä valkeni au-
rinkoisessa säässä. Jätimme Thon-
hotellin herkuista notkuvan aamu-
palapöydän hyvin ravittuina. Kun 

edellisinä päivinä puskimme vain 
ylämäkiä toisensa perään, niin nyt 
pääsimme laskettelemaan. Alamä-
kiä todella riitti, ja huristelu niissä 
tuntui hienolta. Vauhdikkaimmissa 
myötäleissä matkamittari näytti 60 
km/h. Vauhdin lisäksi saimme nauttia 
huikaisevista maisemista vuorineen, 
vuonoineen ja solisevine tunturipu-
roineen. 

Pysähdyimme välillä kosken rannal-
le ihmettelemään kovaa pauhua ja 
ikuisesti vuolaaana virtaavaa vettä. 
Auringon lämmössä laskettelimme 
kohti Altaa yhä jyrkempää tietä, joka 

Pyöräilyn päätteeksi juoksimme Jäämereen uimaan.
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mutkitteli jylhien kallioiden välissä. 
Noissa maisemissa oli hienoa viipyil-
lä. Pyörän selässä ehtii kapealla nä-
kökentälläkin katsella ympärilleen ja 
kuunnella lintujen laulua, tuulen hu-
minaa ja purojen solinaa toisin kuin 
auton ikkunasta.

Perillä Altassa

Perille Altan leirintäalueelle saavuim-
me hyvävoimaisina ja fiilistellen hui-
keasta matkasta.  Hullun Polkasun 
järjestäjät iloitsivat kanssamme hie-
nosta suorituksesta. Hekin ansaitsivat 
meiltä isot kiitokset muonituksesta ja 
muusta huollosta. Kun liikarasitus vei 
voimia, oli mahdollista hypätä auton 
kyytiin jatkamaan matkaa. Kun pyö-
rään tuli ongelmia, huoltoporukat 
olivat oitis paikalla korjaamassa sitä 
menokuntoon. Näin kaikki pääsivät 
perille.  

Hullun polkasun huipennuksen koim-
me Jäämeren rannalla, kun Jounin 
kaupan omistaja ja tapahtuman isä 
Sampo Kaulanen kokosi meidät yh-
teen. Hän oli neljä vuotta sitten uhan-
nut ajaa pyörällä Äkäslompolosta 
Altaan ja uida Jäämeressä, jos saa 50 
000 tykkäystä some-sivuilleen. Kaup-
pias joutui polkemaan tuon matkan 
ja uimaan Jäämeressä. 

Nyt oli meidän vuoromme tehdä sa-
moin. Niinpä siinä rannalla Sampon 
kehotuksesta pyöräilyvaatteet pääl-
lämme käännyimme yhtä aikaa kohti 
merta. Juoksimme hurraten Jääme-

ren maininkeihin ja pulahdimme me-
ren syleilyyn. Yllättävää kyllä vesi oli-
kin ihmeen lämmintä. 

Märkinä, mutta tyytyväisinä palasim-
me mökkikylään saunomaan, tun-
nelmoimaan ja nauttimaan grilliher-
kuista. Ihana keskiyön aurinko nauroi 
kanssamme. 

– Jos on haaveita, ne kannattaa to-
teuttaa, eikä sitten vanhana miettiä, 
mitä ei toteuttanut, sanoi Heikki Mä-
kelä tuhannen kilometrin taipaleensa 
jälkeen. Siihen on helppo yhtyä Hul-
lun Polkasu -elämysmatkan jälkeen.

Jaana Argillander ja Heikki Mäkelä tyyty-
väisinä pyöräilyurakan päätyttyä.
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Tarja Räisänen ja Markku Virta-
nen ovat monelle retiniitikol-
le tuttuja matkoilta eri puolille 

Eurooppaa ja sen ulkopuolelle. Täl-
lä kertaa matka suuntautui Pietariin 
31.8.–3.9.2017. 

Junassa matka Helsingistä kestää kol-
me ja puoli tuntia. Mukavuutta lisää 
se, että rajamuodollisuudet hoide-
taan matkan kuluessa. Tullivirkailijat 
ja passintarkastajat nousevat junaan 
ja liikkuvat vaunusta toiseen samaan 
aikaan, kun matkustajat saavat istua 
paikoillaan.

Junan saavuttua Pietarin Suomen 
rautatieasemalle pääsimme siirty-
mään suoraan turistibussiin ja kol-
men tunnin kiertoajelulle.

Kaupunki on perustettu vuonna 1703 
Pietari Suuren käskystä. Keisari oli vie-
raillut muun muassa Amsterdamissa 
ja halusi luoda Pietarista samantapai-
sen. Tänä päivänä kaupunkiin kuu-
luu yli 40 saarta. Kaupunkia halkovat 
Neva ja Ohta -joet sekä lukuisia kana-
via, joista suurin on Moika, jota myös 
kutsutaan joeksi. Rantakatuja on yh-
teensä noin 150 kilometriä.

Matkalla Pietarissa Tarjan ja 
Markun kanssa
Teksti: Kirsti-Sisko Salonen
Kuvat: Tuula Mäkelä ja Outi Lehtinen

Vanhassa keskustassa on säilytetty 
ja osittain myös kunnostettu kivi-
rakennuksia, joista vanhimmat ra-
kennettiin jo 1700-luvulla. Vaikka 
palatseja on tuhoutunut muun mu-
assa Leningradin piirityksen aikana, 
niitä on edelleen jäljellä satakunta, 
joista viitisenkymmentä on keisaril-
lisia. Viime vuosina on kohonnut os-
toskeskuksia eri puolille vanhaakin 
kaupunkia. Lähin niistä oli hotellim-
me Dostojevskin naapurissa. Myös 
vanhan Heinätorin laidalle oli avat-
tu nykyaikainen ostoskeskus, josta 
löytyi kansainvälisiä merkkiliikkeitä 
ja ketjuravintoloita.

Askeleita Eremitaasissa ja kaduilla

Tarjan ja Markun matkoihin sisältyy 
aina ohjelmaa, jota tavanomaiset 
matkanjärjestäjät eivät tarjoa. Tällä 
kertaa pääsimme tutustumaan Eremi-
taasin eli Talvipalatsin taide- ja kult-
tuuriaarteisiin tarvitsematta ravata 
kaiken aikaa oppaan perässä. Opas 
pysähtyi esittelemään kohteen. Hän 
puhui englanniksi ja malttoi odottaa, 
että Markku käänsi kaiken suomeksi. 
Eremitaasissa on yhteensä yli kolme 
miljoonaa esinettä tai teosta, joista 
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meille esiteltiin luonnollisesti vain 
kourallinen, vaikka kierros kesti kaksi 
ja puoli tuntia.

Lounastauon jälkeen kävelimme Ii-
sakin kirkolle. Rakennusta on sanee-
rattu, mutta pylväissä sisäänkäynnin 
edessä ovat jäljellä toisen maailman-
sodan aikana kranaattien jättämät 
jäljet.  

Pietarissa on palautettu kirkkoja al-
kuperäisten seurakuntien käyttöön 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. 
Niin on tehty esimerkiksi Vladimirin 
kirkolle, jossa Neuvostoliiton aikana 
sijaitsi kidutusmuseo.

Markun mukaan myös Iisakin kirkon 
palauttamisesta ortodoksiseurakun-
nalle on keskusteltu, mutta ainakin 
vielä kirkkoon myytiin pääsylippuja 
ja uloskäynnin läheisyydessä oli mat-
kamuistomyymälä.

Kävelymatka Iisakin kirkolta hotel-
liimme osoittautui pidemmäksi kuin 
mitä me karttaa näkemättömät osa-
simme kuvitella. Valitsemamme Her-
nekatu oli kyllä samansuuntainen Ne-
vski prospektin kanssa, mutta koska 
kadut erkanevat toisistaan säteittäin, 
jouduimme kävelemään Markun mu-
kaan liikaa etelää kohti, ennen kuin 
pääsimme kääntymään hotelliimme 
johtavalle kadulle.

Matkalla mukana olleen Retinan en-
tisen puheenjohtajan Esko Pölkkysen 
askelmittariin kertyi päivän aikana yli 
18 tuhatta askelta ja kilometrejä 13,6.

Retki Pietarhoviin

Suomenlahden etelärannalla sijait-
sevassa Pietarhovin kaupungissa on 
Pietari Suuren rakennuttama kesä-

Jo pelkkä Eremitaasin upea portaikko te-
kee kävijään vaikutuksen puhumattakaan 
loputtomista saleista taideaarteineen.

Intialaisessa ravintolassa illastettuamme 
saimme seikkailla takaisin hotelliin pime-
än, suljetun kauppakeskuksen läpi.
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palatsi puutarhoineen. Sinne pääsee 
julkisilla busseilla, mutta meille oli 
varattu turistibussi ja mainio inkerin-
suomalainen opas. 

Pietari Suuren tavoitteena oli raken-
nuttaa kesäpalatsi, joka olisi hie-
nompi kuin Ranskassa näkemänsä 
Versailles’n linna. Nykyään Pietarho-
vin palatsirakennukseen pääsee vain 
ryhmän mukana. Kengät on suojat-
tava ja muutenkin rakennuksessa 
on noudatettava tiukkoja sääntöjä. 
Sen sijaan puutarhassa voi liikkua 
vapaammin. Yläpuutarhaan, joka on 
15 hehtaarin laajuinen, pääsee mak-
sutta, mutta yli 100 hehtaarin alapuu-
tarhaan on sisäänpääsymaksu. Ala-

puutarhassa ovat useimmat ja myös 
upeimmat 150 suihkulähteestä. 

Dostojevskin kotimuseossa

Kirjailija F.M. Dostojevskin kerrotaan 
asuneen Pietarissa parissa kymme-
nessä eri osoitteessa. Kotimuseo on 
perustettu osoitteeseen, jossa hän 
perheineen eli kolme viimeistä vuot-
taan ja jossa hän viimeisteli Gara-
masovin veljekset -romaaninsa. Dos-
tojevski kuoli 59-vuotiaana 1881. 

Kotimuseo sijaitsee muutaman ka-
dunkulman päässä majoituspaikas-
tamme, joten poikkesimme sinne Pie-
tarhovin retken jälkeen.

Pietarhovin puistossa saimme nauttia kesäisestä auringon-
paisteesta. Kuvassa vas. Tarja Pietiläinen, Anja Savolainen, 
Helena Kauttoon, Jouko Alakangas ja Kirsti-Sisko Salonen.
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Kodissa ei ole juurikaan Dostojevskin 
alkuperäisiä huonekaluja tai tekstiile-
jä, vaan huoneisto on sisustettu mu-
kaellen perheen kotia. Esineisiin ei 
saanut koskea. Yhteen huoneeseen 
on koottu valokuvia ja muuta kirjaili-
jan uraan liittyvää aineistoa.

Ostoksilla Heinätorilla

Pietarissa rakennetaan ja remontoi-
daan vähän joka puolella. Se metro-
asema, josta olisimme voineet ajaa 
suoraan Heinätorille, oli suljettuna re-
montin vuoksi. Pääsimme Sadovajan 
metroasemalle nousemalla metroon 
viereiseltä asemalta ja vaihtamalla 
violetille linjalle viisi.

Heinätori Sadovajan metroasemalla 
on nykyään autio. Myyntikojut ja os-
toskeskus ovat korttelin päässä. Myös 
sillä matkalla rakennustyöt olivat täy-
dessä käynnissä, vaikka oli sunnuntai.

Valikoima torilla vaikutti samanlaisel-
ta kuin missä tahansa markkinoilla. 
Hintataso oli jonkin verran edullisem-
pi kuin Suomen marketeissa. 

Jälleen huomasin sen, että tavalliset 
ihmiset ovat ystävällisiä kaikkialla 
maailmassa. Esimerkiksi metrossa an-
nettiin istumapaikka valkoisen kepin 
käyttäjälle, ja kadulla täti varoitteli 
miestäni pitämästä lompakkoa taka-
taskussa, kun tämä kulki taiteltu kart-
ta taskussaan. 

Seurueemme lähdössä Heinätorille. Pietarin-matkan teemana oli Dostojevski, mistä 
kertoo myös majapaikkamme nimi.
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Monipuolinen syyskokousviikonloppu
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

Retina ry:n syyskokous järjes-
tettiin lauantaina 11.11.2017 
Tampereella Scandic Tampere 

City hotellissa aivan rautatieasemaa 
vastapäätä – varmuuden vuoksi, sillä 
ratikkatyömaa sekoittaa parhaillaan 
keskustan liikennettä melkoisesti. 
Ajankohta oli valittu siten, että sa-
malla reissulla saattoi osallistua vuo-
tuisille Apuvälinemessuille Tampe-
reen Messu- ja urheilukeskuksessa. 
Viikonlopun oheisohjelmana oli myös 
kulttuurielämyksiä. Näistä aineksista 
kukin saattoi kerätä itselleen sopivan 
kokonaisuuden.

Apuvälinemessut ja lauluilta

Perjantaina 10.11. suuntasimme alka-
jaisiksi Apuvälinemessuille ilmaisella 
messubussilla, joka odotti rautatie-
aseman edessä. Pohjoisen juna saa-
pui juuri ennen sovitun bussin lähtöä, 
ja jännitimme, ehtisivätkö kaikki kyy-
tiin. Täpärästi ehtivät! Perillä jakaan-
nuimme pienempiin ryhmiin, ja ai-
nakin meidän porukkamme nappasi 
infopisteestä messuavustajan suun-
nistusoppaaksi.

Näkövammaisten liiton pöytä löytyi 
ensimmäiseksi, ja pysähdyimme pit-
käksi aikaa sen ääreen. Kaisa Penttilä 

kertoi, miten näkövammaiset voivat 
soittaa numerotiedusteluun ilmai-
seksi ja että Celian CD-äänikirjoja saa 
jatkossa kirjastoista ja digiversiot la-
dattua langattomasti uuden sukupol-
ven Victor Reader Stream -lukijaan. 
Nordea oli kehittänyt näkövammais-
ten avuksi tunnuslukulaitteen. On 
hienoa, että nekin, joilla ei ole tieto-
konetta tai älypuhelinta, saavat tar-
vitsemansa palvelut.

Heikki Ketola testaa OrCam-laitetta.
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Omasta puolestamme totesimme, 
että älypuhelimen Fonecta Caller, 
Pratsam Reader ja mobiilipankki 
korvaavat näppärästi kaikki edel-
lä mainitut uutuudet, kunhan muut 
pankit vielä seuraisivat Nordean es-
teettömän Tunnusluvut-sovelluksen 
viitoittamaa esimerkkiä. Erityisen 
ilahduttava uutinen oli, että Pratsam 
Readerilla voi tulevaisuudessa kuun-
nella myös sanomalehdet ja muut jul-
kaisut, jotka tällä hetkellä ovat tarjol-
la vain Luetuksella.  

Aviriksen esittelypisteessä mielen-
kiintomme vangitsi OrCam-lukulaite, 
joka oli näytillä jo Retina Dayssa. Or-
Cam koostuu ohjausyksiköstä sekä 
silmälasin aisaan kiinnitettävästä ka-
merasta ja luukuulokkeesta. Katse 
ja tarvittaessa sormikin suunnataan 

mielenkiinnon kohteeseen. Kamera 
näppää kuvan, laite tunnistaa sen ja 
lukee automaattisesti tekstin tai il-
moittaa tutun esineen tai henkilön 
nimen. Testaillessamme laitetta se 
toisti esittelijöiden nimiä ja tituleera-
si Pekka Makkosta nuoreksi mieheksi, 
mistä tämä oli kovin otettu. 

Ei ole vaikea keksiä tilanteita, joissa 
OrCamista olisi suurta apua. Yli 4800 
euron hinta sopii harvan kukkarol-
le, mutta Kelan tai sairaanhoitopiirin 
kustantamana siitä voisi saada oivan 
apuvälineen. Tässä vaiheessa tyydyin 
tilaamaan kauan haaveilemani lan-
gattomat luukuulokkeet päästäkseni 
eroon nappikuulokkeiden johdoista. 

Edellä on vain pieni välähdys messu-
jen tarjonnasta. Tyytyväisinä päivän 

Näköpiste Polar Printin edustaja (vas.) esittelee ihkauutta Connect 12 -lukulaitetta 
Tarja Pietiläiselle, Kaija Halmeelle, messuavustajalle ja Outi Lehtiselle.
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antiin kokoonnuimme yhteiselle päi-
välliselle hotellin Toscana-kabinet-
tiin. Päästyämme jälkiruokaan Sirkku 
Heinäluoto alkoi esittää säveltämi-
ään ja sanoittamiaan lauluja säestä-
en itseään kitaralla ja kertoillen lau-
lujen taustoista. Erityisen ihastunut 
lauluihin oli yksivuotias Milja Toivai-
nen, joka tanssahteli Sirkun ympärillä 
musiikin tahdissa. Saimme todistaa 
myös riemullista jälleennäkemistä, 
kun kuulijoiden joukossa oli Sirkun 
opiskeluaikainen kämppäkaveri Kaija 
Halme.  

Muumimuseo ja kävelykierros
kaupungilla

Lauantaina aamupäivällä Antti Iso-
kallio luotsasi muumien ystävät Tam-
pere-talon Muumimuseoon, jonka 

perustana on Tampereen taidemu-
seolle 1986 lahjoitettu Tove Jansso-
nin kokoelma. Perusnäyttelyssä ker-
rotaan muumien tarina, ja siellä on 
myös näkövammaisille suunniteltuja 
kosketeltavia muumikuvia. 

Älypuhelimen käyttäjiä olisi kiinnos-
tanut museon verkkosivulla mainos-
tettu kuvailutulkkaussovellus, jota 
tamperelaisena olin käynyt testaile-
massa hyvissä ajoin etukäteen. Sekä 
latausohjeissa että kuvailutulkka-
uksen toimivuudessa ilmeni silloin 
pahoja puutteita, joita sovelluksesta 
vastaava yritys ei palautteesta huo-
limatta ikävä kyllä ollut vielä korjan-
nut. Niinpä museokierros piti toteut-
taa perinteiseen malliin.

Tällä välin toinen joukko teki reip-
paan kävelyretken Tampereen kes-
kustassa. Taivalsimme kilometrin 
pituisen Hämeenkadun päästä pää-
hän ja kääännyimme sitten Hämeen-
puistoon, jonka varrelta löytyi illan 
musiikkikomedian esityspaikka. 
Raikkaan syysilman virkistäminä pa-
lasimme Laukontorin ja Koskikeskuk-
sen kautta takaisin hotelliin.

Tarinaa Tampereelta

Varsinainen syyskokous alkoi tuttuun 
tapaan kahvitarjoilulla. Kokoustila 
Ratina täyttyi iloisesta puheensori-
nasta. Vuosi vuodelta itse kullakin on 
osallistujien joukossa yhä enemmän 
tuttuja, joiden kanssa on mukava 
vaihtaa kuulumisia – kuin oltaisiin sa-
maa perhettä.

Toivaiset ja Nyströmit juttusilla. 
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Retina ry:n puheenjohtaja Timo Ny-
ström toivotti kokousväen tervetul-
leeksi ja luovutti puheenvuoron Tam-
pereen seudun Näkövammaiset ry:n 
kunniapuheenjohtajalle Otto Mörtil-
le. Tämä totesi, että Tampere oli oi-
vallinen valinta kokouspaikaksi näin 
Suomi 100 -juhlavuotena, käytiinhän 
täällä kansalaissodan aikaan ratkaise-
via taisteluita. Nykyään Tampereella 
toteutetaan mittavia rakennushank-
keita. Rantatunneli, 2,5 km mittainen 
Suomen pisin maantietunneli val-
mistui vuosi sitten. Nyt liikennettä 
sekoittaa ratikkatyömaa, jonka tieltä 
Hämeensillan kuuluisat patsaatkin 
on viety turvaan. 

Paikallisesta näkövammaistyöstä 
saimme tietää sen verran, että se on 

saanut alkunsa 1909 perustetusta 
valtakunnallisesta Äidin sylistä, josta 
sittemmin muotoutui Tampereen so-
keainyhdistys ja nykyinen alueyhdis-
tys. Paikallisyhdistyksiä on seitsemän. 
Jäsenmäärä on viime vuosina vakiin-
tunut 1150 hengen tuntumaan. Yh-
distyksellä on toimintakeskus Tampe-
reen Kuninkaankadulla ja Ylöjärvellä 
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto. 
Unohtaa ei sovi myöskään Aktivoa 
ja sokeain kiinteistöä työtupineen ja 
kerhohuoneineen Aleksis Kivenka-
dulla. 

Syyskokouksen päätöksiä

Syyskokouksessa oli paikalla 25 yh-
distyksen varsinaista jäsentä, 3 kan-
natusjäsentä ja 7 muuta henkilöä. 

Syyskokouksen sihteeri Arja Piisinen ja puheenjohtaja Otto Mört.
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Kokouksen puheenjohtajaksi kutsut-
tiin Otto Mört, ja sihteerinä toimi Arja 
Piisinen. Pöytäkirjantarkastajiksi va-
littiin Jaana Argillander ja Ritva Salo-
nen sekä ääntenlaskijoiksi Kaija Hal-
me ja Jaana Nyström.

Sihteeri luki hallituksen laatiman toi-
mintasuunnitelman vuodelle 2018. 
Sen sisällöstä keskusteltiin, tiedot-
taja ja hallituksen jäsenet kertoivat 
lisätietoja, paria kohtaa korjattiin, ja 
toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Heikki Ketola valaisi talousarvion 
lukuja ja totesi yhdistyksen talou-
den olevan vakaalla pohjalla, vaikka 
budjetti on välillä ali- ja välillä yli-
jäämäinen. Vaihtelu johtuu Retina 
Internationalin joka toinen vuosi pi-
dettävästä maailmankongressista. 
Seuraava järjestetään helmikuussa 
2018 Uudessa Seelannissa. 

Voimme katsoa luottavasti tulevai-
suuteen, sillä nykyinen päärahoitta-
jamme STEA on omassa arviossaan 
merkinnyt avustussummaksemme 
ensi vuodelle 38 000 euroa. Saman-
suuruinen avustusanomus lähetettiin 
sille syyskuussa. Talousarvio vuodelle 
2018 hyväksyttiin muutoksitta.

Timo Nyström valittiin yksimielisesti 
jatkamaan Retina ry:n puheenjohta-
jana vuonna 2018.

Hallitukseen piti valita erovuoroisten 
tilalle kolme jäsentä kaksivuotiskau-
deksi 2018-2019 sekä kolme vara-
jäsentä vuodeksi 2018. Ehdokkaita 
ilmaantui sopivasti kuusi. Kaikki oli-
vat niin pätevää ja monipuolisesti tai-
tavaa väkeä, että oli vaikea päättää, 
ketä äänestää. 
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Suljetulla lippuäänestyksellä toteu-
tetussa vaalissa hallitukseen tulivat 
valituiksi Heikki Ketola (Oulu), Pekka 
Makkonen (Joensuu) ja Jaana Argil-
lander (Helsinki) sekä varajäseniksi 
Pekka Rantanen (Helsinki), Jari Pa-
lonen (Helsinki) ja Esko Pölkkynen 
(Turku) tässä äänimäärän mukaisessa 
kutsumisjärjestyksessä. Jaana Argil-
lander ja Pekka Rantanen saivat sa-
man äänimäärän, ja arpa ratkaisi hal-
lituspaikan.

Hallituksessa jatkavat 2018 Jyrki Hän-
ninen (Oulu), Antti Isokallio (Nokia) ja 
Tarja Pietiläinen (Hankasalmi).

Toiminnantarkastajaksi valittiin Ari 
Koponen ja varalle Ritva Salonen. Ti-
lintarkastusyhteisönä jatkaa Tilintar-
kastus Rantalainen Oy. 

Musiikkikomedia kutkutti 
nauruhermoja

Kokouksen päätyttyä osa jäi hotelliin 
illalliselle ja juttelemaan keskenään. 
Osa suuntasi Tampereen Työväen 
Teatteriin nauttimaan lipun hintaan 
sisältyneen rokkimenun ja seuraa-

maan Agents-musiikkikomediaa Jy-
kevä on rakkaus.

Teatterin aulatiloissa ja lämpiöissä 
parveili joukko Mummon kammarin 
vapaaehtoisia, mikä oli näkövammai-
selle mukava yllätys. Minua avusta-
nut iloinen nainen kertoi, että he ovat 
yleisön apuna kaikissa Suuren näyt-
tämön esityksissä. Toiminta oli niin 
tehokasta, että jotkut saivat kaksikin 
lautasellista ruokaa eteensä.

Musiikkikomedia Jykevä on rakkaus 
sisälsi tuttuja Agents-klassikoita. Nii-
den ympärille oli kehitelty hassun-
hauska, yhtaikaa roisinpuoleinen ja 
liikuttavan kaunis tarina työttömäksi 
jääneen Askon ja ilotyttö Ninan rak-
kaudesta. Juonen käänteille ja nok-
kelalle sanailulle ei voinut olla naura-
matta. 

Monenlaista tapahtumaa ja lämmin-
henkistä yhdessäoloa sisältänees-
tä viikonlopusta jäi hyvä mieli. On 
hienoa osallistua yhteisten asioiden 
eteenpäin viemiseen tässä mainiossa 
porukassa!
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Vilkasta kerhotoimintaa Tampereella
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

Tampereen seudun retinaker-
ho on toiminut yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1994, ja elinvoimaa 

riittää edelleen. Yhteiset tapaamiset 
tuovat arjen lomaan virkistäviä het-
kiä vertaistuen ja mielenkiintoisten 
vierailijoiden parissa. Retkillä pääs-
tään tutustumaan yhdessä kivoihin 
paikkoihin, joihin ei yksin tulisi läh-
dettyä.

Kokemuksen syvällä rintaäänellä 
voimmekin suositella retiniitikoille 

omia kerhotapaamisia myös muualla 
Suomessa. Hiukan mielikuvitusta ja 
vaivaa kerhon ohjelman suunnittelu 
ja toteutus tietenkin vaatii, mutta on 
samalla hauskaa ja palkitsevaa.

Syyspäivä Ahlmanin kartanossa

Kerhomme aloitti syyskautensa ret-
kellä Ahlmanin kartanoon. Olemme 
vierailleet siellä ennenkin, viimek-
si marraskuussa 2016, jolloin tutus-
tuimme päärakennukseen, museoon 

Haistelimme, maistelimme ja tunnustelimme Ahlmanin kartanon perinnepihan kasveja.
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sekä navettaan ja siellä asustavaan 
maatiaiskarjaan. Päätimme pala-
ta uudelleen kesällä nähdäksemme 
puutarhan, joka viime käynnillä uinui 
lumivaipan alla.

Ahlmanin kartano sijaitsee vain ki-
venheiton päässä Tampereen keskus-
tasta ja kuitenkin keskellä maaseutua. 
Retkipäivänä tihuutti vettä, mutta 17 
hengen joukkiomme oli hyvin varus-
tautunut, ja kunnon sadetta saatiin 
onneksi vasta kotimatkalla. 

Ahlmanilla on aloitettu maanvilje-
ly- ja emäntäkoulun pito jo yli sata 
vuotta sitten. Nykyisin siellä voi maa-
talouden ja puutarhanhoidon lisäksi 
opiskella hotelli-, ravintola- ja matkai-
lualaa, luonto- ja eräoppaaksi, eläin-
tenhoitajaksi tai vaikkapa floristiksi. 
Opetus on hyvin käytännönläheistä. 
Oppaanamme toiminut Heli Nousi-
ainen kertoi opiskelevansa matkailu-
alaa ja pääsikin heti syyslukukauden 
alkajaisiksi suunnittelemaan ja to-
teuttamaan moniaistista opastuskier-
rosta näkövammaisryhmällemme.

Aloitimme perinnepihasta, joka on 
täynnä vanhoja perennoja. Paras 
kukkaloisto oli tältä kesältä ohi, mut-
ta pääsimme koskettelemaan, nuuh-
kimaan ja osin maistelemaankin 
erilaisia kasveja ja kuulimme niiden 
entisistä ja nykyisistä käyttötarkoi-
tuksista. Moniaistinen kokemus jat-
kui pienessä tallirakennuksessa, joka 
kätki sisäänsä äänekkäästi sirkuttavia 
undulaatteja ja suloisia kaneja.

Laajassa omenatarhassa oli muka-
va käyskennellä puiden katveessa. 
Yritimme löytää maistiaisia, mutta 
kylmä kesä oli viivästyttänyt sadon 
kypsymistä, eikä etsintä tuottanut tu-
losta. 

Ikivanhan haltijakuusen oksien alla 
vallitsi tunnelmallinen hiljaisuus, kuin 
vanha puu olisi kuiskinut tarinoitaan. 

Vierailuun sisältyi yllättäen myös na-
vettakäynti, sillä ennakkotiedoista 
poiketen karja oli siirretty sisätiloi-

Antti Sirèn Ahlmanin ikivanhan Haltija-
kuusen alla.
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hin ehtyneiltä laidunmailta. Aikuiset 
lehmät jaloittelivat parhaillaan ulot-
tumattomissamme ulkoaitauksessa, 
mutta pikkuvasikoita pääsi rapsutta-
maan. 

Ransu Karvakuonolla oli kepposet 
mielessä 

Lokakuun kerhossa oli tupa täynnä 
väkeä, sillä olimme saaneet vieraak-
semme kaikkien rakastaman Ransu 
Karvakuonon ja hänen henkilökoh-
taisen avustajansa Pertti Nättilän. 
Kuulimme hauskoja tarinoita 39-vuo-
tiaan Ransu-koiran mittavasta TV-
urasta ja muista seikkailuista. 

Heti alkajaisiksi Ransu kiersi pöydän 
ympäri pysähtyen jokaisen kohdalla, 
jolloin sitä sai kosketella ja jututtaa. 
Moni halusi ikuistaa ainutlaatuisen 
hetken valokuvaan, eikä Ransulla ol-

lut mitään sitä vastaan, päinvastoin. 
Aikamoisena vekkulina se pussaili 
naisväkeä, ja Merja sai ystävällisen 
näykkäisyn käteensä, kun tunnusteli 
sen kuonoa.

Merja Kaiponen tervehtii Ransu
                                                   Karvakuonoa. 

Pöydän päässä istuva Sep-
po Jokinen valotti kirjojen-
sa syntytarinoita ja vastaili 
kerholaisten kysymyksiin.  
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Komisario Koskisen jäljillä

Marraskuussa paikalla oli uusi va-
lovoimainen vieras, tamperelainen 
rikoskirjailija Seppo Jokinen. Mah-
duimme juuri ja juuri kerhohuoneen 
pitkän pöydän ympärille. Komisario 
Koskisesta kertovien tarinoiden juo-
neen on helppo eläytyä, kun tapah-
tumat sijoittuvat omaan tuttuun elin-
ympäristöön.

Kuulimme mielenkiintoisia välähdyk-
siä kirjailijan elämäntarinasta, kirja-
sarjan synnystä ja kirjoitusprosessis-
ta. Sarjan 23. kirja ilmestyy keväällä 
2018, ja Jokinen lupasi, ettei Koski-
nen jää eläkkeelle vielä vuosiin, mikä 
ilahdutti meitä kovasti. Tapaamisen 
innoittamina päätimme tehdä seu-
raavan kevätretkemme Hervantaan 
ja Poliisimuseoon.

Silmänpohjakuvauksen avulla 
voidaan havaita oiree� omia yleis- 
ja silmäsairauksia ajoissa.
Instrumentariumissa käytetään alan uusinta teknologiaa, jonka 
avulla voidaan kuvata 80 % silmänpohjasta. Kuvan laajuus on 
tärkeää, koska useat muutokset ovat ensimmäisenä havai� avissa 
silmänpohjan reuna-alueilta.

Silmänpohjakuva olisi hyvä o� aa kahden vuoden välein näön-
tarkastuksen yhteydessä. Varsinkin yli 40-vuotiailla silmäsairauksien 
riski kasvaa ja säännölliset tutkimukset ovat tärkeitä. Silmänpohjakuvauksen 
lisäksi suosi� elemme käymään säännöllisesti myös silmälääkärillä.

Lue lisää silmänpohjakuvauksesta ja katso lähin kuvausta tarjoava 
Instrumentarium-myymälä osoi� eesta instru.fi /silmanpohjakuvaus

sen 

xxxx_Instru_Retina_207x129.indd   1 1.10.2015   10.22
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Yhdistys tiedottaa

Toimistonhoitajan puhelin- ja 
päivystysaika

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on ta-
vattavissa puhelimitse tiistaisin ja 
torstaisin klo 10–13 numerossa 09 
3960 5800. Muina aikoina voit jättää 
viestin vastaajaan. Toimisto on suljet-
tu 1. - 7.1. ja 22.1. - 11.2.2018.

Kevät- ja syyskokoukset 2018

Retina ry:n kevätkokous pidetään 
lauantaina 17.3.2018 Original Sokos 
Hotel Royal Vaasassa, Hovioikeuden-
puistikko 18, Vaasa. Tarkempi ohjel-
ma helmikuussa ilmestyvässä jäsen-
tiedotteessa.

Syyskokous pidetään Turussa myö-
hemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Retina Day Jyväskylässä 29.9.2018

Perinteinen kansainvälisen retiniiti-
kon päivän tapahtuma Retina Day 
järjestetään ensimmäistä kertaa Jy-
väskylässä lauantaina 29.9.2018. Ko-
kouspaikka on Original Sokos Hotel 
Alexandra, Hannikaisenkatu 35. Luen-
not voi tuttuun tapaan kuunnella myös 
kotoa käsin nettiradion välityksellä.

Kerhotoiminta

Pääkaupunkiseudun retinakerho 
kokoontuu vuonna 2018 kahtena 
maanantaina 9.4. ja 12.11. klo 17:30–
19:00 vapaamuotoisen vertaistuen ja 
kahvittelun merkeissä Iiris-keskuk-
sessa, Marjaniementie 74, Helsinki. 
Lisätiedot: Kari Huuskonen, p. (09) 
3960 4676 tai kari.huuskonen@nkl.fi

Tampereen seudun retinakerho 
kokoontuu yleensä joka kuukau-
den ensimmäisenä maanantaina klo 
15:30−17:00 Tampereen seudun Nä-
kövammaiset ry:n kerhohuoneella, 
Kuninkaankatu 8 A, 2. krs. Kahviraha 
2 euroa. Kevätkausi alkaa 8.1. diako-
ni Minna Ågrenin vierailulla. Muut 
kerhopäivät ovat 5.2., 6.3. ja 9.4. Tou-
kokuussa on suunnitteilla kevätretki 
Hervantaan ja Poliisimuseoon. Lisä-
tiedot: Raija Leppänen, p. 0400 797 
139, ja Outi Lehtinen. p. 040 700 7930.

Jyväskylän seudun retinakerho 
kokoontuu maanantaina 8.1. klo 
17:00–19:00 Keski-Suomen Näkö-
vammaiset ry:n toimintakeskuksessa, 
Eeronkatu 7 B 19. Kahviraha 2 euroa. 
Kevätkauden ohjelmaa suunnitellaan 
ensimmäisessä kerhoillassa. Lisätie-
dot: tarja.m.pietilainen@gmail.com 
tai p. 0400 808 970.
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Kesäpäivät ja perheleiri 
Ahvenanmaalla 8.–10.6.2018 

Retina ry:n yhdistetty kesäpäivät 
ja perheleiri tarjoaa elämyksiä kai-
kenikäisille retiniitikoille, heidän 
perheenjäsenilleen, avustajilleen 
ja opaskoirilleen. Tapahtuman käy-
tännön järjestelyistä vastaa Susann 
Laag-Söderström. Hän on Ahvenan-
maan ensimmäinen opaskoirankäyt-
täjä ja tapaisi mielellään muitakin 
koirakoita.

Ahvenanmaalle lähdetään perjan-
taina 8.6.2018 Turun satamasta, jon-
ne saapuu aamujuna Helsingistä klo 
7:48 ja Tampereelta 8:07. Pohjoisen 
yöjuna on satamassa 8:09. Viking Li-
nen laiva lähtee kohti Maarianhami-
naa 8:45 ja saapuu sinne klo14:10. 

Perillä majoitumme viihtyisään Ho-
tell Arkipelagiin. Tervetuliaiskahvien 
jälkeen jalkaudumme katselemaan 
kaupunkia.

Nautimme kolmen ruokalajin illal-
lisen hotellin Garden-kesäravinto-
lassa. Illallisen yhteydessä saamme 
tutustua kahteen mielenkiintoiseen 
Ahvenanmaalla asuvaan henkilöön: 
menestyvään raskaansarjan nyrkkei-
lijään Robert Heleniukseen (mikäli 
päivälle ei osu ottelua) sekä Ahvenan-
maan rikkaimpaan mieheen kaup-
paneuvos, taloustieteen kunniatoh-
tori Anders Wiklöfiin, joka on luonut 
miljoonaomaisuutensa käytännössä 
tyhjästä. Hänen isänsä oli muurari ja 

äitinsä sokea hieroja. Wiklöf on mer-
kittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, 
urheilun mesenaatti, taiteen keräilijä 
ja Itämeren suojelija. 

Lauantaina teemme kuuden tunnin 
opastetun kiertoajelun Ahvenan-
maalla. Pysähdymme Kastelholman 
linnan luona ja käymme Bomarsun-
din linnoituksen raunioilla. Lounas-
ta nautimme keittiömestari Michael 
Björklundin kuuluisassa Smakbyn 
Krouvissa. 

 Ahvenanmaan valokuvausmuseossa 
Pålsbölessä tutustumme kauppaan, 
pimiöön ja ateljeehen, joissa on van-
hojen kameroiden lisäksi runsaasti 
muuta valokuvaukseen liittyvää ai-
neistoa ja laitteita, kuten poliisin ri-
kollisten kuvaamisessa käyttämää 
laitteistoa. 

Stallhagenin pienpanimossa pääsem-
me maistelemaan maukkaita laatuo-
luita ja teemme opastetun kierroksen 
jalostusosastolla. Vakiotuotteiden 
ohella Stallhagen valmistaa panimo-
mestari Mats Ekholmin johdolla vaih-
tuvaa valikoimaa erikoisoluita sekä 
palkittuja sesonkituotteita. Historic 
Beer 1842 on tieteellisten analyysien 
perusteella rekonstruoitu 170 vuotta 
vanhasta oluesta, joka nostettiin Ah-
venanmaan saaristoon 1840-luvulla 
uponneesta hylystä.

Pyrimme sisällyttämään lauantaille 
myös erityisohjelmaa lapsille.
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Sunnuntaina suuntaamme aamiai-
sen jälkeen tuliaisostoksille Maxinge 
Center -kauppakeskukseen noin 3,7 
km päähän. Reippaan kävelyn ystä-
vät voivat taittaa matkan jalan, mutta 
perille pääsee myös edullisella kimp-
pataksilla. Maxinge Center on koko 
perheen viihtyisä ostoskeskus, joka 
tarjoaa saman katon alla mm. kahvi-
loita ja ravintoloita, vaatteita, kenkiä, 
leluja, kodintarvikkeita ja lemmikki-
eläintuotteita.

Viking Linen laiva lähtee Maarian-
haminan satamasta kohti Turkua klo 
14:25 ja saapuu perille 19:55. Juna 
lähtee satamasta kohti Helsinkiä klo 
20:20 (vaihtoyhteys Tampereen suun-
taan).

Ilmoittautuminen ja hinta

Jos harkitset osallistumista, ilmoit-
taudu alustavasti tammikuun aikana 
info@retina.fi tai p. 09 3960 5800. Ker-
ro, montako teitä olisi lähdössä, mah-
dollisten lasten iät ja onko mukana 
opaskoira. Ennakkoilmoittautuminen 
ei ole sitova, mutta auttaa ohjelman 
suunnittelussa ja hinnoittelussa. Yh-
distys tukee jäsenten, henkilökoh-
taisten avustajien ja lapsiperheiden 
osallistumista.

Lopullinen matkaohjelma ja hinnat 
julkaistaan helmikuussa ilmestyvässä 
jäsentiedotteessa. 
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Puheenjohtaja: 
Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404
timonystrom@hotmail.com

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

Pekka Makkonen, Joensuu
050 354 1250   
pekka@ioni.org

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

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

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

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

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

     Retina ry:n hallitus 2018

Kristiina Helin-Kesäläinen, Helsinki
050 571 9563
kristiina.kesalainen@luukku.com

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

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

Anita Niemi, Haapavesi  
0500 585 750, anita.niemi@kotinet.com 

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

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

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

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

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

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

Palvelukortti

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

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

Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)

Tilaan veloituksetta: 
  yhdistyksen esitteitä  ____  kpl
  käyntikortteja               ____  kpl 
  Retiniitikon opasta      ____  kpl
  Käveleviä hattuja       ____  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.  
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Retina ry

Retina ry

Marjaniementie 74
00930 HELSINKI 

liimaa tähän 
k i r j e p o s t i -

merkkiPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 
potevien asialla
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Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 

potevien asialla
Tue suomalaista silmätutkimusta!

Retina ry tukee perinnöllisten 
verkkokalvorappeumien tut-
kimusta hallinnoimansa tut-

kimusrahaston kautta. Alalla työs-
kentelee  useita suomalaistutkijoita 
ja tutkimusryhmiä, jotka yhteistyössä 
kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa 
kartoittavat mm. maassamme esiin-
tyviä geenivirheitä ja osallistuvat uu-
sien hoitomuotojen kehittämiseen.
 
Erilaisia taudinkulkua hidastavia ja/
tai näkökykyä parantavia hoitoja on 
tulossa käyttöön jo lähivuosina. Mo-
net tutkimuslinjat ovat edenneet 
kliinisiin hoitotutkimuksiin, joiden 
avulla selvitetään menetelmien tur-
vallisuutta ja tehoa, ennen kuin ne 
voidaan ottaa laajempaan käyttöön.

 

Voit kartuttaa tutkimusrahastoa lah-
joittamalla haluamasi summan, teke-
mällä testamentin tai vaikkapa pyy-
tämällä merkkipäiväsi yhteydessä 
ystäviäsi ja läheisiäsi lahjojen sijaan 
antamaan tukensa tutkimukselle. 

Danske Bank 
IBAN FI32 8000 2710 2248 08
Viite: 142 05037

Tutkijat voivat hakea tutkimusrahas-
tosta tutkimus- ja matka-apurahoja 
ympäri vuoden Retina ry:n hallituk-
selle osoitetulla vapaamuotoisella 
hakemuksella.

Tue tutkimusta!
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Leipänsä syötyä

Hän katuu tekojaan, tekemättömiä ja tehtyjä
sanomaansa ja sanomatonta
sanaa
joka rakentaa ja luo 
hengen
vapaan tahdon
jolla rikotaan kivitaulut ja
olemisensääntöjä
otsa hiessä
kädet ristissä

 hän pelkää että
 omenapuun alla
 löytyy yhdessä yhtenä yönä yhdellä 
 puraisulla 
 kadotettu
 elämän salaisuus 
 siemenkotaan kätketty
 maahan heitetty 
 ikuinen

 helvetin hohto
 kääntää kaikkialle
 viatonta 
 kylkeään
 veistettäväksi 
 viiltäväksi valoksi
 että näkisimme 
 pimeässä
 jokaisena päivänä
 askel askeleelta  
 harhailevassa
 ihmisessä 
 hänen oman kuvansa

 katuvan ja pelokkaan 
 leipänsä syöneen
 kaikkivoipaisen ja voimattoman
 Jumalan

    - Tiina Kulmala


