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Huippua olla huipulla
Teksti: Timo Nyström, Retina ry:n puheenjohtaja
Kuva: Pekka Makkonen

E

lämme hienoja aikoja. Tuntuu siltä, että yhdistyksemme
46-vuotisen historian tähän
mennessä parhaat päivät ovat käsillä.
Rahoittaja on tunnustanut tarpeellisuutemme, asiantuntijalääkärit arvostavat meitä yhteistyökumppanina, ja jäsenistö osallistuu sankoin
joukoin tapahtumiin.
Vaikka emme täytäkään tänä vuonna pyöreitä, tuntuu juhlavuodelta. Se
alkoi Lappeenrannan kevätkokouksesta. En muista, milloin olisi paikalla
ollut niin paljon osanottajia. Kolinreissulla oli yli 60 iloista kesäpäiväilijää. Retina Day Tampereella rikkoi
oman kävijäennätyksensä, ja Scandicin kokoustila pullisteli liitoksistaan.
Eikä syyskokous Espoossa tehnyt
poikkeusta.
Kun jäsenistöstä kymmenkunta prosenttia osallistuu yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, voimme olla
todella iloisia. Ei se mitään, vaikka
seinät pullistelevat, varataan isompia
tiloja jatkossa!
Olemme pitäneet tärkeänä sitä, että
toiminnasta ja tapahtumista saadaan
palautetta, ja sen antamista on pyritty helpottamaan. Nykyisellä verk-

Kultamitalimiehen tuuletus

kosivustollamme on saavutettava lomake, jolla sen voi antaa. Palaute on
voittopuolisesti todella positiivista.
Joukossa on toki myös kriittisiä näkemyksiä, mutta nehän vain parantavat toimintatapojamme. Niin kauan
on toivoa, kuin on keskustelua. Jos ei
viitsitä enää edes antaa palautetta,
niin yhdistys on pulassa. Jatkakaa siis
samaan malliin!
Olemme valtakunnallinen yhdistys,
ja jäsenistö, te siellä, asutte ympäri
Suomea. Pyrimme toiminnassamme
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tasapuolisuuteen, joten kokoonnumme vuosittain eri paikkakunnilla. Se
on hyvä arvo, josta pidämme kiinni.
Jäsenten kannattaa seurata tarjontaa
aktiivisesti ja laittaa kalenteriin ainakin ne tapahtumat, jotka ovat lähimpänä omaa kotia. Matkakustannukset
jäävät pieniksi, jos voi yöpyä omassa
sängyssä. Aina ei näin ole, ja siksi tuemme vuosikokousmatkoja ja päivällistä omavastuun ylittävältä osalta.
Tällä kertaa yhdistys tuki myös hotelliyötä syyskokouksen yhteydessä.
Kokousten järjestäminen ei ole aivan yksinkertaista, kun on otettava
huomioon niin monet asiat. Halvat
hotellit ovat syrjässä, ja kulkeminen
maksaa, jos tarvitaan taksikyytiä asemilta. Oheisohjelmakin pyritään järjestämään niin, ettei kukaan jäisi ulkopuolelle. Haluan vielä mainita tässä

yhteydessä syyskokouksen hienon
iltaohjelman: Trio Patina oli orkesteri
paikallaan! Loistava ote esittämiseen
ja yleisön ottamiseen, kiitos vielä kerran!
Ei sovi unohtaa myöskään maksutonta Retina Daytä. Jälleen kerran
tuli vastinetta jäsenmaksulle, ja sama
tahti jatkuu ensi vuonna. Toimintaa
siis on, toivottavasti löydät omasi!
– Se kirjoittaa, jolla on liitu, on joku
opettaja todennut. Valitsitte minut
pitämään tätä palstaa seuraavankin
vuoden. Nöyrimmät kiitokset luottamuksesta! Kiitos myös siitä yllätyksestä, jonka järjestitte minulle ja
Jaanalle syyskokouksen alussa! On
ollut ilo huomata, että menestyksemme maailmalla tuottaa teille riemua,
minä siellä aseen perän takana ja Jaana avustajana.
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Kantasolut verkkokalvosairauksien
tutkimuksessa ja hoidossa
Teksti:
		
		
Kuva:

Professori Heli Skottman
Lääketieteen ja Terveysteknologian tiedekunta,
Tampereen yliopisto
Jukka Lehtiniemi

T

eemme kantasolututkimusta
Kaupin kampuksella Taysin kupeessa. Tutkimusryhmäni intohimon kohteina ovat silmän rajapinnat. Teemme töitä sekä sarveiskalvon
että verkkokalvon parissa. Verkkokalvolla meitä kiinnostavat erityisesti
pigmenttiepiteelisolut. Päivän tunnit
eivät tutkijan työssä riitä alkuunkaan,
mutta hyvä motivaatio ja mielenkiintoinen tutkimus kantavat eteenpäin.
Kantasolu on siitä erikoinen solu, että
se pystyy samaan aikaan tuottamaan
itsestään kopioita (uusia kantasoluja),
että erilaistumaan elimistön muiksi
soluiksi ympäristöstä saamiensa signaalien ohjaamana. Ihmisellä on paljon kudoksia, jotka uudistuvat koko
ajan kantasolujen ansiosta. On myös
elimiä, joissa kantasoluja ei tiettävästi ole. Silmän sarveiskalvon epiteeli
uusiutuu limbaalisten kantasolujen
avulla, mutta verkkokalvolla kantasoluja ei nykytietämyksen mukaan
ole. Toki tulevaisuuden tutkimus voi
tähänkin tuoda uutta ymmärtämystä.

Kantasoluista voidaan ainakin teoriassa tuottaa elimistön kaikkia eri solutyyppejä. Tutkijat ovat käyttäneet
pitkään ihmisen alkion kantasoluja.
Kun väittelin tohtoriksi 2002 ja halusin jatkaa tutkijanuraani kantasolujen parissa, hakeuduin Karoliiniseen
Instituuttiin Tukholmaan professori
Outi Hovatan tutkimusryhmään. Siellä opin viljelemään ihmisen alkion
kaikkikykyisiä kantasoluja, joita saadaan hedelmöityshoitojen sivutuotteena. Pariskunnat voivat lahjoittaa
tutkimukselle huonolaatuiset tai yli
viisi vuotta pakastimessa olleet ylimääräiset alkiot, jotka muuten hävitettäisiin. Tampereella olemme
tehneet vuodesta 2005 lähtien 13 alkioperäistä kantasolulinjaa, joita käytämme edelleen.
Kun japanilainen tutkija Yamanaka
kertoi meille kantasolututkijoiden
kokouksessa 2006 pystyvänsä ohjelmoimaan tavallisen solun käyttäytymään kantasolun tavoin, uutinen
tuntui uskomattomalta. Nykyään

6

retina 2/2019

näitä indusoituja monikykyisiä kantasoluja (iPS) tuotetaan myös Tampereella. Uusi menetelmä mullisti
kantasolututkimuksen täysin. Menetelmällä potilasnäytteestä eristetyt
solut (esim. ihosolu tai veren valkosolu) palautetaan neljän geenin avulla
takaisin kantasoluiksi. Niistä voidaan
erilaistaa ihmisen muita soluja ja
käyttää mm. kantasoluhoitojen kehitykseen tai tieteelliseen perustutkimukseen.
Sekä alkioperäiset että indusoidut
kantasolut tarjoavat tutkimukselle ehtymättömän luonnonvaran,
kunhan pidämme perustetuista solulinjoista hyvää huolta. Eettisen
toimikunnan puoltava lausunto mahdollistaa näiden kantasolujen käytön
mm. sairauksien mallintamiseen yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa.
Vuonna 2008 aloimme erilaistaa kantasoluista verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluja (RPE). Ne ovat nimensä
mukaisesti tummia, runsaasti pigmenttiä sisältäviä soluja, jotka sijaitsevat aistinsolujen alla muodostaen
verkkokalvon uloimman kerroksen.
RPE-soluilla on runsaasti tärkeitä
tehtäviä. Yksi tärkeimmistä on aistinsolujen hoitaminen ja jätehuollosta
vastaaminen eli fagosytoosi.
Esimerkiksi kuivassa ikärappeumassa
RPE-solut eivät välttämättä kykene
suoriutumaan tästä tehtävästä, joka
voi osin aiheuttaa sen, että aistinsolujen hajoamistuotteita kertyy silmän-

pohjaan. Kantasoluista tuotettujen
RPE-solujen toimivuutta voidaan tutkia laboratoriossa syöttämällä niille
aistinsolujätteitä. Niitä saamme sian
silmistä, joita haemme Urjalan teurastamosta. Jos ruoka maistuu, olemme onnistuneet tuottamaan toimintakykyisiä RPE-soluja.
Kantasolut sairauksien
mallinnuksessa
Olemme tehneet yhteistyötä espanjalaisten tutkijakollegoiden kanssa RPpotilailla MERTK-geenissä ilmenevän
mutaation osalta. Mutaation vuoksi
RPE-soluista puuttuu tämän geenin
koodaama proteiini, eikä fagosytoosi toimi. Espanjalaisen potilaan
ihonäytteestä tuotettiin indusoituja
kantasoluja, joista erilaistettiin RPEsoluja Tampereella. MERTK-proteiini
ei ilmentynyt näissäkään soluissa, eivätkä possun silmäjätteet kelvanneet
niille. Potilaan taudin fenotyyppi onnistuttiin siis tuomaan soluviljelymaljalle.
Lääkekehitys on yksi tärkeistä tutkimusaloista, joissa kantasoluja
voidaan hyödyntää. Solumallien
avulla voimme löytää uusia tautimekanismeja, joihin voidaan kehittää
lääkehoitoja. Tunnetut lääkeaineet
on koottu erilaisiin tietokantoihin.
Vanhoille lääkkeille voidaan etsiä uusia käyttöalueita tällaisten sairausmallien avulla. Maljalla voidaan testata myös geeninsiirtoa ennen kliinisiin
hoitotutkimuksiin ryhtymistä.

7

retina 2/2019

Professori Heli Skottmanin
johtama silmäryhmä tekee
kantasolututkimusta
Tampereella.

Sorsbyn dystrofia on TIMP3-geenin
mutaatiosta johtuva verkkokalvorappeuma, joka muistuttaa ikärappeumaa, mutta puhkeaa nuoremmalla
iällä. Selvitämme parhaillaan yhteistyössä professori Loteryn työryhmän
kanssa, onko näillä kahdella taudilla
yhteisiä mekanismeja. Tutkija Heidi Hongisto tuottaa TIMP3-potilasnäytteistä indusoitujen kantasolujen
kautta RPE-soluja. Niissä syntyy samanlaisia kertymiä kuin potilailla, joten tämäkin sairausmalli toimii.
Olemme äskettäin ottaneet vastaan
ison haasteen. Haluamme selvittää,
voitaisiinko kantasolumallia käyttää
monitekijäisen taudin mallintamiseen. Ikärappeuman takana on usei-

ta riskitekijöitä kuten altistavia geenejä, elintavoista johtuvia tekijöitä
sekä korkea ikä. Olemme aloittaneet
kostean ikärappeuman mallinnuksen
yhteistyössä professori Kai Kaarnirannan kanssa Itä-Suomen yliopistosta.
Näyttää siltä, että tiettyjä ikärappeuman piirteitä ilmenee myös näiden
potilaiden indusoiduista kantasoluista tuotetuissa RPE-soluissa, joten kantasolumallit saattavat soveltua myös
monitekijäisiin tauteihin.
Mainitsen vielä esimerkin alan viimeaikaisista tutkimustuloksista. Akatemiatutkija Soile Nymarkin tutkimusryhmä Tampereella käytti meillä
tuotettuja RPE-soluja ja löysi niistä
ionikanavia, joiden ei aikaisemmin
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tiedetty olevan tärkeässä roolissa
RPE-solujen toiminnassa. Erityisesti
eräällä tietyllä ionikanavalla näyttäisi olevan tärkeä merkitys fagosytoosissa. Tämä on täysin uusi tieteellinen
löytö.
Mahdollisuuksia ja haasteita
Kuten edellä esitetystä käy ilmi, kantasolumallit soveltuvat hyvin perinnöllisten yhden geenin ja jopa monitekijäisten tautien tutkimiseen.
Uusien lääkeaineiden etsinnän tai
geenihoitojen testauksen alkuvaiheet voidaan suorittaa kätevästi ja
edullisesti soluviljelmissä. Kalliiden
eläinmallien ja potilaskokeiden tarve
täten vähenee.
Kantasolumallit eivät kuitenkaan
tarjoa oikotietä onneen. Niiden käytössä on monia haasteita. Suuria kysymyksiä ovat, kuinka hyvin maljalla
saadut löydökset vastaavat tilannetta
silmänpohjassa, mihin kantasolumalleja voidaan luotettavasti käyttää ja
mitkä niiden rajoitteet ovat. Vaarana
on oikaista liikaa ja todentaa tuloksia
väärin perustein.
Verkkokalvolla RPE-solut ovat kaiken
aikaa kontaktissa muihin soluihin, ja
niiden alapuolella virtaa veri. Maljalla
ne kasvavat yksikseen muovin päällä.
Syyskuun alussa aloitimme yhdessä akatemiatutkija Soile Nymarkin ja
akatemiatutkija Teemu Ihalaisen tutkimusryhmien kanssa uuden Suomen
Akatemian rahoittaman tutkimus-

hankkeen, jossa RPE-soluille rakennetaan keinotekoinen toimintaympäristö. Siinä biomateriaalikomponentti
vastaa muodoltaan ja rakenteeltaan
aistinsoluja. Näin RPE-solu saa keinotekoisen aistinsolukontaktin, ja
solujen kommunikaatioon liittyviä
ilmiöitä voidaan seurata. PRPF-geenin mutaation tiedetään haittaavan
aistinsolujen ja RPE-solujen normaalia kommunikaatiota. Tavoitteena on
hyödyntää kehitettävää menetelmää
mm. tälle retinitis pigmentosan muodolle ja selvittää taudin tarkempia
mekanismeja.
Silmän kantasoluhoidot
Kaikkikykyisiä kantasoluja hyödyntävät kliiniset hoitotutkimukset ovat alkaneet täysipainoisesti nimenomaan
silmästä. Sittemmin ne ovat laajentuneet selkäydinvaurion, diabeteksen,
sydänlihasrappeuman ja muiden tautien hoitokokeisiin.
Syyt silmän ylivoimaisiin etuihin kantasoluhoitojen kannalta ovat ilmeiset. Kaikki on näkyvissä, leikkaustekniikat ja kuvantamismenetelmät
kehitetty huippuunsa, ja hoidon vaikutuksia on helppo seurata. Silmä on
myös pieni elin, eikä sen hoitoon tarvita suuria kantasolumääriä.
Pigmenttiepiteeliä on tutkittu verkkokalvon kantasoluhoitojen kohteena eniten. Kun työ kantasolujen
parissa aloitettiin Tampereella 2008,
aiheesta oli julkaistu vasta yksi tut-
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kimus. Nykyään sekä ikärappeuman
että Stargardtin taudin kantasoluhoidoissa on edetty jo kliinisiin hoitotutkimuksiin. Pigmenttiepiteeliä tulisi
siirtää silmänpohjaan, ennen kuin
vauriot ja näkökyvyn heikkeneminen
ovat ehtineet edetä liian pitkälle.
Solut on vietävä verkkokalvon alle
subretinaaliseen tilaan, mikä on leikkausteknisesti haasteellista. Menetelmiä on kaksi. Solut voidaan injektoida
suspensiona verkkokalvon alle toivoen, että ne löytävät siellä paikkansa
ja muodostavat itsestään epiteelirakenteen. Toinen vaihtoehto on viedä
solut valmiina epiteelinä eli solumattona, jolloin toimivan kokonaisuuden
syntymisellä on paremmat mahdollisuudet. Solumaton alle tarvitaan tueksi biomateriaali. Leikkausteknisesti
tämä menetelmä on vieläkin haastavampi erityisesti tarkan näön eli makulan alueella.
Pigmenttiepiteeliä on siirretty molemmilla menetelmillä. Eläinkokeissa
injektioilla ei ole saatu pitkäaikaista
tehoa. Solut eivät kiinnity kunnolla
eivätkä muodosta toiminnallista epiteeliä. Kliiniset hoitotutkimukset ovat
vielä pääsääntöisesti turvallisuustestauksia. Kaikkikykyisiä kantasoluja
käytettäessä riskinä on hallitsematon
kasvu, mikäli solujen mukana siirretään vahingossa vielä erilaistumattomia kantasoluja. Jos jokin menee
vikaan, silmänpohjassa voi alkaa kasvaa jotain ei-toivottua solutyyppiä,
pahimmillaan kasvaimia.

Uusien lääkeaineiden hoitokokeiden alkuvaiheessa käytetään terveitä
koehenkilöitä, mutta kantasoluhoitoja testataan ensimmäiseksi potilailla,
joiden tauti on edennyt jo niin pitkälle, ettei paranemista ole odotettavissa. Seuraavaan vaiheeseen (faasi II) otetaan mukaan potilaita, joilla
näkökykyä on vielä jäljellä, ja tällöin
voidaan tutkia turvallisuuden lisäksi
hoidon tehokkuutta.
Professori Pete Coffeyn tutkimusryhmä Lontoossa ja toinen ryhmä USAssa ovat siirtäneet pigmenttiepiteeliä
kosteaa ikärappeumaa sairastaville potilaille ensimmäistä kertaa solumattotekniikalla. Yhden potilaan
näön heikkeneminen on pysähtynyt
kantasoluhoidon ansiosta, ja injektiohoidot on voitu lopettaa. Mitään
turvallisuusongelmia ei ole ilmennyt.
Hoidon pitkäaikaisvaikutukset jäävät nähtäviksi ja seuraavaa tilanneraporttia tutkimusryhmältä odotetaan
piakkoin kahden vuoden seurantaajan jälkeen. Uusia hoitotutkimuksia
on alkamassa eripuolilla maailmaa.
Esimerkkinä muista tutkituista solulähteistä pigmenttiepiteeliä on eristetty ja siirretty myös kuolleilta luovuttajilta, mutta heikoin tuloksin.
Minkäänlaista näkökyvyn palautumista ei ole raportoitu.
Maailmalla on valitettavasti myös
paljon yksittäisiä klinikoita, jotka tekevät kantasoluilla erilaisia hoitokokeiluja ilman viranomaislupia. Esim.
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USAssa luuytimen kantasoluja on
ruiskutettu
verkkokalvopotilaiden
silmän lasiaiseen ikävin seurauksin.
Internet on pullollaan tämänkaltaisia kokeiluja. Kannattaa muistaa, että
viranomaisluvan saaneet hoitotutkimukset etenevät aina turvallisuus
edellä. Hoidon tehoa aletaan etsiä
vasta myöhemmin.
Kehitteillä on kantasoluhoitoja myös
RP-potilaille, joiden aistinsolut ovat
jo kuolleet. Brittifirma Reneuron julkaisi toukokuussa kantasolututkijoiden kokouksessa Kanadassa ensimmäiset tulokset tutkimuksesta,
jossa retinitis pigmentosan hoitoon
on käytetty abortoitujen sikiöiden
silmistä saatuja kantasoluja. Solulähde on eettisesti arveluttava. Jos sikiö
saisi kehittyä kohdussa, verkkokalvo
kehittyisi näistä progeniittorisoluista,
ja niinpä myös potilaan verkkokalvolle saadaan uusia aistinsoluja. Faasi
II:ssa on hoidettu tällä hetkellä kolme
retiniitikkoa, ja kaikkien näkökyky on
parantunut solusiirron myötä jonkin
verran. Näissäkin pitkäaikaisvaikutukset jäävät nähtäväksi.
Kaikkikykyisistä kantasoluista on
paljon helpompi erilaistaa pigmenttiepiteelisoluja kuin aistinsoluja tai
verkkokalvon muita rakenteita. Eläinmalleilla tehtyjen kokeiden tulokset
ovat jo olleet lupaavia. Ihmisen toiminnallisia näköaistinsoluja ei kantasoluista vielä pystytä tuottamaan.

Verkkokalvoa kerros kerrokselta
Tulevaisuuden tavoitteena on tuottaa kaikkia verkkokalvon solukerroksia. Kokeellisesti kantasoluista
on tuotettu lumipalloa muistuttavia
minimaalisen pieniä solurykelmiä eli
organoideja, joiden sisäpuolelle on
saatu muodostumaan verkkokalvon
kerroksia. Näitä alkeellisia, verkkokalvoa muistuttavia rakenteita on jo
testattu eläinmalleilla.
Uusinta uutta on biotulostus. Siinä
eläviä soluja tulostetaan tukimateriaalin, yleensä proteiinin kanssa. Yhdessä ne muodostavat niin sanotun
biomusteen, jolla tulostetaan 3-ulotteisia kudosrakenteita. Tällä hetkellä osaamme jo Tampereella tulostaa
sarveiskalvon osia. Rakenteeltaan
sarveiskalvo on yksinkertaisempi, siinä on vain kolme erityyppistä solukerrosta. Toivottavasti joskus tulevaisuudessa biotulostuksella pystytään
rakentamaan myös verkkokalvoa!
Kantasolututkimus on pitkällistä työtä, joka vaatii paljon sinnikkyyttä ja
hyviä yhteistyökumppaneita. Retinitisrekisteri on perustutkijoille tärkeä
työkalu. Meillä ei ole potilaskontakteja kuten lääkäreillä, mutta vapaaehtoisrekisterin kautta saamme tietoa
Suomessa esiintyvistä verkkokalvo-sairauksista ja geenimutaatioista sekä siitä, voisimmeko me omalta osaltamme
auttaa näitä potilaita. Kannustan siksi
kaikkia retiniitikoita lähettämään tietonsa Retinitisrekisteriin! Ks. sivu 72.
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Verkkokalvon geenihoidot
Teksti: Professori Ilkka Immosen luennon äänitallenteen
pohjalta Outi Lehtinen

P

rofessori Ilkka Immonen oli
yksi luennoitsijoista THL-näkövammarekisterin järjestämässä
verkkokalvon perinnöllisiä sairauksia
käsitelleessä seminaarissa Iiriksessä
30.8.2019. Hän on Suomessa ainoa
henkilö, joka on tehnyt geeninsiirtoja
silmään, ja kuvaili elävästi, kuinka se
tapahtuu käytännössä.
Virus geenin kantajana
Virusinfektiossa virus työntää soluun
oman genominsa ja valjastaa kohdesolun valmistamaan omia tuotteitaan. Tätä käytetään hyväksi geeniterapiassa, jossa viruksen kyytiin
lisätään toivotun proteiinin tuotantoa ohjaava geeni.
Elimistön immuunijärjestelmä hyökkää tautivirusta vastaan ja aiheuttaa
tulehduksen. Teoriassa tämä riski on
olemassa myös geenihoidossa. Onneksi silmä muodostaa muusta verenkierrosta rajatun kokonaisuuden,
jossa immunoreaktiot ovat huomattavasti vähäisempia kuin muualla elimistössä.
Klassisella geeniterapialla soluun viedään virusvektorin avulla erillinen
geenirinkula, joka ei asetu osaksi solun omaa genomia. Jos solu jakaan-

tuu nopeasti, geeninsiirron vaikutus
laimenee vähitellen.
Geenin kantajina käytettäviin viruksiin mahtuu vain tietty määrä tavaraa.
Jotkut geenit ovat niin suurikokoisia,
etteivät ne mahdu virukseen eikä
geeninsiirto perinteisellä menetelmällä ole mahdollista. Geeninsiirrolla
ei myöskään voi poistaa vallitsevasti
periytynyttä haitallista geeniä.
Geenisakset poistavat geenistä
viallisen kohdan
Uudempi geenihoito perustuu geenisaksiin, jotka hyökkäävät solun
omassa genomissa olevan virheellisen alueen kimppuun. Terveen geenin asemesta soluun viedään työkalupakki, joka mahtuu vektoriin, vaikka
itse geeni ei mahtuisi. Geenisaksien
avulla voidaan mm. poistaa geenin
luentaa häiritsevä virhe tai sammuttaa vallitsevasti periytynyt haitallinen
geeni.
RNA-editoinnissa ei tarvita edes vektoria, vaan tarvittavan proteiinin valmistusohjeet ruiskutetaan suoraan
silmään. Menetelmä vaatii kuitenkin
useita injektioita, ja sitä on kokeiltu
vasta koe-eläimillä. Näitä työkaluja
on suhteellisen helppo laatia eri ta-
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HYKSin silmäklinikan geeninsiirtoryhmä, vas. Nightstarin tutkimushoitaja Dea Chenot,
Nightstarin tutkimuskoordinaattori John Tobin, professori Robert MacLaren, Oxfordin
yliopisto, Nightstarin lääketieteellinen johtaja Amiz Girach, silmäkirurgi Ilkka Immonen, instrumenttihoitaja Suvi Jalkanen, Silmäklinikan tutkimushoitaja Sofia Paleologos, silmäklinikan ylilääkäri Jukka Moilanen sekä erikoislääkäri ja päätutkija Eeva-Marja Sankila.

Silmä geenihoidon kohteena

sä. Kohdealue on pieni, vain muutama neliömillimetri. Lisäksi useimmat
verkkokalvorappeumat ovat yhden
geenin sairauksia, joskin kliinisesti
samannäköistä tautia aiheuttavat sadat eri geenivirheet.

Silmä on ihanteellinen kohde geeniterapialle. Monet perinnölliset silmäsairaudet on karakterisoitu jo
1800-luvun puolella. Myöhemmin niiden geneettinen tausta on selvitetty.
Verkkokalvo on ainutlaatuinen paikka elimistössä, sillä kaikki on näkyvis-

Leberin synnynnäinen amauroosi
(LCA) on resessiivisesti periytyvä, Suomessa harvinainen sairaus. Lähes 150
vuotta sitten saksalainen silmälääkäri Theodor Leber luuli havainneensa
yhden sairauden, mutta todellisuudessa geenivirheitä on monia.

pauksiin tepsiviksi. Solun jakaantuessa geenieditoinnin vaikutus ei laimene, mutta jos jokin menee vikaan, voi
teoriassa olla kasvain- tai syöpäriski.
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Klassinen geeniterapia LCA RPE65muotoon on virallisesti hyväksytty ja
käytössä Luxturna-nimellä. Kuukausi
sitten aloitettiin LCA CEP290-muotoon ensimmäinen geenieditointia
hyödyntävä hoitotutkimus. CEP290geenissä on lyhyt pätkä, joka häiritsee geenin luentaa. Kun sen leikkaa
pois, luenta normalisoituu.
Korioideremian geenihoitotutkimus
HYKSissä
Korioideremia on suomalaiseen tautiperintöön kuuluva silmäsairaus, joka
alkaa hämäräsokeutena. Myöhemmin ilmenee näkökenttäpuutoksia, ja
vähitellen myös keskialue lakkaa toimimasta. Geenistä tunnetaan useita
mutaatioita, mutta ne kaikki häiritsevät periaatteessa samaa molekyyliä.
Korioideremian geenihoitotutkimus
on aloitettu noin 5 vuotta sitten, ja
sitä johtaa Oxfordista käsin professori Robert MacLaren. Pilottitutkimuksessa osalla potilaista näkökyky
parani, mutta sekin, ettei tauti etene,
on hyvä uutinen. Alkuvaiheessa mukana on vain potilaita, joilla tauti on
jo edennyt pitkälle. Myöhemmin, kun
hoidetaan nuorempia potilaita, tuloksetkin luultavasti paranevat.
Lupaavien alustavien tulosten jälkeen
käynnistettiin nykyinen tutkimussarja, jossa on mukana tutkimusryhmät
Suomesta, Saksasta, Englannista ja
USAsta. HYKSin silmäklinikalla tutkimusta johtaa LT Eeva-Marja Sankila,

jolla on ympärillään iso työryhmä.
Robert MacLaren oli aluksi henkilökohtaisesti mukana jokaisessa leikkauksessa. Leikkaukset videoidaan ja
tallennetaan.
Pitkälle edennyttä korioideremiaa
sairastavien tutkimuspotilaiden verkkokalvo on hyvin arpinen. Sen ainoa
toimiva saareke pitää irrottaa ja nostaa koholle geenilääkkeen annostelua varten. Kirurgin kannalta toimenpide on varsin stressaava, koska
hauras verkkokalvo ei saa vaurioitua.
Koholla olevaa kohtaa ei näe silmämääräisesti, vaan verkkokalvon alle
hiljalleen kasvatettavaa kuplaa seurataan OCT-kuvauksella. Lopuksi virus injektoidaan sisään samasta reiästä. Aukko tiivistyy itsestään. Neste
imeytyy verkkokalvollta seuraavaan
päivään mennessä, ja näkö palautuu
nopeasti preoperatiiviselle tasolle.
Toimenpiteen jälkeen silmänpohjakuviin piirretään käsitelty alue.
Lääketeollisuus rahoittaa
geenihoitotutkimuksia
Maailmalla on käynnissä lukuisia tutkimusprojekteja silmän geeniterapiasta. Yleensä alussa on tutkimusryhmä, jonka ympärille muodostuu
myöhemmin start up -yritys. Se saa
rahoitusta riskisijoittajilta, kirjautuu
pörssiin, ja lopulta jokin globaali lääkejätti ostaa sen. Näin kävi esim. LCAgeenihoidon kohdalla. Novartis, joka
on yksi maailman suurimmista lääke-
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yrityksistä, osti sekä valmiin Luxturna-tuotteen että koko yrityksen.
Vaikka aiemmin kuvatun LCA CEP290geenieditointituotteen testaus on
vasta alkuvaiheessa, sen on jo osta-

nut globaali lääkejätti Allergan. Panokset ovat alalla voimakkaassa kasvussa. Theodor Leberin kuolemasta
on kulunut yli sata vuotta. Varmaan
hän myhäilisi tyytyväisenä, jos tietäisi, missä nyt mennään!

Ajankohtaista tietoa perinnöllisistä
verkkokalvosairauksista
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

T

HL-näkövammarekisteri on järjestänyt vuosittain koulutuspäivän erikoistuville ja jo virassa toimiville silmälääkäreille. Tänä
vuonna aiheena olivat verkkokalvon
perinnölliset sairaudet. Näkövammarekisterin vastaava lääkäri Hannu
Uusitalo ja tutkimuspäällikkö Matti
Ojamo kutsuivat Retina ry:n mukaan
tapahtuman suunnitteluun. Palaveriin osallistuivat Esko Pölkkynen ja
Outi Lehtinen.
Tällä kertaa koulutuspäivään kutsuttiin lääkäreiden lisäksi myös retiniitikot ja kaikki asiasta kiinnostuneet.
Retina ry sai ilmaisen esittelypöydän
ja luento-osuuteen 15 min puheenvuoron, jonka pitäjäksi yhdistyksen
hallitus valtuutti Outi Lehtisen. Tilaisuus lähetettiin nettiradion kautta ja
luennoista tehtiin äänitallenne, joka

on kuunneltavissa osoitteessa www.
retina.fi kohdassa Arkistot.
Seminaaripäivänä 30.8.2019 Iiriksen
Braille-saliin kokoontui 55 kuulijaa,
joista suurin osa oli lääkäreitä, silmätutkijoita ja kuntoutuspuolen väkeä.
Professori Heli Skottmanin tutkimusryhmä oli saapunut Tampereelta kokonaisuudessaan ja täytti melkein
yhden penkkirivin. Retiniitikoita oli
paikalla muutamia, nettiradion äärellä samanaikaisesti enimmillään 25.
Kehittyvä diagnostiikka ja hoito
Professori Hannu Uusitalo avasi seminaarin ja johdatti osallistujat päivän
teemaan.
Vaikka retiniitikkojen joukko on pieni ja Näkövammarekisterin tilastossa
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Seminaarin osallistujia Iiriksen Braille-salissa.

vain 10 % kaikista näkövammaisista,
on tärkeä muistaa, että kyse on ihmisistä, jotka näkövammautuvat nuorena ja joilla on edessä pitkä elämä.
Näkövammaisuudesta
aiheutuvat
kustannukset yhteiskunnalle ovat
vuositasolla satoja miljoonia. Siksi
näkövammaisuuden estämiseen ja
hoitoon kannattaa panostaa. Säästöt
voivat olla todella merkittäviä. Tämä
koskee erityisesti perinnöllisiä verkkokalvorappeumia, koska kyse on ihmisen koko elämänkaaresta.
Verkkokalvon geenihoitotutkimuksia
käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja syntyy kasvavaa vauhtia. Samaan aikaan
diagnostiikassa on otettu Isoja harppauksia. OCT- eli valokerroskuvauksen kehittyminen on mahdollistanut
verkkokalvon rakenteen kuvantami-

sen ja muutosten tarkan seurannan.
Osa perinnöllisistä verkkokalvosairauksista ilmenee jo syntymän yhteydessä (esim. albinismi, akromatopsia,
LCA), toiset kehittyvät nuorella iällä,
jotkin vasta aikuisena. Mahdollinen
hoitoarsenaalikin on erilainen eri tilanteissa ja riippuu aikaikkunasta.
Varhaisvaiheessa taudin etenemistä voidaan joissain tapauksissa hidastaa pienimolekyylisillä lääkkeillä. Joskus silmästä voidaan poistaa
haitallisia yhdisteitä vasta-aineiden
avulla. Geeniterapiaa voi hyödyntää,
kun toimivaa verkkokalvoa on vielä
jäljellä. Solusiirrot ja optogenetiikka
tulevat kuvaan siinä vaiheessa, kun
aistinsolut ovat jo kuolleet. Optogenetiikalla verkkokalvon muihin, vielä
elossa oleviin soluihin kuten gangli-
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Perinnöllisten verkkokalvorappeumien kliiniset diagnoosit ja geenivirheet limittyvät
siten, että saman geenin virhe voi aiheuttaa useita erilaisia ilmiasuja ja sama kliininen
diagnoosi aiheutua useista erilaisista geenivirheistä.
Lähde: www.medmolgen.uzh.ch/de/research/rngsp.html

onsoluihin istutetaan näköpigmenttiä tuottava geeni, jonka ansiosta solu
saa kyvyn aistia valoa. Viimeisenä keinona ovat insinöörien kehittämät näköimplantit. Toistaiseksi ne eivät ole
täyttäneet kovin hyvin odotuksia, ja
Saksassa Retina Implant on lopettanut toimintansa.
Perinnöllisten verkkokalvorappeumien hoito on hyötynyt muiden
silmäsairauksien hoitojen kehityksestä. Lääkeaineen ruiskuttamista
lasiaiseen pidettiin mahdottomana,

kunnes siitä tuli rutiinitoimenpide
kostean ikärappeuman hoidossa.
Diagnostiset menetelmät ovat kehittyneet hoitojen vanavedessä. Samalla lääketeollisuus on alkanut satsata
yhä enemmän rahaa tutkimukseen
ja uusien hoitomuotojen kehittämiseen, koska se on niille taloudellisesti
kannattavaa.
Geenidiagnostiikan
kehittymisen
myötä on selvinnyt, että saman kliinisen taudinkuvan takana on todella
suuri joukko erilaisia geenivirheitä ja
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sama geenivirhe voi aiheuttaa monta
erilaista tautimuotoa.
Siksi pelkkä kliininen diagnoosi ei takaa, että geenihoito tepsii. Esim. maailman ensimmäinen FDA:n hyväksymä geenihoito LCA RPE65 tehoaa
vain pieneen osaan LCA-tapauksista,
koska sama tauti voi aiheutua useista
eri geenivirheistä. Vuosia kestävä kehitystyö on erittäin kallista. Tietyillä
kriteereillä geenihoito on silti perusteltua myös taloudellisesti.
Vaihtuvia näkökulmia ja
kohtaamisia
Professori Ilkka Immosen mielenkiintoinen esitys geeninsiirroista löytyy
erillisenä artikkelina tästä lehdestä.
Aamupäivän viimeisen luennon piti
LT Pasi Nevalainen, joka on Taysin

Harvinaissairauksien yksikön vetäjä.
Hän kertoi mielenkiintoisen potilastapauksen pseudoxanthoma elasticum -nimisestä yleissairaudesta, jonka tärkein ihmisen elämänlaatuun
vaikuttava vaurioelin on silmä. Tämä
geenivirheestä johtuva pyrofosfaatin
puutostauti ei kuitenkaan kuulu retinitissairauksiin, joten en käsittele sitä
tässä tarkemmin.
Lounas- ja kahvitaukojen aikana yleisöllä oli tarjoilun lomassa tilaisuus
tutustua näytteilleasettajien pöytiin.
Varsinkin kahvitauolla niiden ääressä
kävikin melkoinen kuhina.
Toisen luento-osuuden aluksi esitin
Retina ry:n puheenvuoron. Viittasin
yhdistyksemme hiljattain teettämien
opinnäytetöiden tuloksiin ja nostin
keskeisenä asiana esille sen, miten
tärkeää potilaan on saada silmälääLuentojen väliajalla yleisö
parveili näyttelyalueella.
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käriltä lähete jatkotutkimuksiin silmäklinikalle. Vain sitä kautta selviää
tarkka diagnoosi myös geenivirhetasolla ja ihminen pääsee moniammatillisen avun ja palvelujen piiriin sekä
mahdollisesti mukaan johonkin hoitotutkimukseen.
Professori Heli Skottman johtaa kantasolututkimusta Tampereen yliopistossa. Hän kertoi luennossaan kantasolujen käytöstä yksilöllistettyjen
sairausmallien luomisessa ja kiitteli
Retinitisrekisterin tarjoamaa hyötyä
klinikoiden ulkopuolisille silmätutkijoille. Skottmanin luento kuultiin
myöhemmin laajempana kokonaisuutena Retina Dayssa ja on julkaistu
erillisenä artikkelina tässä lehdessä.
Perinnöllisyyslääkärin näkökulma
LT Tanja Saarela Taysin Perinnöllisyyspoliklinikalta toi päivän teemaan
perinnöllisyyslääkärin näkökulman.
Hän totesi, että geenitestauksella
on perinnöllisten sairauksien syiden
selvittämisessä ja hoitojen suunnittelussa lääketieteellinen itseisarvo.
Geenitestaus on tarpeen erityisesti
epäselvissä ja epätyypillisissä taudinkuvissa.
Geenitestauksen yhteydessä hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa suomalaiseen tautiperintöön kuuluvista
tai muuten tunnetuista silmäsairauksista. Joskus saattaa riittää yhden
ainoan geenin testi. Geenipaneeleissa samaan testiin on ympätty kaikki

mahdolliset tiettyyn sairauteen liittyvät geenivirheet. Pelkästään silmäsairauksiin on tarjolla lukemattomia
erilaisia geenipaneeleja. Ne ovat hyödyllisiä, koska taudin ilmiasun perusteella voi olla vaikea päätellä, mistä
on kyse, koska genotyypit ja fenotyypit
menevät päällekkäin, ks. kaavio s.16.
Aina geenipaneeleillakaan ei päästä geneettiseen diagnoosiin. Silloin
voidaan kartoittaa eksomisekvensoinnilla genomin proteiineja koodaavat alueet, joita on noin 2 % koko
genomista. Palvelua on hyvin tarjolla,
mutta tulosten tulkinnassa on huomattavia haasteita. Tätäkin haasteellisempaa on tulkita koko genomin
sekvensoinnin tuottamaa dataa, jonka määrä on suunnattoman suuri.
Tautia aiheuttavien geenivirheiden
tunnistaminen on vaikeaa, koska ei
ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa genomia, johon tuloksia voisi verrata,
vaan yksilöllisiä variaatioita esiintyy
runsaasti.
SNIP on pieni yhden emäsparin muutos, jolla on yksistään harvoin merkitystä. Niitä esiintyy genomissa noin
300 emäsparin välein, ja meillä jokaisella on niitä arviolta 10 miljoonaa.
Toinen polymorfiatyyppi on kopiolukumäärän vaihtelu. Tiettyä DNA-sekvenssiä on joillain yksi kopio, joillain
useita ja joiltain se voi puuttua kokonaan ilman haittaa, mutta joskus aiheuttaa sairauden.
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Käytännössä geenitestejä tekevät
laboratoriot luokittelevat geenimuutokset patogeenisiin, todennäköisesti patogeenisiin, kliiniseltä
merkitykseltään epäselviin (VUS),
todennäköisesti merkityksettömiin
ja merkityksettömiin. Mukana seuraa seikkaperäinen perustelu sille,
miksi tiettyä löydöstä pidetään merkittävänä. Tulkintaan voi vaikuttaa
esim. geenimuutoksen sijainti genomissa, esiintyminen erilaisissa tietokannoissa tai esiintyvyys terveissä
verrokeissa. Apuna käytetään matemaattisiin algoritmeihin perustuvia
mallinnusohjelmia. Joskus joudutaan
tutkimaan, kulkeeko geenimuutos
suvussa sairauden mukana vai onko
kyseessä vain yksilöllinen variaatio.
Työmäärä on joka tapauksessa suuri.
Eksomisekvensointiin ei kannata ryhtyä ilman perusteellisia kliinisiä tietoja taudin ilmiasusta, henkilön sukutaustasta ym. Tulosten tulkinta on
hankalaa varsinkin lapsipotilaiden
kohdalla, joilla taudin lopullinen ilmiasu ei ole vielä tiedossa. On yhtä
vaarallista syyttää väärää varianttia
kuin olla löytämättä oikeaa. Eksomisekvensoinnin osuvuus vaihtelee 2030 % välillä.
Perinnöllisyyslääkärin rooli tulosten
välittämisessä potilaalle on tärkeä.
Geenitestin hyöty jää vajaaksi, jos
henkilö ei saa tarpeellista tietoa tuloksista. Pelkästään sillä, että sairaus
saa selityksen, on suuri merkitys. Yhdessä mietitään, miten tieto välite-

tään muille perheenjäsenille ja voitaisiinko heidätkin halutessaan testata.
Vakavien tautien kohdalla voidaan
joutua miettimään ennaltaehkäisyä
tai alkiodiagnostiikkaa. Laajoissa tutkimuksissa voi löytyä perinnöllinen
alttius myös johonkin aivan muuhun
sairauteen. Oma potilasyhdistys tarjoaa vertaistukea, mutta hyvin harvinaisissa sairauksissa vertaisia saatetaan onnistua jäljittämään vain pari
henkilöä koko Suomesta. Pohdittavaa on paljon.
Kun perinnöllinen sairaus löytyy, potilas on oikeutettu perinnöllisyysneuvontaan. Siihen osallistuminen on
aina vapaaehtoista. Perinnöllisyysneuvonta on osa yksilöllistä hoitoa.
Se on kommunikaatioprosessi, jolla
yritetään auttaa potilasta ja perhettä
sairauden ymmärtämisessä ja siihen
sopeutumisessa. Lähtökohtana on
potilaan oma näkökulma ja tavoitteena mahdollisimman hyvä elämänlaatu ja hoitoon sitoutuminen.
Perinnöllisyysneuvontaa on tarjolla
yliopistosairaaloissa ja ruotsinkielisille Folkhälsanilla. Sinne pääsee lääkärin lähetteellä, ja sieltä saa edelleen
lähetteen mahdolliseen jatkohoitoon.
Kurkistus Silmägenetiikan
laboratorioon ja
FinGen-hankkeeseen
LT Joni Turunen esitteli FinGen-hanketta, jonka tavoitteena on selvittää
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500 000 suomalaisen geeniperimä ja
hyödyntää tuloksia monitekijäisten
kansantautien tutkimuksessa sekä
uusien biomarkkereiden ja lääkkeiden kehittämisessä.
Joni Turunen kertoi toimivansa puolet työajastaan HUSissa kliinikkona
ja puolet tutkijana. Hänellä on oma
tutkimusryhmä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen Silmägenetiikan laboratoriossa Biomedicumissa. Lastenosastolla hän paneutuu lasten
geneettisiin silmäsairauksiin. Verkkokalvopoliklinikalla aika jakaantuu
ikään liittyvien silmäsairauksien ja
perinnöllisten verkkokalvorappeumien kesken.
FinGen-hankkeessa Joni Turunen toimii silmäryhmän sihteerinä. Suomen
väestö on geneettisesti homogeeninen, ja siksi täältä on oletettavasti
helpompi löytää kansantautien taustalla vaikuttavia geenejä kuin muualta. Suomen vahvuutena ovat myös
erinomaiset rekisteritiedot. Vastaavia projekteja on meneillään monissa maissa, ja lääketeollisuus on vahvasti mukana niiden rahoituksessa.
Akateeminen tutkimus saa valtavasti materiaalia, biopankit näytteitä ja
lääketeollisuus uusia kohteita lääkekehitykseen.
Kuka tahansa voi antaa näytteen ja
edistää siten oman sairautensa tutkimusta sekä toimia verrokkina muissa
sairauksissa. Näytteet kertyvät kaik-

kien sairaanhoitopiirien biopankeista, Veripalvelusta sekä THL:stä, jossa on jo nyt valmiina valtava määrä
näytteitä. Kaikille näytteille tehdään
koko genomin laajuinen selvitys, johon yhdistetään terveystietodata ja
toimenpidekoodit Hilmo- ja KELA-rekistereistä.
FinGen keskittyy monitekijäisten
kansantautien genetiikkaan, ja tautigeenien tyypitys keskitetään Suomeen rikastuneisiin tai muista syistä
kiinnostaviin geenivariantteihin. Yksi
päämielenkiinnon kohde ovat silmätaudit: kuiva ja kostea ikärappeuma,
diabeettinen makulopatia, glaukooma ja kaihi. FinGen-tutkimus ei varsinaisesti hyödytä retiniitikkoja, koska
kaikki perinnölliset verkkokalvorappeumat retinoskiisia lukuunottamatta luokitellaan saman H35.5-koodin
alle, vaikka niitä aiheuttavia geenejä
tunnetaan yli 260.
Luentonsa lopuksi Joni Turunen kertoi Biomedicumissa johtamastaan selvittämättömien geneettisten silmäsairauksien tutkimuksesta. Suomen
kulttuurirahasto myönsi hänelle alkuvuodesta 2019 tähän tarkoitukseen
200 000 euron apurahan. Tavoitteena
on löytää molekyyligeneettinen selitys kaikille, joilla on todennäköisesti
yhden geenin silmäsairaus. Tutkimusluvat koskevat HUS-piiriä, mutta lähetteellä voinee muualtakin maasta
päästä HUSin potilaaksi ja sitä kautta
tutkittavaksi.
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Väliajalla Joni Turunen kävi esittäytymässä Retina ry:n näyttelypisteessä.
Hän kertoi vastaavansa silmälääketieteestä HYKSin harvinaissairauksien yksikössä ja tekevänsä parhaillaan
ERN-EYE hakemusta, jonka myötä
HYKSin silmätautien klinikasta on tulossa yksi eurooppalaisista harvinaisten perinnöllisten silmäsairauksien
osaamiskeskuksista.
Retina ry:n hallitus kutsui sittemmin
Joni Turusen yhdistyksemme asiantuntijaryhmän jäseneksi, mihin tehtävään hän iloksemme lupautui.
Silmäsairauksien
geenidiagnostiikka
Päivän viimeisen luennon piti FT
Kati Kämpjärvi, joka edustaa geenidiagnostiikkaa tarjoavaa suomalaista Blueprint Genetics -yritystä. Se on
perustettu 2012 suomalaistutkijan
Stanfordin yliopistossa kehittämän
sekvensointimenetelmän pohjalta.
Yrityksen päätoimipisteet ovat Espoon Keilaniemessä ja Seattlessa, ja
sillä on henkilöstöä 12 eri maassa.
Työntekijöitä on noin 165 ja kliinisiä
konsultteja 14. Asiakkaina on terveydenhuollon ammattilaisia 40 maassa,
päämarkkina-alueina USA, Kanada ja
Pohjoismaat.
Yrityksellä on yli 220 geenipaneelia,
jotka kattavat yli 2600 geeniä. Lisäksi
tarjolla on koko eksomin analyysi. Pe-

rinnölliset verkkokalvosairaudet ovat
suurin kategoria ja Retinal dystrophy
eniten käytetty paneeli.
Uuden sukupolven NGS-sekvensointimenetelmät mahdollistavat useiden
geenien samanaikaisen tutkimisen.
Blueprint Genetics tarjoaa geenitestausta yhden geenin aiheuttamiin
verkkokalvosairauksiin, jotka muodostavat kliinisesti ja geneettisesti
erittäin heterogeenisen tautiryhmän.
Esim. retinitis pigmentosaa aiheuttavia geenivariantteja tunnetaan lähes
sata, ja niistä 30 liittyy myös johonkin
toiseen, jotkut jopa kolmeen eri fenotyyppiin.
Geenitestaus on perusteltua, jos suvussa esiintyy perinnöllistä sairautta, fenotyyppi on epäselvä tai tauti
ilmenee varhain. Potilaalla ja hänen
perheellään on oikeus tietää taudin
syy silloin, kun se on selvitettävissä.
Geneettinen diagnoosi on edellytys
oikeanlaiselle perinnöllisyysneuvonnalle, riskien arvioinnille ja taudin
ennusteelle. Lisäksi se mahdollistaa
osallistumisen meneillään oleviin
geeniterapiatutkimuksiin.

KINDMAN
www.kindman.fi
044 5625042.
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Retina Day teki yleisöennätyksen
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Outi Lehtinen ja Tuula Mäkelä

R

etina Day järjestettiin tänä
vuonna 21.9. Tampereella.
Scandic Tampere City -hotellin kolmesta kokoustilasta yhdistetty
luentosali täyttyi ääriään myöten satapäisestä yleisöstä, ja tapahtuman
suoraa nettiradiolähetystä kuunneltiin eri puolilla maata. Luentojen
äänitallenteet löytyvät yhdistyksen
verkkosivujen www.retina.fi Arkistotosiosta.

Ratikkatyömaa haittasi liikennettä
rautatieaseman edustalla, mutta onneksi tapahtumapaikalle päästäkseen ei tarvinnut ylittää kuin yksi suojatie! Oikean suunnan löytämisessä

auttoi Antti Isokallio, joka partioi aseman edustalla Retinan huomioliivit
päällään. Hotellin ovella tulijoita olivat vastassa vapaaehtoiset avustajat
Tytti Kulhia-Tarvainen ja Tuula Mäkelä ohjaamassa vaatekaapeille, näyttelytilaan ja luentosaliin.
Tapahtuman ensimmäinen tunti oli
varattu apuvälinenäyttelyyn ja tuotetoriin tutustumiselle. Kahdeksan
eri näytteilleasettajan pöytien ympärillä kävi melkoinen kuhina. Esillä oli
kaikkea mahdollista pienistä arjen
apureista ja taidokkaista käsitöistä
uusimpiin digitaalisiin laitteisiin sekä
tietoa näkövammaisten palveluista.
Retina Dayn
yleisöä
täpötäydessä
kokoustilassa.
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Näkövammaisten liitto oli myöntänyt hänelle kultaisen ansiomerkin
30 vuoden palveluksesta. Jaana Nyström kiinnitti sen Arjan rintapieleen
ja ojensi vielä upean kukkakimpunkin. Silmäthän siinä kostuivat, ja yleisö osoitti suosiotaan.
Palkinnoksi pitkästä urasta Arja pääsi
osallistumaan avustajana syyskuussa
Färsaarilla pidettyyn Pohjoismaiden
sisaryhdistysten tapaamiseen, yhdessä Jaana Heinon ja Pekka Rantasen
kanssa. Viikonlopputapahtuman jälkeen Arja lomaili saarilla vielä useita
päiviä ystäviensä luona.

Jaana Nyström kiinnitti Arja Piisisen rintapieleen Näkövammaisten liiton myöntämän kultaisen ansiomerkin 30 vuoden
palveluksesta Retina ry:ssä.

Timo Nyström toivotti osallistujat tervetulleiksi Tampereelle ja esitti erityisen lämpimät kiitokset asiantuntijoille, jotka vuodesta toiseen saapuvat
ruokapalkalla Retina Dayhin kertomaan uusimmista tutkimustuloksista. Kunkin luento-osuuden jälkeen
kukin puhuja sai kotiin viemisiksi
Mikkelin torilta ostetun Marskin arinaruisleivän.
Juhlahetki ennen luentoja
Alkupuheenvuorossaan Timo Nyström yllätti Arja Piisisen kutsumalla
hänet yleisön eteen. Arjan ensimmäinen työpäivä yhdistyksemme
toimistonhoitajana oli 15.9.1989, ja

Tietoa geeneistä ja
geenitestauksesta
Ensimmäinen luennoitsija oli perinnöllisyyslääkäri Kristiina Avela, joka
toimii osastonylilääkärinä HUSin
Kliinisen genetiikan yksikössä. Siellä hoidetaan perinnöllisiä tauteja
sairastavia kaikilta lääketieteen erikoisaloilta. Silmäklinikalta tulevista
potilaista suurin osa on retiniitikoita.
Aiemmin heille pystyttiin kertomaan
lähinnä erilaisista periytymistavoista.
Vuoden 2012 jälkeen geenipaneelitutkimukset ja geenitason diagnoosit
tulivat mahdollisiksi. Nyt perinnöllisyyslääkärit ja silmälääkärit tekevät
HUSissa erittäin tiivistä yhteistyötä.
He tapaavat säännöllisesti ja pohtivat
yhdessä potilaiden geenitestien tuloksia ja jatkotoimenpiteitä.
Geenitutkimuslähetteiden

määrät
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sen tikapuurakenteen. Poikkiaskelmat muodostuvat neljästä emäksestä
A, T, G ja C. Perimän toiminta perustuu näiden emästen järjestykseen
eli sekvenssiin. Geeni on pätkä DNAjuostetta, joka sisältää ohjeet tietyn
proteiinin rakentamiseksi. Pienikin
virhe DNA:ssa voi aiheuttaa perinnöllisen sairauden. Ihmisellä on arviolta
20 000 geeniä, joista noin 5000 tunnetaan tautigeeneinä.

Perinnöllisyyslääkäri Kristiina Avela kertoi
geeneistä ja geenitestauksesta.

ovat kasvaneet räjähdysmäisesti kaikissa sairausryhmissä, ja siksi hoitopolkua on jouduttu järjestämään uudelleen. Perinnöllisyyslääkäreitä on
Suomessa vain 25, eivätkä he mitenkään ehdi tilaamaan jokaista geenitestiä. Nykyinen käytäntö onkin, että
hoitava lääkäri eli tässä tapauksessa
silmälääkäri kirjoittaa lähetteen geenitutkimukseen.
Seuraavaksi Avela kertoi perusasioita
ihmisen perimän rakenteesta ja geeneistä. Perimä sisältää ihmisen rakennusohjeet. Kaikissa soluissa on sama
tieto tumaan pakattuna. Kromosomit
ovat DNA:ta, joka muodostaa kiertei-

Jokaisesta geenistä on solussa kaksi
kopiota, joista toinen on peritty isältä
ja toinen äidiltä. Peittyvästi periytyvässä taudissa viallinen geeni on saatu
molemmilta vanhemmilta, vallitsevasti
periytyvässä vain toiselta. Sukupuolen
mukana periytyvä tauti kulkee X-kromosomissa ja ilmenee pelkästään miehillä, koska heillä on vain yksi X-kromosomi. Tässä periytymistavassa naiset
ovat taudin kantajia.
Ennen vanhaan lääkäri tutki potilaan
ja mietti oirekuvan perusteella, mikä
geeni voisi olla kyseessä. Perinteisellä Sanger-sekvensoinnilla pystyttiin
tutkimaan kerralla vain yksi geeni, ja
tuloksen saaminen kesti useita kuukausia. Nykyisellä uuden sukupolven
NGS-sekvensoinnilla voidaan tutkia
samassa ajassa tietyn tautiryhmän
kaikki geenit, yhdellä kertaa jopa
satoja geenejä. Tutkittava perimä
pilkotaan pieniksi pätkiksi, joiden
avulla emäsjärjestys eli sekvenssi selvitetään.
NGS-tekniikat ovat osoittaneet gee-
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Apuvälinenäyttelyn antia

Retina Dayn juonsi yhdistyksen tiedottaja
Outi Lehtinen.
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nien variaatiot erittäin tavalliseksi.
Tietyissä paikoissa perimä kestää
paljonkin muuntelua, jossain toisessa kohdassa pienikin virhe voi olla
ratkaiseva. Variaatiota esiintyy sekä
kromosomi- että geenitasolla, retinitis pigmentosassa pääasiassa geenitasolla.
Variaation suuri määrä on johtanut
varianttien kansainväliseen luokitukseen. Ne on jaettu viiteen luokkaan:
varmuudella ja todennäköisesti harmittomiin, joita esiintyy paljon terveessä väestössä, vaikutukseltaan
epäselviin (VUS) sekä todennäköisesti ja varmuudella patogeenisiin.
Käytännössä kaksi viimeksi mainittua
ovat merkityksellisiä ja diagnostisia.
Epäselviin (VUS) kannattaa palata
muutaman vuoden jälkeen ja katsoa
tietokannoista, onko kyseisen geenivirheen luokitus muuttunut jompaan
kumpaan suuntaan. Joissain tapauksissa voidaan selvittää variantin kulkua suvussa, eli esiintyykö sitä vain
sairailla vai myös terveillä. Jos geenivirhettä ei löydy, kliininen diagnoosikin on riittävä.
Geenidiagnoosin myötä selviää myös
sairauden syntytapa eli onko se peritty
vanhemmilta, vai onko kyseessä uusi
mutaatio. Samalla saadaan tieto muun
perheen ja lasten sairastumisriskistä.
Joissain tapauksissa osataan kertoa
myös taudin ennusteesta. Geeniterapian aloittamiselle geenivirheen löytyminen on ehdoton edellytys.

Perinnölliset verkkokalvorappeumat
ovat hyvin laaja sairausryhmä, jonka
taustalta tunnetaan jo ainakin 260
tautigeeniä. Kliiniset oirekuvat ovat
osittain hyvin samantapaisia keskenään, ja usein onkin vaikea määritellä, mistä kulloinkin on kyse. Toisaalta
sama geeni voi aiheuttaa hyvin erilaisia oirekuvia. Geneettisen diagnoosin
arvaaminen kliinisen oirekuvan avulla on käytännössä lähes mahdotonta.
Geenipaneelissa kaikki samaan tautiryhmään kuuluvat geenit tutkitaan
yhdellä kertaa. Missään muussa tautiryhmässä ei löydy yhtä paljon diagnooseja kuin perinnöllisissä verkkokalvorappeumissa. Geenipaneelien
osuvuus on tällä hetkellä noin 60 %.
Avela kertoi kahdesta tutkimuksesta,
joissa on selvitetty Suomessa esiintyviä retinitisgeenivirheitä. Toinen
tutkimuksista on julkaistu Retinalehdessä 2/2018 ja toinen on luvassa
numeroon 1/2020.
Luento-osuutensa päätteeksi Avela
totesi, että peittyvä periytyminen on
suomalaisilla retiniitikoilla erittäin
yleinen, joten omien lasten sairastumisriski on yleensä pieni. Koska tietyt
geenivirheet ovat rikastuneet suomalaiseen tautiperintöön, diagnoosi
voitaisiin tehdä kahdessa vaiheessa
siten, että aloitettaisiin täällä yleisistä geenivirheistä ja jatkettaisiin tarvittaessa laajemmilla tutkimuksilla.
Tällaista suomalaista geenipaneelia
ei kuitenkaan ole vielä käytettävissä.
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men edustajana. Hän poimi sieltä joitain esimerkkejä meneillään olevista
tutkimuksista.
LCA:n RPE65-muotoon on geenihoidon lisäksi olemassa myös pienimolekyylinen lääkeaine, jolla vaurioituneelle verkkokalvolle kertyvää
haitallista lipofuskiinia voidaan poistaa. Tätä koskeva tutkimus on alkamassa neljässä eri maassa. Pienimolekyylisiin lääkeaineisiin perustuvia
tutkimuksia on paljon, ja monissa
niistä hyödynnetään kantasoluilla
tuotettuja sairausmalleja.

Professori Hannu Uusitalo toi terveiset
silmätutkijoiden kokouksesta.

Katsaus tutkimukseen meillä ja
maailmalla
Professori Hannu Uusitalo nosti esiin
yhteistyöprojektin, jossa Tampereen
yliopisto, Näkövammarekisteri ja THL
selvittivät näkökyvyn heikentymisen vaikutuksia sekä ihmiselle itselleen että yhteiskunnalle (ks. Retina
2/2017). Geenihoitotutkimuksia koskeva luento-osio vastasi olennaiselta
sisällöltään Ilkka Immosen esitystä
30.8., josta kerrotaan toisaalta tässä
lehdessä.
Uusitalo osallistui viime keväänä silmätutkijoiden vuotuisen ARVO-kokouksen yhteydessä pidettyyn Retina
Internationalin lääketieteellisen asiantuntijaryhmän kokoukseen Suo-

Vasta-aineet ovat proteiinimolekyylejä, jotka pystyvät tunnistamaan tietyn proteiinin ja estämään sen vaikutuksen sitoutumalla siihen. Kostean
ikärappeuman lasiaisinjektiohoidot
perustuvat juuri tällaiseen vasta-aineilla neutralointiin.
Useimmilla retiniitikoilla vaurio kohdistuu sauva- ja tappisoluihin. Näitä
valoaistinsoluja on verkkokalvossa eniten, yhteensä noin 130 miljoonaa per
silmä. Valoaistinsoluilta signaali kulkee
ensin bipolaarisoluille ja sitten ganglionsoluille, jotka muodostavat näköhermon ja välittävät signaalin aivoihin.
Ganglionsoluja on noin 20 erilaista,
joista osalla on luonnostaan valonaistimiskykyä. Optogenetiikassa ganglionsoluihin siirretään opsiinia tuottavaa
geeniä, jonka ansiosta soluista tulee
valoa aistivia. Kliiniset tutkimukset
ovat jo alkaneet kolmella ensimmäisellä potilaalla. Ganglionsoluja on vain
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noin miljoona, paljon vähemmän kuin
sauvoja tai tappeja, joten niiden avulla
saatava näköaistimus on epätäydellisempi mutta kuitenkin parempi kuin
näköimplanteilla.
Näköimplantit ovat insinööritekniikkaan perustuvia ratkaisuja, joissa
verkkokalvolle asennetaan hermosoluja stimuloiva mikrosiru. Myyntiluvan saaneita kaupallisia implantteja on kaksi, joskin eurooppalainen
valmistaja luopui viime keväänä kehitystyöstä.
Verkkokalvoimplantin ohella on kehitetty aivoimplantteja, joihin signaali
voidaan ohjata suoraan, jos näköhermo on tuhoutunut esim. glaukooman
seurauksena.

Kantasolut tutkimus- ja
hoitomuotoina
Päivän viimeisen luennon piti professori Heli Skottman Tampereen yliopiston Lääketieteen ja Terveysteknologian tiedekunnasta. Hän kertoi,
miten monella tavoin kantasoluja
hyödynnetään juuri meidän sairausryhmämme mallinnuksessa ja hoitokeinojen kehittämisessä. Esityksestä
välittyi valtava innostus tutkimustyötä kohtaan; puhuja itse kuvaili sitä
sanalla intohimo. Oli sydäntä lämmittävää kuulla, miten vauhdikkaasti
ja monella rintamalla kantasolututkimus etenee sekä täällä Suomessa
että maailmalla. Heli Skottmanin luento on julkaistu erillisenä artikkelina
tässä lehdessä.

Verkkosivusto uusiutui
paremmin saavutettavaksi
Teksti ja kuva: Pekka Makkonen, verkkosivujen ylläpitäjä

Y

hdistyksen merkki on näyttänyt minusta aina hieman vanhanaikaiselta. Sitähän se onkin; itselleni tuntemattoman, selvästi
alan ammattilaisen tekemä. Kauniita
kaaria orgaaniselta 1970-luvulta.
Kun sivustosta oli tulossa saavutettavuuden johdosta kovin yksinkertai-

nen, halusin kontrastiksi jotain näyttävää. Laitoin yhdistyksen merkin
sivun yläosaan niin isolla kuin mahtuu. Huh! Päätin työntää siitä puolet
piiloon, näin se ei olisi niin hallitseva.
Pikkuhiljaa aloin tottua siihen. Jännitti näyttää sitä muille, entä jos he
tyrmäävät sen. Keksin pehmitykseksi
laittaa merkin taakse kuvan, jossa on
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retiniitikkoja. Intuitiossa valitsin nuotiokuvan Pielisen rannalta tältä kesältä. Vasta myöhemmin tajusin: merkin
puolikas on kuin nuotio ja sen lämpöaallot, jotka kokoavat ihmiset yhteen.
Alkuperäinen ajatukseni oli, että merkki mallintaa näkövirheitämme.

Työtä tehdessäni totuin sivustomme
reippaan kokoiseen tekstiin niin, että
nyt kaikki muut verkkosivut näyttävät
aivan surkeilta. Verkkosivujen toteutuksessa on vallalla omituinen matalakontrastisuus, josta näkövammaisella
ei ole mitään hyvää sanottavaa.

Merkin ja kuvan yhdistelmä oli avaintekijä sivuston teossa. Kaarevat muodot kaipasivat vielä lisää kaaria, jotka
pehmittäisivät verkkosivujen suoria
linjoja. Pallot yhdistävät kolmea laatikkoa ja toimivat samalla navigoinnin välineinä. Tämä riitti, ja muuten
sivusto on varsin yksinkertainen ulkoasultaan ja rakenteeltaan.

Alun perin oli tarkoitus tehdä aikaisemmasta sivustostamme mobiiliyhteensopiva. Kun tämä oli tehty, testirinki oli yksimielinen – sivuissa oli
vähän kaikki pielessä. Tällöin otin rukkaset käteen ja purin kaiken palasiksi.
Palasia korjaten laitoin olemassa olevan sisällön uudella tavalla näkyville.
Näin vanha hyvä sisältö on paremmin
esillä ja saa ansaitsemansa huomion.

Sivustollamme on monenlaisia käyttäjiä, ja kaikille heille tulee tarjota
miellyttävä kokemus. Jos sivusto on
ikävä tai mahdoton käyttää apuvälineillä, kuten puheohjelmilla ja älypuhelimilla, eivät sen visuaaliset hienoudetkaan kanna minnekään.

Nyt julkaistu versio on hyvä pohja tulevaisuuden verkkopalveluille. Työn
aikana syntyi lukuisia ideoita, kuinka
verkkosivuja voidaan kehittää. Ensi
vuosi toivottavasti näyttää suuntaa,
mihin ollaan menossa.

www.retina.fi
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Käyttäjävertailussa OrCam MyEye 2
-lukulaite ja älypuhelimen
kuvantunnistussovellukset
Teksti ja kuvakaappaus: Pekka Rantanen
Kuvat: Arja Piisinen

K

okeilussani oli parin viikon ajan
uusin versio OrCam MyEye 2
-lukulaitteesta, joka ilmestyi
markkinoille kaksi vuotta sitten. Se
tunnistaa tekstejä, tuotepakkauksia,
värejä, seteleitä ja kasvoja sekä puhuu ne ääneen. Tämä peukalon kokoinen kevyt apuväline on herättänyt
hämmästystä niin näkövammaisten
kuin näkevienkin keskuudessa. Mutta mitä laite kätkee sisäänsä, ja onko
muita vastaavilla ominaisuuksilla olevia ratkaisuja saatavilla?

OrCam MyEye 2 silmälasien sankaan kiinnitettynä

Mainittakoon heti aluksi, että tein
vertailut lähes sokeana, minulla on
vain vähän toisen silmän reunanäköä
jäljellä.
OrCamin ehdottomia valtteja ovat
kuvantunnistuksen nopeus ja sen
pieni koko. Siksi otin vertailukohteeksi näkövammaisten suosimassa
iPhone-älypuhelimessa VoiceOverruudunlukijalla toimivat Seeing Ai ja
Be My Eyes -sovellukset.
OrCamin pieneen palikkaan on nyt
saatu mahtumaan tarkka kamera, tehokas keskusyksikkö kuvantunnistusta varten, LED-valo sekä kaiutin ja
mikrofoni. Se kiinnitetään magneettiliittimillä omien tai tuotteen mukana tulevien silmälasien sankaan.
Laitteessa on vain yksi painike, kaikki
muut toiminnot suoritetaan sormella
sen kylkeä koskettamalla tai sipaisemalla.
Kun OrCam on kiinnitettynä silmälaseihin, pyritään katsomaan tunnistettavaa kohdetta ja otetaan kuva
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koskettamalla laitetta. Tunnistettu
teksti puhutaan ääneen joko laitteen
oman kaiuttimen kautta lähellä toista
korvaa tai Bluetooth -kuulokkeeseen.
Vaihtoehtoisesti voi osoittaa sormella
kohtaa, josta tekstiä luetaan. Osoittamiseen käy mikä sormi tahansa, kunhan se on pystyasennossa tarkasteltavan kohteen alapuolella. Kamera
tunnistaa myös muita kädenliikkeitä,
kuten esimerkiksi pysäyttää jatkuvan
lukemisen, kun käsi asetetaan kameran eteen kämmenpuoli alaspäin, tai
kertoo kellonajan, kun käsi nostetaan
kasvoja kohti aivan kuten oikeaa rannekelloa katsoessa.

nopeasti, yleensä kahden tai kolmen
sekunnin viiveellä. Tunnistus ja puheääni ovat satunnaisista virheistä
huolimatta riittävän laadukkaat. Kameran kuvakulma on niin laaja, että
jopa tabloidikokoisen sanomalehden
koko sivun kohdistaminen kääntämällä kasvot sitä kohti on helppoa.
Yksinkertaisimmillaan OrCam lukee
sivun tekstin alusta loppuun laitteen
kylkeä sormella koskettamalla. Palstat tunnistetaan automaattisesti.
Tekstiä voi kuunnella virke kerrallaan
eteen- tai taaksepäin laitteen kylkeä
sipaisemalla.

Seeing Ai -sovellus käyttää puolestaan iPhonen omaa kameraa, ja siinä
on useita eri tunnistusvaihtoehtoja
kuten lyhyt teksti, tekstidokumentti, tuote, väri, seteli, henkilö ja jopa
jonkintasoinen käsinkirjoitus. Tunnistettavasta kohteesta voi ottaa kuvan
painiketta painamalla tai vain kuunnella, mitä sovellus tunnistaa automaattisesti.
Be My Eyes -sovelluksen avulla näkövammainen voi ottaa videoyhteyden
näkevään vapaaehtoiseen henkilöön
ja pyytää kuvailemaan, mitä kameran
osoittamassa suunnassa kulloinkin
näkyy. Nykyään suomenkielisiä vapaaehtoisia auttajia on niin paljon,
että odotusaika on varsin lyhyt.
Asiakirjojen tunnistaminen
OrCam tunnistaa asiakirjojen tekstit

Jos näkökenttä tai näöntarkkuus riittää havaitsemaan palstojen ja kuvien sijainnin, näppärä keino on lukea
tekstiä eri kohdista sormella osoittamalla ja paikallaan pitämällä kunnes
lukeminen alkaa. Kun sormen nostaa
pois, lukeminen jatkuu osoitetusta
kohdasta sivun loppuun saakka. Mikäli automaattinen sivuntunnistus on
päällä, OrCam alkaa lukemaan seu-
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raavaa sivua heti sivun kääntämisen
jälkeen. Jos sivu on ylösalaisin, OrCam pyytää kääntämään sen oikeinpäin.
Seeing Ai -sovelluksen tekstidokumentin tunnistuksen laatu on OrCamin tasoa mutta joitakin sekunteja
hitaampi. Se vaatii myös tarkkaavaisuutta puhelimen kameran kohdistamisessa, eikä sillä voi ottaa A4-kokoa
suurempia kuvia. Toisaalta Seeing Ain
tunnistamassa tekstissä voi liikkua
helpommin VoiceOverilla sekä muokata, tallentaa ja jakaa sitä useilla eri
tavoilla.
Jos tunnistusvaihtoehdoksi on valittu
ns. lyhyt teksti, Seeing Ai alkaa puhua
vikkelästi kaikkea tekstiä, mitä sille
näytetään. Tämä toiminto on kätevä
silloin, kun haluaa etsiä ja tunnistaa
nopeasti eri asiakirjoja tai tekstiä sisältäviä tavaroita. Tekstin suunta ei
vaikuta tunnistukseen.
Be My Eyesin videoyhteys ja kuvan
laatu on yleensä sellainen, että näkevä avustaja pystyy tarvittaessa lukemaan tekstejä myös asiapapereista.
Koska sama onnistuu mukavammin
tekstintunnistussovelluksilla, kannattaa nämä avustajat säästää tärkeämpiin tehtäviin.
Setelit ja värit
Sekä OrCam että Seeing Ai tunnistavat setelit luotettavasti ja yhtä nopeasti. Kokeilin normaalivalaistuksessa

iPhonen näyttökuva Seeing Ai sovelluksella tunnistetusta tekstistä.

lukuisia kertoja 5-50 euron seteleitä,
eikä väärää euromäärää ilmennyt kertaakaan. Tunnistus onnistui hieman
rypistyneemmistäkin seteleistä, jotka
olivat eri suunnissa. Samoin keskeltä
taitetut setelit tunnistettiin, Seeing Ai
yleensä aina, OrCam hieman harvemmin. Tulos ei merkittävästi heikentynyt täysin pimeässäkään, jolloin laitteiden omat valonlähteet syttyivät
automaattisesti.
OrCamin värintunnistus toimii ainoastaan osoittamalla sormea halutun
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kohteen alapuolelle joko siinä kiinni
tai sen edessä, edellyttäen ettei juuri sillä alueella ole tekstiä. Tämä on
mainio tekniikka sokealle, joka haluaa tietää kosketusetäisyydellä olevan
kohteen värin. Päävärien ohella OrCam ilmoittaa joitakin värisävyjä ja
tummuusasteita. Esimerkiksi tomaattia osoitettaessa se sanoo yleensä
tummanpunainen alue, joskus pinkinpunainen tai punaoranssi alue.
Hämärässä tai pimeässä värintunnistus ei onnistu, koska kamera ei havaitse sormenliikkeitä.
Seeing Ai tunnistaa yleensä vain
perusvärit. Mikäli se havaitsee useampaa väriä, kertoo se niistä kaksi
laajimman värin aluetta ja joskus harvoin ilmoittaa kohteen olevan monivärinen. Mitä vallitsevampi alue, sitä
tarkempi yhden värin ilmoitus on. Aiemmin mainittu tomaatti pitää tuoda
viiden sentin päähän kännykän kamerasta, jotta sovellus sanoo pelkästään punainen. Seeing Ain värintunnistus toimii myös pimeässä etenkin
kameraa lähellä oleviin kohteisiin,
joille automaattisen valaistuksen voimakkuus riittää.
Be My Eyes -sovelluksen kautta avustaja voi tietenkin kertoa kameralle
näytettyjen setelien arvot ja erilaisia
värejä. Vasta hieman vaativimmissa
värien tunnistuksissa olen itse tukeutunut näihin etämakutuomareihin
esim. silloin, kun olen valinnut asuun
sopivia solmioita ja paitoja useammista eri vaihtoehdoista.

Tuotepakkaukset
OrCam lukee vaivattomasti erilaisten
tuote- ja lääkepakkauksien tekstit.
Ainoastaan silloin, kun teksti on väärinpäin eikä sitä osoiteta sormella,
kuuluu siansaksaa tai ei mitään. Mikäli viivakoodin tunnistus on käytössä, tuote tunnistetaan sen perusteella, mikäli koodi löytyy tietokannasta.
Muulloin sanotaan tuntematon viivakoodi.
OrCamia voi opettaa tunnistamaan
tietyn tuotteen sen ulkonäön tai viivakoodin perusteella. Kymmenien
yritysten jälkeen onnistuin viimein
opettamaan laitteelle ketsuppipullon
ja muropaketin ja äänittämään niille
kuvaavat nimet.
Seeing Ai selviytyy hyvin vastaavasta
tuotetunnistuksesta. Sille ei kuitenkaan voi tallentaa tiettyjen tuotteiden omia nimiä. Be My Eyes -avustajaa on hyvä käyttää tuotteiden ja
tavaroiden tunnistuksessa silloin,
kun tuotetiedot ovat liian visuaalisia
tai muuten heikkolaatuisia.
Kasvot
OrCam tunnistaa lähellä olevat ihmiset kasvojen perusteella. Se ilmoittaa, onko kyseessä henkilö, mies vai
nainen, ja onko hän nuori. Myös henkilöiden lukumäärä ilmoitetaan. Samoin laite tunnistaa kasvoja kuvista
tai muusta painetusta materiaalista.
OrCamille voi opettaa halutun henki-
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lön kasvot ottamalla niistä edestä ja
molemmilta sivuilta kuvan sekä tallentamaan hänet äänitetyllä nimellä.
Kun tallennettu henkilö ilmestyy kameran lähettyville, hänen nimensä
sanotaan.
Kasvojen tunnistuksen voi määrittää
asetuksista esim. automaattisesti vain
tallennetut, automaattisesti kaikki, ei
ketään jne. Oman peilikuvani ja muutaman muun henkilön tallennus ja
tunnistus onnistui hyvin, vaikkakin
äänitetyn nimen äänenvoimakkuus
oli liian alhainen.
Seeing Ain vastaava toiminto kertoo lisäksi henkilön iän, etäisyyden
ja millainen ilme hänellä on. Häntä
ei kuitenkaan voi tallentaa muistiin
myöhempää tunnistusta varten. Iän
tunnistus piti paikkansa yllättävän
hyvin ainakin omalla kohdallani, sillä
ikäni oli toistuvasti oikein tai vuotta
nuorempi.
Kodin ulkopuolella
Kun tunnistettavien kohteiden
etäisyys kasvaa, lisääntyvät myös
haasteet erityisesti niille käyttäjille,
jotka eivät havaitse niitä näönvaraisesti. Asuntojen postiluukkujen
nimien tunnistus sekä OrCamilla
että Seeing Ailla toimii mainiosti,
samoin esim. ilmoitustauluilla olevien painettujen tekstien tunnistaminen, vaikka ne olisivat lasilevyn
alla, kunhan ne vain löytää koskettelemalla.

OrCam tunnistaa erilaisten kylttien ja
katuviittojen nimiä helposti, jos osaa
osoittaa niitä kohti sormella. Muussa
tapauksessa joutuu napsimaan kuvia
ympäriltään summittaisesti. Itse onnistuin lukemaan kotini bussipysäkin
nimen sekä eri linjojen numerot ja
päätepysäkit isosta kyltistä, koska tiesin missä kohtaa ne ovat. Sen sijaan
en vielä onnistunut tunnistamaan
saapuvan bussin numeroa, satunnaisesti vain sellaisten, joiden havaitsin
olevan paikoillaan.
Metroasemalla ja kauppakeskuksessa
kiireettä kuvia ympäriltäni ottaessani
löysin kuitenkin paljon hyödyllistä
tietoa, kuten uusien liikkeiden nimiä
ja mitä tarjouksia niiden ikkunoissa luki. Parempi tietoisuus ympärillä
olevista asioista rohkaisee myös liikkumaan ja auttaa pysymään kartalla.
Tieto ei lisää tuskaa, vaikka OrCam
ilmoittaakin jossain kauempana käytävän toisella puolella olevalla seinustalla pelkästään ”Kaikki tuotteet
-50 %”. Kasvojen tunnistus ei sekään
ole hassumpi OrCamin toiminto. Kun
se vihjaisee ”Nuori nainen edessäsi”,
on silloin oikea aika vähintäänkin pienelle hymylle.
Seeing Ai -sovelluksen lyhyt teksti
-toiminto suoriutuu pääpiirteittäin
samalla tavalla etäällä olevien kohteiden tunnistamisesta kuin OrCam. Be
My Eyes -sovelluksen vapaaehtoinen
avustaja on kuitenkin parhaimmillaan juuri kauppakeskuksien seka-
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melskassa liikuttaessa.
Ruokakaupassa
Pelkän tunto- ja kuuloaistin perusteella tehdyt tuotevalinnat ruokakaupassa riittävät vain tiettyyn pisteeseen saakka. Kun samanlaisia
juomapulloja, rasioita ja tuotepakkauksia on hyllymetreittäin, miten
löydät juuri haluamasi tuotteen? Kokeilin OrCamia ennestään tutussa lähikaupassa muutamia kertoja. Tiedän
suurin piirtein, missä eri tuotteiden
hyllyrivit ovat, joten skannausaikaa ei
tarvinnut käyttää kaikkien osastojen
hahmottamiseen.
Leikkelehyllyllä otin ensin muutaman
yleiskuvan kauempaa ja tunnistin
juuri haluamani pakkauksen muun
sekalaisen tiedon ja numeroiden joukosta. Pari lisätunnistusta lähempää
sormea osoittamalla tuotti oikean
tuloksen. Samalla tavalla löytyi juuri
oikea kahvipaketti, jogurttitölkki jne.
Löysinpä juuri samanlaisen ketsuppipullon, jonka olin aiemmin kotona
opettanut OrCamille. Tämä harjoittelukierros kesti reilusti yli tunnin.
Seuraavan kierroksen tein Seeing Ain
seurassa. Huomasin heti, että valkoisen kepin ja kauppakorin kanssa
kännykkää on hankala käyttää. Yllätyin kuitenkin lyhyt teksti -toiminnon
nopeudesta. Se höpötteli sekalaisesti
mutta riittävästi tuotteiden tietoja,
kun kännykkää kuljetti hyllyn edessä
noin metrin etäisyydellä. Oikeaa tuo-

tetta oli siten helppo lähestyä ja poimia ostoskoriin.
Kolmannen kerran uskaltauduin seikkailemaan yksin uuteen kauppaan.
Asetin BlueTooth -luukuulokkeet
päähäni ja ripustin iPhonen kaulanauhalla vaakasuoraan rintani päälle.
Päätin tukeutua Be My Eyesin avustajan tukeen tällä kevyemmällä ostoskierroksella.
Kerroin mukavalle nuorelle naiselle
heti alussa, mitä tarkoitukseni oli ostaa ja kysyin sopisiko noin 15 minuutin kierros. Niin hän vain ohjaili minut
käytäviä pitkin haluamieni tuotteiden
luokse, luki joistakin pakkauksista
haluamani tiedot, jopa parasta ennen
päivät. Bongasin myös muutaman
tarjoustuotteen hänen vihjeestään.
Lopuksi kiitimme molemminpuolin mukavasta kierroksesta, ja minä
suuntasin kohti kassojen piippauksia.
Loppupäätelmät
OrCam on varsin hyödyllinen apuväline, vaikka vastaavanlaisia toiminnallisuuksia voi suorittaa myös Seeing
Ailla ja Be My Eyes -sovelluksilla. Ne
mieluumminkin täydentävät toisiaan
käyttäjän muuttuvissa tilanteissa ja
tarpeissa. OrCamin ehdoton etu on
sen kameran laaja kuvakulma, nopea kuvantunnistus ja pieni koko.
Silmälasien sankaan ripustettuna se
vapauttaa kädet ja tekee kameran
kohdistuksesta yhtä luontevaa kuin
katseesta.
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Vakuutuin OrCamin käyttömukavuudesta erityisesti asiakirjoja, lehtiä
ja kirjoja luettaessa. Automaattisen
sivunkäännön ansiosta voin käsitellä ja katsella kirjaa kuin ennen vanhaan. Juutuin kirjahyllyni ääreen selailemaan sellaisia kirjoja, joita en ole
avannut yli viiteentoista vuoteen.
OrCam sopii niin sokeille kuin heikkonäköisillekin. Käyttökohteet painottuvat vain eri alueille. Laite on omiaan
erityisesti liikkuville, kirjallisen materiaalin kanssa paljon työskenteleville
tai opiskelijoille.

Be My Eyes -sovellus on saatavissa
sekä iPhone- että Android-puhelimille, Seeing Ai vain iPhonelle. Molemmat sovellukset ovat ilmaisia. OrCam
MyEye 2 -lukulaitetta myyvät Näkövammaisten liiton apuvälinemyymälä Aviris ja Näköpiste Polar Print Oy
hintaan 5580 € (sis. alv 24 %). Tämän
tuotevertailun mahdollisti apuvälinemyymälä Aviris.
Muita testejä: YouTube-video Essote testasi OrCam MyEye -laitetta yhdessä kokemusasiantuntijan
kanssa https://www.youtube.com/
watch?v=UVDWGx8HenM

Pohjoismainen kokous Färsaarilla
Teksti: Jaana Heino
Kuvat: Arja Piisinen

P

ohjoismaisten retinayhdistysten kokous pidettiin 7.-8.9.2019
ensimmäistä kertaa Tanskaan
kuuluvilla, autonomisilla Färsaarilla.
Färsaaret koostuu 18 erillisestä saaresta, joita yhdistävät toisiinsa vedenalaiset tunnelit. Maa ei kuulu EU:hun,
ja sillä on oma valuutta, mutta maksaa voi myös Tanskan kruunuilla ja
luottokorteilla. Hintataso on suomalaisittain korkea.
Matkalle osallistuivat Suomen koko-

usedustajina Pekka Rantanen ja Jaana Heino. Yhdistyksen toimistonhoitaja Arja Piisinen lähti mukaan paitsi
oppaan ominaisuudessa myös palkintona 30 vuoden ansiokkaasta palveluksesta yhdistyksessämme.
Lähdimme matkaan aikaisin perjantaiaamuna, lensimme Kööpenhaminan kautta ja laskeuduimme Färsaarille puolen päivän aikaan. Norjan
delegaatio saapui samalla lennolla,
joten otimme yhteisen taksin pää-
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Pohjoismaiden edustajia matkalla hotellilta keskustaan.

kaupunkiin Torshavniin. Matka kesti
noin tunnin.

mutta väsynyt Suomen delegaatio
vaelsi takaisin hotelliin.

Torshavnissa on noin 12 400 asukasta. Julkinen liikenne on ilmainen,
mikä helpottaa näkövammaistenkin
elämää. Kaikkien maiden delegaatiot
majoittuivat hotelli Foroyariin, joka
sijaitsee vuorenrinteessä Torshavnin
yläpuolella. Jokaisesta huoneesta aukeaa upea merinäköala.

Lauantain kokouspäivä

Myöhemmin iltapäivällä kävelimme pohjoismaisten kollegoidemme
kanssa keskustaan illalliselle ja päivittämään tuoreimmat kuulumiset.
Ravintoloista valitsimme kukkarolle
sopivimman vaihtoehdon. Illallisen
jälkeen suurin osa jäi keskustaan,

Lauantaina kokoonnuimme Torshavnissa näkövammaisten toimintakeskuksessa Sjondepilinissä. Maassa on
panostettu näyttävästi näkövammaisten hyvinvointiin. Toimintakeskus on nykyaikainen, valoisa ja helppokulkuinen, ja siellä järjestetään
toimintaa kaikenikäisille.
Pohjoismaisen kokouksen puheenjohtajana toimi isäntämaan Ruth
Thomsen. Färsaarilta mukana oli
myös Brestir Patursson. Tanskasta
osallistuivat Anja Chaluppa ja Bente
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Ullits Eckmann, Norjasta Atle Lunde
ja Martin Smedstad, Ruotsista Oscar
Persson ja Islannista Sigdur U. Hallfredsson, Haraldur Matthiasson ja
Runa Gardarsdottir.
Retina Internationalin (RI)
kuulumisia
RI:n hallituksessa istuva islantilainen
Kristinn H. Einarsson osallistui joihinkin asiakohtiin etäyhteyksin. Hän
kertoi, että Management Committee
kokoontuu joitakin kertoja vuodessa
ja kerran kasvotusten. RI:n pääkonttori on siirtymässä Sveitsistä Irlannin
Dubliniin. Irlannin lainsäädännön
vuoksi hallituksessa pitää olla kolme irlantilaista jäsentä, mistä seuraa
muutoksia hallituksessa ja mahdollisesti hallituksen jäsenmäärän kasvattaminen.
Seuraava maailmankongressi järjestetään Reykjavikissa kesäkuussa
2020. Christina Fasser luopuu tuolloin RI:n puheenjohtajuudesta. Varsinainen kongressi pidetään 4-7.6.
Nuorten ohjelma alkaa jo 2.6. ja sen
järjestelyistä vastaa Kaisa Matthiasson. Yleiskokous (General Assembly)
ja gaalaillallinen pidetään sunnuntaina 7.6.
Pekka Rantasen ehdotusta luentojen taltioinnista ja nettiradioinnista
pidettiin hyvänä. Norja toivoi osallistumismaksun pilkkomista eri päiville,
mikä mahdollistaisi useampien rivijäsenten osallistumisen. Opaskoirien

tuominen Islantiin on ongelmallista
Islannin lainsäädännön vuoksi, eikä
sitä suositella.
Reykjavikin jälkeen seuraavat maailmankongressit pidetään Dublinissa 2022 ja
Pohjois- tai Etelä-Amerikassa 2024.
Maakatsaukset
Lounastauon jälkeen jatkettiin maakatsauksilla. Suomi aloitti kierroksen
kertomalla tulevasta Retina Daystä
ja uudelleen virinneestä nuorisotoiminnasta. Vertaistukikäytännöt vaihtelevat suuresti eri maissa. Tanskassa
ei tällaista toimintaa juuri ole, kun
taas Norjassa koulutetaan uusia vertaistoimijoita tavoitteena ainakin 20
henkilön ringin muodostaminen.
Norja kertoi uudesta nettilomakkeesta, joka automatisoi toimistotyötä.
Lomake on itseohjautuva, kerää kaiken tarvittavan tiedon ja ohjaa henkilöt palveluiden piiriin. Norjalaiset
kertoivat myös toiminnasta, missä
entiset narkomaanit avustavat näkövammaisia erilaisissa tapahtumissa.
Toiminta on otettu hyvin vastaan ja
tuottaa iloa molemmille osapuolille. Martin oli onnistunut saamaan 3
miljoonan NKR rahoituksen Bergenin
alueella tyypillisesti esiintyvän RPsairauden geenivirheiden tutkimiseen ja seulontaan.
Tanska ilmoitti hakeneensa RI:n jäsenyyttä jo noin vuosi sitten, mutta vastaus viipyy yhä. Tanskassa yhdistyk-
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sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa.
Oscar Persson kertoi, että Ruotsissa
on syyskokouksen yhteydessä erillinen seminaaripäivä, jonka aiheina ovat tänä syksynä aivojen hyvinvointi ja itseohjautuvat ajoneuvot.
Sosiaalialan opiskelija viimeistelee
lopputyötään retinitikoiden ohjautumisesta palveluiden piiriin diagnoosin jälkeen. Suomessa tehtiin hiljattain vastaavanlainen tutkimus, joten
pyysimme lopputyön vertailua varten luettavaksemme.
Ruotsissa ja Norjassa on tehty Leberin taudin RPE65-geeniterapian lääkehoidon arviointi. Sen perusteella
lääkintäviranomaiset voivat määritellä potilaan elämänlaadun kohentumisen ja suositella mahdollisen hoitokorvauksen tason.
Islannissa keskitytään ensi kesän
kongressin järjestelyihin.
Toimintaa Färsaarilla
Iltapäivällä toimintakeskuksen johtaja Karin Kass kertoi, että keskuksessa
kokoontuu viikoittain erilaisia ryhmiä
ja osa-aikatyökyvyttömyyseläkeläisten työpaja. Vanhukset tekevät käsitöitä ja kahvittelevat yhdessä. Kuuden
hengen Bardet-Biedl syndroomaa
sairastavalla ryhmällä on oma työpajansa kaupungin toisella puolella, ja
heidän valmistamiaan tuotteita myydään keskuksen kaupassa.
Keskuksessa käy noin 20 ihmistä joka

viikko ja toiminta on vilkasta. Färsaaren näkövammaisten yhdistyksessä
on noin 50 jäsentä, mutta kauempana
sijaitsevilta saarilta ei pääse keskukseen kovin usein. Opaskoiria saarilla
on kaksi, ja kolmas on tulossa. Kuurosokeita ei saarilla ole ollut, mutta
vastikään on todettu yksi Usher-diagnoosi.
Färsaarilla on muutama silmälääkäri, ja diagnoosi saadaan usein vastaanotolla. Näkövammaiset ohjataan
tarvittaessa jatkohoitoon ja kuntoutukseen Kööpenhaminaan, missä on
sairaala majoitustiloineen tätä varten. Matkakustannukset mantereelle
katetaan Färsaarten viranomaisten
toimesta.
Erikoislaatuinen geeniperimä
Färsaarten RP-sairauksiin erikoistunut tanskalainen silmälääkäri ja tutkija Thomas Rosenberg piti kattavan
esitelmän Färsaarten geeniperimästä
ja saarilla tavatuista retinitissairauksista. Färsaarten asukasluku on kasvanut viimeisen parinsadan vuoden
aikana 5 tuhannesta yli 50 tuhanteen.
Eri saarilla ja niillä asuvissa suvuissa
periytyy tiettyjä geenejä, jotka eivät
saarten eristäytyneisyyden vuoksi ole
päässeet leviämään. Saarien 39 tutkitun retinitissairauden esiintyvyys väestöstä on muuhun maailmaan verrattuna noin kolminkertainen.
Verkkokalvorappeuman MERTK-geenivirhe on ylivoimaisesti yleisin, ja sen
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esiintyvyys on 30-kertainen muuhun
maailmaan verrattuna. Liitännäissairauksia sisältävän Bardet-Biedl syndrooman esiintyvyys on saarilla noin
40-kertainen, ja sitä sairastaa peräti
13 henkilöä.
Ilta täynnä yllätyksiä
Kokous venyi iltaan saakka. Kävimme
pikaisesti hotellilla virkistäytymässä
ja palasimme toimintakeskukseen
illanviettoon. Alkumaljojen jälkeen
meidät ohjattiin kauniisti katettuihin pöytiin, joissa alkupalat odottivat
jo valmiiksi aseteltuina. Seuraamme
liittyi färsaarelaisia retiniitikkoja ja
heidän perheenjäseniään. Myös keskuksen johtaja puolisoineen ja tutkija
Thomas Rosenberg osallistuivat tilaisuuteen.

Yllätys oli melkoinen, kun kuulimme,
että alkupalat syötäisiin täysin pimeässä. Tämähän sopi meille! Johtajatar
kertoi, että tätä varten rakennetun
tekniikan avulla tila pimenee 5 minuutissa. Vastaavia tilaisuuksia on pidetty mm. hotellissa, vaikka järjestelyissä menee useita päiviä, jotta tilat
saadaan täysin pimeiksi. Vaikuttavaa!
Yllätykset eivät loppuneet tähänkään, vaan färsaarelainen kuuluisa
laulaja ja lauluntekijä asteli pimeyteen viihdyttämään meitä musiikillaan. Suorastaan harmitti, kun valot
syttyivät jälleen alkupaloiksi nautittujen maukkaiden merenelävien, salaatin ja leipien jälkeen.
Pääruuaksi eteemme kannettiin valtavat annokset lammasta, perunaa,

Pekka Rantanen ja Norjan Martin Smedstad takanaan tyypillisiä färsaarelaisia rakennuksia.
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ta, färsaarelaisittain lämpimistä päivistä. Mittari pysytteli päivisin noin
12 asteessa ja laski öisin noin 5 asteeseen. Sunnuntaina kuitenkin tuuli ja
sataa tihuutti, kuten Färsaarilla usein.
Opas kertoi sadepäivien määräksi peräti 222 päivää vuodessa.
Onneksi olimme varustautuneet asianmukaisesti ja selvisimme tyytyväisinä matkasta, vaikka tuuli vei välillä
hatun päästä yhdeltä jos toiseltakin.
Tuiverrus oli sen verran kovaa, että
toimiminen kuuloaistin varassa ei oikein onnistunut.

Luennoitsija Thomas Rosenberg sunnuntain retkellä.

vihanneksia ja sieniä. Nälkä ei todellakaan vaivannut tämän aterian
jälkeen semminkin, kun kauniit jälkiruokalautaset saapuivat – valkosuklaamoussea, jäädykettä ja mansikoita!
Ilta jatkui yhteislaulannan ja ilonpidon merkeissä. Näkeviä osallistujia
auttoivat fäärinkieliset laulunsanat.
Jokainen maa esitti serenadin. Suomeksi lauloimme Kalliolle kukkulalle.
Ilta venähti pitkäksi, mutta jokainen
hetki oli sen arvoinen.
Sunnuntain retkipäivä
Sunnuntaina bussi tuli noutamaan
meidät hotellilta klo 12. Ilmat olivat tähän saakka olleet suotuisat, ja
saimme nauttia ihanista aurinkoisis-

Oppaamme kertoi saarten historiasta
ja nykypäivästä. Ajelimme välillä pitkissä tunneleissa, välillä vuorten rinteillä. Lampaita laidunsi joka paikassa ja saimmekin kuulla niitä olevan
tuplasti enemmän kuin asukkaita.
Färsaarten asukasluku on noin 51 000
ja lampaita arviolta 80 000 – 100 000.
Lampaita teurastetaan joka syksy, ja
liha myydään ulkomaille. Lampaanliha etenkin kuivattuna on saarten
peruselintarvike yhdessä kuivatun
kalan kanssa. Ainoa saarella kasvava
vihannes on peruna, ja sitä syödään
joka aterialla.
Färsaarten syntyvyys on huomattavasti EU-maita korkeampi, noin 2,6
lasta naista kohti. Työttömyysprosentti on pyöreä nolla. Suurin osa väestöstä puhuu saarten omaa kieltä
fääriä, mutta myös tanskankielisiä on.
Englantia ja ruotsia osataan yleisesti.
Färsaarilla on turvallista. Rikollisuutta
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Opas lukee ruokalistaa ääneen Gasadál-kylän lounasravintolassa.

ei juurikaan ole. Ulko-ovia ei tarvitse
lukita, ja opas kertoi oman ovensa olleen auki siitä saakka, kun hän muutti pääkaupunkiin 16 vuotta sitten.
Saarella sijaitsee pieni vankila, mutta sinne päätyvät lähinnä rattijuopot. Pahemmat rikolliset lennätetään
mantereelle.
Lounaspaikkaamme
Sadalsgardur
sijaitsi pienessä Gasadál-kylässä. Ravintola oli kotoisa, ja hämmästyimme,
kun kuulimme sen toimivan talvisin
teurastamona. Kesäisin teurastetut
eläimet syödään ja syötetään turisteille. Lounaamme koostui erilaisista
leivistä ja leikkeleistä. Kuivatun lampaanlihan lisäksi lautasella oli herkullista lohta, kananmunaa ja katkarapuja. Juomana useimmilla taisi olla

paikallisen Foroyar Bjor -panimon
pilsnar-olut. Färsaarilla on kaksi panimoa. Toinen paikallinen olutmerkki
on Okkara.
Paluumatkalla pysähdyimme viehättävässä Davabreyt-kylässä, jossa oli
kaunis pieni kirkko ja upea vesiputous. Paikalliset ovat yleisesti ottaen
uskonnollisia ja suurimmaksi osaksi
evankelis-luterilaisia. Kaikki saarten
kylät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta sijaitsevat meren rannalla, joten ei ihme, että soutu on Färsaarten
kansallisurheilulaji.
Tyytyväisinä paluumatkalle
Maanantaina nautimme runsaan
hotelliaamiaisen ja hyvästelimme
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pohjoismaiset kollegamme. Jaana
ja Pekka lähtivät norjalaisten kanssa lentokentälle, mutta Arja jäi vielä
moneksi päiväksi tutustumaan saarten nähtävyyksiin ja paikalliseen elämään.
Kokouspaikka oli eksoottinen, ja mukaan mahtui monenlaisia hauskoja
ja erikoisiakin tilanteita. Anti oli erinomainen, ja juttua riitti. Ensi vuonna
pohjoismainen kokous on tarkoitus
järjestää Reykjavikissa RI:n kongressin yhteydessä.

�

Tanskan edustaja Anja Chaluppa Jaana
Heinon seurassa.

Silmänpohjakuvauksen avulla
voidaan havaita oireettomia
yleis- ja silmäsairauksia ajoissa.

Instrumentariumissa käytetään alan uusinta teknologiaa, jonka avulla voidaan kuvata 80 % silmänpohjasta. Kuvan
laajuus on tärkeää, koska useat muutokset ovat ensimmäisenä havaittavissa silmänpohjan reuna-alueilta.
Silmänpohjakuva olisi hyvä ottaa kahden vuoden välein näöntarkastuksen yhteydessä. Varsinkin yli 40-vuotiailla
silmäsairauksien riski kasvaa ja säännölliset tutkimukset ovat tärkeitä. Silmänpohjakuvauksen lisäksi
suosittelemme käymään säännöllisesti myös silmälääkärillä.
Lue lisää silmänpohjakuvauksesta ja katso lähin
kuvausta tarjoava Instrumentarium-myymälä
osoitteesta instru.fi/silmanpohjakuvaus
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Nuorten nurkka

Katseet kohti vuotta 2020 ja Islantia!
Teksti: Sini Sjöblom
Kuva: Mimmi Sjöblom

R

etina Nuorten toimintaa käynnisteltiin vuoden 2019 aikana
keräämällä nuoria jäseniä yhteiseen Facebook-ryhmään, ja ensimmäinen tapaaminenkin järjestettiin
heinäkuussa Helsingissä. Facebookryhmässä oli marraskuussa 16 jäsentä ja kesätapaamisessa kolme nuorta
retiniitikkoa sekä kaksi avustajaa.
Tapaamisessa saatiin aikaan erittäin hyvää keskustelua siitä, millaisia
haasteita nuoret kohtaavat ja millaista on olla nuori retiniitikko. Tärkeäksi koettiin osallistuminen ja asioiden kokeileminen. Tähän lukeutuvat
apuvälineiden rohkea käyttöönotto
ja hyödyntäminen, oli kyseessä sitten valkoinen keppi, avustaja tai jokin muu apuväline tai palvelu. Myös
näiden hyödyntämisen vaikeus, nimenomaan henkisellä tasolla, tuli
vahvasti esille. On helpottavaa kuulla toisilta, että haasteet ovat samanlaisia. Nuorten ryhmässä pyritäänkin
mahdollisuuksien mukaan helpottamaan sopeutumista, miten vain ikinä
mahdollista.
Tapaamisessa todettiin, kuinka tärkeää ja hyödyllistä vertaistuki on myös

Kuva nuorten kesätapaamisesta heinäkuussa 2019.

nuoren retiniitikon perheenjäsenille,
niin vanhemmille kuin sisaruksille.
Hekin kaipaavat tietoa ja ymmärrystä
retiniitikon arjesta ja haasteista, jotka eivät välttämättä ilmene samalla
tavalla tutussa kotiympäristössä ja
tuttujen keskellä kuin lähipiirin ulkopuolella. Läheisten voi olla vaikea
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hahmottaa muuttuvaa näkötilannetta. Asian käsittelyä helpottaa vertaistuen, tiedon ja niksien jakaminen läheisille. Kannustammekin nuorten
sisäruksia, isiä, äitejä, kavereita sekä
muita läheisiä ja avustajia mukaan
Retina ry:n ja Retina Nuorten tapahtumiin.
Vuodelle 2020 tavoitteenamme on
järjestää nuoria kiinnostavaa ohjelmaa Retina ry:n tapahtumiin, kuten
kevätkokouksen yhteyteen Seinäjoelle ja Kesäpäiville Turkuun.
Nuorten oma kansainvälinen kongressi järjestetään 2.-7.6.2020 Retina
Internationalin maailmankongressin
yhteydessä Islannin Reykjavikissa.
Suomen Retina Nuoret ovat mukana
kongressissa, ja suunnittelemmekin
innolla matkaa Islantiin. Ohjelmassa
on mm. nuorille suunnattuja luentoja ja workshoppeja, Amazing Race
-seikkailu ympäri Reykjavikia, ratsastusretki sekä osallistumista Retina Internationalin kongressin luennoille ja
tapahtumiin.

Toivotamme kaikki nuoret retiniitikot
ja heidän avustajansa mukaan Islantiin kanssamme! Nuorten kongressin
yläikäraja on nostettu 39 ikävuoteen,
joten nuoret työikäiset ovat erittäin
tervetulleita mukaan matkalle. Kesäkuu on Islannissa korkean sesongin aikaa. Suosittelemme päätöksen
tekemistä mahdollisimman aikaisin,
jotta matkakustannukset jäävät kohtuullisiksi.
Mikäli olet kiinnostunut kongressista
ja matkustamisesta yhdessä Suomen
Retina Nuorten kanssa, ota yhteyttä
Siniin tai Tuomakseen, niin kerromme
käytännöistä sekä mahdollisten matka-avustusten hakemisesta. Lisätietoja myös Retina Nuorten Facebookryhmässä sekä osoitteessa www.
retina.fi.
Majoitus: Student Hostel,
www.studenthostel.is,
2 hh huone 15900 ISK/yö (noin 130 €*)
Retina International kongressin osallistumismaksu nuorten kongressiin

Retina Nuoret
Sini Sjöblom, 0400 567836, sini.sjoblom@pp.inet.fi
Tuomas Ruokonen, 040 571 3509, tuomas_tsr@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/retinanuoret/
Ilmoitamme tulevista tapahtumista Retinan jäsentiedotteissa, Retina
Finlandin ja Retina nuorten Facebook-ryhmissä sekä www.retina.fi
nuorille-osiossa.
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osallistuvalle on 20 000 ISK (noin 165
€*), kun ilmoittautuu 29.2.2020 mennessä. Tämän jälkeen hinta on 20 500
ISK (noin 205 €*).
Osallistujat maksavat itse retket ja
ruuat sen mukaan, mihin haluavat
osallistua.

Retina nuorten kongressiin ilmoittaudutaan sähköpostitse kaisa@blind.is
Retina International kongressin ohjelma ja ilmoittautuminen:
www.riwc2020.is/
*Eurohinnat on laskettu marraskuun alun
valuuttakurssien mukaan. joten muutokset lopullisessa hinnassa ovat mahdollisia.

Mun sydämeni tänne jää…
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

R

etina ry:n kesäpäivät houkuttelivat peräti 62 osallistujaa
Kolin ja Pielisen maisemiin 14.16.6.2019. Tapahtuman isäntäpari
Pekka Makkonen ja Ritva Hurskainen olivat Joensuun rautatieasemalla
vastassa junalla saapuvia. Hyvä näin,
sillä koko asema-alue oli rakennustyömana ja täynnä panssariaitoja. Ilman apua olisi kauempana odottanut
turistibussi voinut jäädä löytymättä,
samoin opaskoirille välttämätön nurmikaistale.
Joensuusta oli vielä joltinenkin matka
majapaikkaamme Bomballe Nurmekseen, mutta aika kului rattoisasti, kun
bussinkuljettajamme Jukka Hurskainen kertoili ensin Joensuun, sitten
ohi vilahtavien tienvarsien näkymis-

tä. Eläkkeelle jääneenä bussinkuljettajana hän kyyditsi meitä vapaaehtoisena koko viikonlopun ajan.
Bomballa yhytimme sinne omilla autoillaan saapuneet. Majoittauduttuamme hotelliin tai karjalaiskylän
mökkeihin kokoonnuimme tulokahveille Kalevanhovin komeaan karjalaistaloon. Väkeä oli kirjaimellisesti
vauvasta vaariin, joukon jatkona viisi
opaskoiraa. Jotkut olivat pitkään haaveilleet tänne tulosta, moni oli käynyt
aiemminkin ja paloi halusta päästä
uudelleen, yksi oli syntynyt täällä,
mutta muuttanut pois puoli vuosisataa sitten.
Kesäpäivien ilmoitettuun ohjelmaan
oli tullut pari muutosta. Kantosiipi-
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Luolaan pääsyä odotellessa opas kertoi tarinoita peikoista ja maahisista.

alus Suvi Express oli saanut konevaurion, joten lauantaina ei päästäisikään Kolille vesiteitse. Tämä tuotti
monelle karvaan pettymyksen, mutta asialle ei voinut mitään. Myös lauluyhtye Pienet sievät oli joutunut
peruuttamaan esiintymisensä, mutta
kun Pekka ilmoitti, että tilalle on saatu Huojuva lato, väki puhkesi iloiseen
nauruun.
Timo Nyström oli tuonut paikalle yhdistyksen äänentoistotekniikan, joten kuuluvuus oli hyvä, kun esittäydyimme toisillemme langattoman
mikrofonin kiertäessä salissa.
Useimmilla oli jo kiljuva nälkä, olimmehan lähteneet kotoa aamuvarhaisella ja matkanneet läpi Suomen.

Onneksi seuraava ohjelmanumero oli
illallinen Bombatalon ravintolassa.
Jälkiruokaan päästessä estradille astui Huojuva lato, joka esitti vetävää
kantrimusiikkia seuraavan tunnin
ajan.
Illallinen venyi myöhään, mutta ilma
oli leppeä, ja järven rannan laavu
kutsui makkaranpaistoon. Kylmälaukusta löytyi yllättäen lämpimiä makkaroita, sillä säätö oli epähuomiossa
jäähdytyksen asemesta lämmityksellä. Rohkeimmat eivät piitanneet kylmäketjun katkeamisesta, vaan nauttivat huikopalaa hyvällä ruokahalulla
– onneksi ilman jälkiseurauksia. Kesäiset yhteislaulut raikuivat nuotion
ympärillä, tunnelma oli korkealla, ja
hyttyset inisivät yössä.
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Seikkailuja Kolilla
Lauantaiaamuna Pielinen kimalteli
auringonpaisteessa. Laivalaituri pysyi kuitenkin tyhjänä, ja kipusimme
aamiaisen jälkeen kiltisti bussiin, jonka kyydissä siirryimme Kolille. Osa
joukosta jäi Kolin satamaan odottelemaan sillä välin, kun muut jatkoivat matkaa lohkareluolalle ja Pirunkirkkoon. Sinne mahtui kerralla vain
muutama ihminen, mutta omaa vuoroa odotellessa aika ei käynyt pitkäksi, kun opas kertoi mielenkiintoisia tarinoita Kolin historiasta ja ympäröivät
maisemat huikaisivat kauneudellaan.
Pielisen rannoilla on ollut asutusta jo
vuosisatojen ajan, mutta Kolin rinteille uskallettiin asettua vasta 1800-luvulla. Siihen saakka se oli peikkojen
ja maahisten valtakuntaa.
Pirunkirkko on 33 m pitkä rakoluola,
jonka suulle laskeudutaan jyrkkään
kalliorinteeseen rakennettuja metalliportaita pitkin. Luolan suuaukko on
ahdas ja sisätilat hyvin kapeat. Paikalliset oppaat olivat olleet etukäteen
varsin epäluuloisia sen suhteen, onko
paikka lainkaan sopiva näkövammaisryhmälle opaskoirista puhumattakaan, mutta Pekka oli katsastanut
luolan ja valanut heihin uskoa selviytymiseemme.
Tuntui kieltämättä jännittävältä laskeutua jyrkkiä portaita alas ja ryömiä
luolaan, mutta onnistumisen ilo oli
sitäkin suurempi, kun seikkailusta sai

Portaista on jo selvitty. Nyt laskeudutaan
kohti luolan suuaukkoa.

palata voittajana. Ennen meitä luolaa
olivat käyneet ihailemassa niin Sibeliukset kuin Järnefeltitkin. Kolin jylhiä
maisemia maalauksiinsa ikuistanut
taiteilija Eero Järnefelt oli jopa kirjoittanut luolan seinään runon, jonka
opas luki meille ääneen:
”Yksi salaisuus yks henki,
yksi onni kumpaisenki,
on kirkko tämä,
sen pyhyyttä
muistelemma aina.”
Sillä välin, kun seikkailimme luolassa,
bussikuskillamme oli ollut tiukat paikat. Luolan tuntumassa ei nimittäin
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ollut parkkipaikkaa, vaan auto piti
käydä kääntämässä toisaalla paluumatkaa varten. Käytössämme oli Joensuun suurin bussi, joka ei niin vain
mahtunutkaan kääntymään vaan
juuttui jumiin. Toinen oppaistamme
juoksenteli mättäältä toiselle etsien
kenttää kännykälle, jotta voisi järjestää meille korvaavan kyydin. Lopulta
bussi saatiin irti ja kääntymään, mutta matka jatkui ilman toista puskuria.
Kolin satamassa odotti uusi yllätys:
Kantosiipialus Suvi Express otti laiturilta matkustajia ja vei heitä Pieliselle!
Pekka otti yhteyttä laivayhtiöön ja sai
kuulla, että konevika oli saatu korjattua. Jostain syystä meille ei silti järjestynyt edes ehdottamaamme lyhyttä
yöristeilyä.
Satamaravintolassa nautimme maukkaan lounaan ja jatkoimme sitten bussilla Kolin huipun tuntumaan. Siellä

jakaannuimme kahteen ryhmään,
jotka lähtivät oppaiden johdolla hieman eri reittejä ihailemaan ympärillä
avautuvia hulppeita maisemia.
Akka-Kolilla Hiljaisuuden temppelissä oli meneillään häät, kun toinen
ryhmistämme osui paikalle ja pääsi
mukaan. Yhdistyksemme perustajajäsenen Teppo Kilkon tytär Suvi Pesälä lauloi hääparille Eino Leinon Nocturnen kaikkien ihastukseksi.
Tällä välin toinen ryhmä ihasteli maisemia Paha-Kolin laelta. Pielisessä
näytti sieltä katsoen olevan paljon
saaria, ja opas kertoi, että niitä onkin liki 1500. Kännykkäkamerat räpsyivät, kun ikuistimme näkymiä, toisiamme ja uskollisia opaskoiriamme
Paha-Kolilla.
Ukko-Kolille suunnistaessamme yhytimme sinne johtavilla portailla toisen

Kohta
noustaan
Ukko-Kolin
huipulle!
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Ukko-Kolilta avautuu huikea näkymä Pielisjärvelle.

ryhmämme, joka oli jo paluumatkalla
alas. Ukko-Koli tuntui sileine, jyrkästi
alas viettävine kallioineen vaaralliselta paikalta tehdä yhtäkään harhaaskelta, joten käväisimme siellä vain
pikaisesti semminkin, kun paikalla
tungeksi muitakin kävijöitä.
Onnistumisen ilo oli suuri, kun pärjäsimme haasteellisessa maastossa valkoisten keppien, opaskoirien ja avustajien kanssa ilman haavereita.
Ilta Bomballa
Bomballe palattua meille jäi hyvää
aikaa pulahtaa Pielisen vilpoisaan veteen tai mennä nauttimaan kylpylän
uima-altaista ja saunoista. Illallinen

nautittiin hotellin italialaisravintolassa, jossa ruoka oli maittavaa, mutta
kaikuva akustiikka hankaloitti keskustelua pöytäseurueen kanssa.
Sen sijaan Suvi Pesälän ääni kantoi
tilassa hyvin, kun väki hiljeni kuuntelemaan hänen lauluesityksiään.
Suvi lauloi ensin Niin pieni ihmissydän on ja sitten Mun sydämeni tänne
jää. Varsinkin jälkimmäistä oli vaikea
kuunnella kuivin silmin, kun ajatuksissa kangastelivat jo seuraavan päivän jäähyväiset ihanille matkatovereille ja kiehtovalle kohteelle, jossa
olisi mielellään viettänyt pidemmänkin aikaa.
Monet jatkoivat myöhemmin vielä
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yhteistä iltaa laavulla makkaranpaiston ja yhteislaulujen merkeissä.
Pielisen upea ulkoilmamuseo
Sunnuntaiaamuna kesäpäivät eivät
suinkaan olleet ohi, vaan kun aamiaisen jälkeen pakkasimme itsemme
ja laukkumme bussiin, edessä oli
mielenkiintoinen aikamatka menneisyyteen. Aurinko paistoi kirkkaalta
taivaalta, kun bussi saapui Lieksaan
ja lähdimme oppaan johdolla kiertämään Pielisen museon laajaa aluetta.
Siellä kävijä kohtaa pielisjärveläisiä
pihapiirejä kolmelta vuosisadalta, ja
moniin rakennuksiin pääsee kurkistamaan myös sisään.

Kierros alkoi torpparin vaatimattomasta mökistä ja jatkui varakkaan
talonpoikaisperheen pihapiiriin. Kuulimme 1800-luvun elämästä ja tarveesineistä Kelovaaran savutuvassa ja
Virsuvaaran suurtuvassa, jotka löytyivät talonpoikaistalojen päärakennuksen sisältä porstuan erottamina.
Lukuisat piharakennukset kertovat
omaa kieltään entisajan ihmisten elämänmenosta.
Tuuli- ja vesivoimalla toimineita myllyjä on alueella kolme. Savotarannassa selvisi, miten metsätyömailla entisaikaan elettiin ja millaisin välinein
töitä paiskittiin. Ihmettelimme mm.
suurta hevosvetoisesti toiminutta

Talonpoikaistalon pihapiiriä ulkorakennuksineen 1800-luvulta Pielisen museossa.
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Pielisen museossa teimme aikamatkan seudun historiaan.

hevosponttuuta, jonka avulla suuria
tukkilauttoja kuljetettiin virrattomilla
järviosuuksilla.
Pielisen museo on Suomen toiseksi suurin ulkomuseoalue, jonne on
koottu liki 70 vanhaa rakennusta, joten ei ihme, ettemme rajallisen ajan
puitteissa ehtineet tutustua aivan
kaikkeen.
Museokierroksen jälkeen siirryimme
läheiseen ravintolaan, jossa nautimme herkullisen lounaan noutopöydästä. Palautekeskustelussa kesäpäivien isäntäparille sateli ansaittuja
kiitoksia viikonlopun sujuvista järjestelyistä. Monenlaista mutkaa oli ollut

matkassa, mutta Pekka ja Ritva hoitivat tiukatkin tilanteet hymyssä suin
ja sydämen lämmöllä. He eivät hylänneet matkalaisia vielä Joensuussakaan, vaan jäivät seuraamme odottamaan junan lähtöä.
Viikonlopun aikana jouduimme istumaan varsin paljon bussissa, ja junamatka Pohjois-Karjalaan ja sieltä takaisin vei tuntikausia. Mutta itsehän
me tänne tahdoimme, ja minkäpä
Suomi maantieteelleen voi! Reissu
oli ehdottomasti kaiken vaivan arvoinen. Suvin jäähyväislaulu soi mielessä aina, kun yhdessä vietettyä aikaa
muistelee: ”Mun sydämeni tänne
jää…”
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Risteily kansallispuistoon
Teksti: Tarja Pietiläinen
Kuvat: Kaija Halme

K

onneveden Häyrylänrannassa
kävi 12. elokuuta vilske ja iloinen säpinä. Kaikki 52 Jyväskylän seudun retinakerhon porukasta
olivat päässeet satamaan. Jyväskylästä lähtenyt tilausbussi poimi osan
matkan varrelta, useimmat tulivat
omin autoin, kaukaisimmat Pohjanmaalta. Taivas kirkastui, ja aurinko
alkoi lämmittää. Kolmituntinen iltaristeily Etelä-Konneveden kansallispuistoon saattoi alkaa.
M/S Linnean kippari Seppo Puttonen

irrotti aluksen laiturista. M/S Linnea
on 60 vuotta vanha alus, joka on aiemmin seilannut risteilijänä Tanskan
salmissa ja Tukholman saaristossa.
Laivan sisätilat ovat kauniit, ja pitkä
ikä näkyy hienoina yksityiskohtina
esimerkiksi komentosillan kompassissa. Matkustajapaikkoja on 98 – sopivan ahdasta ja väljää! M/S Linnea
on iso laiva näille vesille. Sen siirto
2018 Turusta Rauman ja Viitasaaren
kautta Konnevedelle maanteitse ja
vesitse herätti suurta mielenkiintoa
mediassa.
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– Järven suuruus teki vaikutuksen.
Erityismaininta kipparille, hän osasi mainiosti kertoa näkymistä, järviluonnosta ja historiastakin, mm.
järveen pudonneesta venäläisestä
lentokoneesta, kiittelivät Heli Varjanto Ähtäristä ja Sami Potila Alavudelta.
– Kippari selosti matkan aikana reittiä,
ja vaikka ei olisi hyvin nähnytkään,
oli aivan eri kokemus mennä laivalla
kapeista salmista ja kalasääskisaaren
sivuitse kuin lukea niistä netistä tai
esitteestä.

Antto Häyrinen tunnelmoi hanurillaan.

Pian retinakerholaiset sukulaisineen
ja ystävineen levittäytyivät sisäsalonkeihin ja aurinkokannelle. Tunnelmaa
hersytti hanurillaan konnevetinen
Antto Häyrinen. Puosu Maritta Puttonen tarjosi kahviosta maittavan iltateen.

Etelä-Konneveden kansallispuisto on
perustettu vuonna 2014. Se sijaitsee
Rautalammin ja Konneveden kuntien alueella ja on pinta-alaltaan 1500
hehtaaria. Konnevesi-järvessä on 600
saarta ja niistä kansallispuiston alueella 45.
Tämän kansallispuiston erikoisuus on
kalasääskien runsas määrä, arviolta
Laivan aurinkokannelta oli huikeat näkymät.
Kuvassa vas. Päivi
ja Esko Jäntti,
Tarja Pietiläinen
keskustelee Timo
ja Kirsti-Sisko
Salosen kanssa,
takana Tuula
Kasurinen.
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Paluumatkalla ihailimme taivaanrannan synkkyyttä ja pilvien välistä siilautuvaa valoa.

15-20 paria. Lintu rakentaa risulinnan
saaren korkeimman männyn latvaan.
Sopivien pesäpaikkojen vähäisyys on
ongelma. Siksi sääksen pesäpuu onkin aina rauhoitettu. Alueelle on asennettu tekopesiä, joissa pesintä on onnistunut. Näimme muutaman kerran,
kuinka laivan lähestyessä saarta kalasääski nousi siivilleen ja jätti pesänsä.
– Iso Häntiäinen -saaressa oli Astamyrskyn jäljiltä melko lohduton näkymä lähes kaikkien puiden kaaduttua.
Asta-myrsky vieraili alueella heinäkuun lopulla 2010. Kaksi vuotta myrskyn jälkeen Metsähallitus kulotti saaren, ja siihen on nousemassa komea
haavikko, kertoi Seppo Puttonen.
Konnevesi-järvi on osa ikivanhaa kulkuväylää Rautalammen reittiä. Se al-

kaa Pohjois-Savon pieniltä soilta ja
lammilta ja päättyy Laukaan Saraaveteen. Konnevesi on valjastamattoman Rautalammin reitin kirkasvetinen keskusjärvi, jonka vedet ovat
laadultaan erinomaiset.
Kirsti-Sisko Salonen Jyväskylästä oli
tyytyväinen retkestä paikkaan, jonne
ei pääse ilman omaa autoa. Ajankohtakin oli hänen mielestään sopiva,
sillä risteily päättyi auringonlaskun
aikoihin, joten pimeyskään ei haitannut.
Luonto näytti yllätyksellisyytensä
nytkin. Paluumatkan aikana ihailimme taivaanrannan synkkyyttä ja pilvien välistä siilautuvaa valoa. Lämmin,
lempeä ilta muuttui lopulta ukkossateeksi.
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Mukana Konneveden
kansallispuistoretkellä
Teksti ja kuva: Esko Jäntti

M

onta kertaa oli käynyt mielessä, että tuolla pitäisi joskus käydä. Ilman omaa autoa Konnevedelle on aika hankala
päästä, joten retinakerhon retki osui
sopivaan saumaan.
Veden äärellä olo rauhoittaa ja rentouttaa. Näön kapealla ja vähän epätarkalla putkella pystyy kuitenkin aistimaan paljon. Kun vielä käytän usein
kameran zoomia hyödyksi, pystyn
kauempaakin erottamaan mielenkiintoisia yksityiskohtia.
Laivareitti oli paikoin todella kapea,
ja poijut olivat kuin pujottelukeppejä. Paljon pieniä saaria luonnontilassa
on mahtava näky. Kallioita, mäntyjä,

jäkäliköitä ja tietysti vettä siellä oli.
Pari joutsenta bongasin, mutta sääksi
ei osunut putkeeni. Sääksen pesä oli
kyllä melkoinen risukasa!
Laivan kapteenin kertomukset ja tiedot kansallispuistoalueesta antoivat
hyvän kokonaiskuvan. Enpä kerro niitä tässä, vaan rohkaisen käymään itse
tutustumassa paikkaan.
Ehkä joskus voisin mennä uudelleen,
mutta silloin kyllä päiväsaikaan ja aurinkoisella kelillä, jolloin nautinto olisi vielä parempi. Nyt ukkoskuuro toi
niin synkät ja mustat pilvet järven ylle
risteilyn loppuvaiheessa, ettei enää
paljoa erottanut ympäristöä. Mutta
kaiken kaikkiaan onnistunut retki!
Sääksen risupesä pikkusaaren korkeimmassa
männyssä.
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Hyvän mielen syyskokous Espoossa
Teksti: Maija Lindroos ja Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

R

etina ry:n syyskokous pidettiin
lauantaina 26.10.2019 Tapiola
Garden -hotellissa Espoossa.
Galleria-kabinetti täyttyi eri puolilta
maata saapuneesta väestä ääriään
myöten. Viralliseen kokoukseen osallistui 38 varsinaista jäsentä, kaksi
kannatusjäsentä ja 6 muuta, yhteensä 46 henkilöä. Pari kannatusjäsentä
ja muutama avustaja kierteli tällä välin läheisessä kauppakeskuksessa.
Olipas taas mukava syyskokous! Tilaisuus alkoi kahvitarjoilun jälkeen
railakkaasti, kun juhlimme tuoretta
maailmanmestaria. Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Nyström oli voittanut näkövammaisten kultamitalin
para-ampumaurheilun MM-kisoissa
Australiassa. Varapuheenjohtaja Pekka Rantanen ojensi hänelle yhdistyksen puolesta kullanvärisen kuohuviinipullon. Kultamitali kiersi salissa, ja
saimme kaikki hypistellä sitä.
Itse kokous sujui sopuisasti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin tavan
mukaan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Toiminen ja sihteeriksi yhdistyksemme toimistonhoitaja
Arja Piisinen. Arja selvisi loistavasti 30
vuoden rutiinilla sekä jäsenten opas-

Suklaasydän, tinakuoret?
Ei, vaan aito kultamitali!

tuksesta että sihteerin tehtävistä.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva
Salonen ja Ari Koponen ja ääntenlaskijoiksi Jari Nieminen ja Kaija Halme.
Toimintasuunnitelman
käsittelyn
yhteydessä syntyi keskustelua. Jäsenistö teki kysymyksiä, ja hallituksen
edustajat vastailivat. Yhdistyksen talous on kunnossa ja toiminta vilkasta.
Kerhotoimintaa on useammalla paikkakunnalla, mistä olemme erityisen
iloisia. Menneinä vuosina emme yrityksistä huolimatta onnistuneet virit-
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kavat vuonna 2020 Tarja Pietiläinen,
Hankasalmi, Pekka Rantanen, Helsinki, ja Sini Sjöblom, Helsinki.
Hallituksen varajäsenet ovat 2020 äänimäärän mukaisessa kutsumisjärjestyksessä Outi Lehtinen, Tampere (18
ääntä), Jaana Argillander, Helsinki
(16 ääntä), ja Mauri Kulmala, Turku (7
ääntä).

Syyskokouksen puheenjohtaja Reijo Toiminen ja sihteeri Arja Piisinen työn touhussa.

tämään kerhotoimintaa muualla kuin
Helsingissä ja Tampereella.
Asiantuntijaryhmää on laajennettu,
ja sen toiminta on vakiintunut. Kotisivuja on uusittu, ja niitä voi nyt lukea
helposti myös mobiililaitteilla. Pekka
Makkonen sai hienosta työstään ansaitut aplodit. Facebook tarjoaa mahdollisuuden jäsenten vuorovaikutukseen. Vertaistuen ja tiedon saanti on
näin lisääntynyt. Nuoret ja retiniitikkolasten vanhemmat ovat entistä tiiviimmin mukana yhdistyksen toiminnassa.
Timo Nyström valittiin yksimielisesti
jatkamaan puheenjohtajana vuonna
2020. Hallitukseen tulivat valituiksi erovuoroisten tilalle seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi Pekka Makkonen, Joensuu (27 ääntä), Merja Regnér, Espoo (22 ääntä), ja Jaana Heino,
Helsinki (21 ääntä). Hallituksessa jat-

Työniloa uusiutuneelle hallitukselle!
Hienoa, että jonoon jäi innokkaita
hallitukseen pyrkijöitä! Heitä varmasti tarvitaan tulevina vuosina.
Yhteisellä illallisella tarjottiin lohitartaria, grillattua kananpojanrintaa
grillikasvisten kera sekä jälkiruuak-

Ääntenlaskijat Kaija Halme ja Jari Nieminen keräävät äänestyslipukkeita.
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Trio Patina esiintymässä, vas. Joose Ojala, harmonikka, Tuukka Ojala, urut, ja
Tuomas Ruokonen, rummut.

si iso kakunpala. Ruoka oli erittäin
herkullista, ja tuntui mukavalta, kun
tarjoilijat kertoivat oma-aloitteisesti,
mitä lautanen kulloinkin sisälsi. Hotellin henkilökunta oli muutenkin oikein ystävällistä ja palvelualtista.
Illallisen jälkeen saimme nauttia vielä
musiikista. Kolmesta retiniitikkonuoresta koostuva Trio Patina soitti erinomaista jazzahtavaa tanssimusiikkia.
Kun kabinetin tuolit siirrettiin sivummalle, lattialle mahtui pyörähtelemään useampikin pari. Erkki Juntikan
opaskoira Diego heilutti häntäänsä
musiikin tahdissa ja päästi haukahduksia juuri sopivissa kohdissa. Taitavat nuoret muusikot hurmasivat
yleisönsä ja saivat raikuvat suosionosoitukset.

Tällaisiin kokouksiin on ilo osallistua.
Saamme päivitettyä tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä runsaasti aikaa
muiden retiniitikoiden tapaamiseen
ja kuulumisten vaihtoon.

Opaskoiran arkeen kuuluu monenlaisia
työtehtäviä.
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Merja Regnér lähikuvassa
Teksti ja kuva: Merja Regnér

O

len 51-vuotias ja asun Espoossa aviomieheni ja 14- ja
16-vuotiaiden teinipoikiemme kanssa. Alun perin olen kotoisin
Kuhmosta. Lapsuuskotini oli maalla,
ja meillä oli maitotila. Perheeseeni
kuului isä (jo edesmennyt), äiti ja kaksi nuorempaa sisarta. Äidinäidillä on
todennäköisesti ollut sama silmäsairaus kuin minulla.
Kävin kouluni Kuhmossa ja kirjoitin
ylioppilaaksi 1986. Olin vuoden kansanopistossa, muutin Raaheen ja valmistuin 1989 yo-merkonomiksi ATKlinjalta. Työmarkkinatilanne oli hyvä
valmistuessani, ja pääsin ensimmäiseen työpaikkaani heti opiskelujen
jälkeen. ATK-osaamiselle oli kysyntää.
Opiskeluaikana en vielä tuntenut
haasteita näön kanssa. Muistan kuitenkin, että tarvitsin aina paljon valoa. Olin 31-vuotias vuonna 1998,
kun huomasin televisiota katsellessa,
että en pystynyt enää lukemaan tekstiä kunnolla. Menin optikolle, joka
tutki silmäni ja totesi, että niissä on
jotain outoa. Hän ei pystynyt minua
auttamaan.
Vielä samana vuonna pääsin HUSin Silmäklinikalle, jossa Eeva-Maria

Sankila tutki silmäni ja teki diagnoosin Stargardtin tauti. Minulle tehtiin
2015 geenitesti, jossa tämä diagnoosi
vahvistui.
Liityin yhdistyksemme jäseneksi heti,
kun sain diagnoosin. Olin aluksi muutamia kertoja mukana nuorten toiminnassa ja kävin vuosikokouksissa.
Sitten lapsiperheen arki ja työelämän
kiireet veivät aikani. Muutaman kerran olen osallistunut Iiriksessä järjestettyihin Retina ry:n tilaisuuksiin.
Haitta-asteeni on nykyään 80 %. Visukset ovat 0,1 molemmissa silmissä.
Lukemiseen tarvitsen suurennuslasia
tai suurennusohjelmaa. Liikkuminen
sujuu vielä valoisassa, mutta hämä-
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rässä se on hankalaa.
Harrastan salilla käyntiä, joogaa ja ulkoilua. Metsä ja siellä liikkuminen on
minulle todella tärkeää. Lisäksi olen
innokas äänikirjojen kuuntelija. Harrastukset ovat muuttuneet matkan
varrella näön heikkenemisen myötä.
Olen ollut ICT-alalla 30 vuotta myyntija markkinointitehtävissä. Teknologia
on auttanut minua paljon työssäni,
jossa hyödynnän suurennusta, ääntä
ym. Pidän itseäni erittäin onnekkaana, kun pääsin yritykseen, jossa olen
pystynyt apuvälineiden avulla tekemään merkityksellistä työtä. Nyt organisaatiossa tuli kuitenkin muutoksia, ja olen tilanteessa, jossa mietin,
mikä olisi seuraava työ tai projekti.
Retina ry:n syyskokouksessa 26.10.
minut valittiin yhdistyksen hallituk-

seen. Kiitän luottamuksesta! Nyt kun
lapset ovat jo isompia ja työtilanteeni on muuttunut, minulla on sekä aikaa että intoa hallitustyöskentelylle.
Sydäntäni lähellä ovat tapahtumat ja
kansainvälisyys, joissa mielelläni hyödyntäisin omaa osaamistani ja kokemuksiani.
Toivon, että löydän vielä mielenkiintoisen työn tai projektin, jossa voisin
vaikuttaa ja hyödyntää omaa osaamistani. Yhteiskunta on muuttunut,
ja erilaisuuden hyväksyminen on yhä
tärkeämpi niin yksilölle kuin organisaatiolle. Haluaisin olla mukana tässä
keskustelussa.
Toisaalta toivoisin, että silmänpohjarappeumien tutkimustyö menisi
vauhdilla eteenpäin ja saisimme hoitoja, jotka auttaisivat meitä ja tulevaisuudessa diagnoosin saavia.

Timo Nyströmille MM-kultaa
para-ammunnassa
Teksti: Outi Lehtinen
Kuva: Pekka Makkonen

R

etina ry:n puheenjohtaja, Mikkelin Ampujien Timo Nyström
voitti kultamitalin para-ampumaurheilun MM-kilpailuissa Australian Sydneyssä lokakuussa 2019 juu-

ri ennen yhdistyksen syyskokousta.
Voitto tuli näkövammaisten ilmakiväärin makuuasentokilpailussa. Samalla Timo teki uuden finaalin maailmanennätystuloksen 242,3 pistettä.
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Ampumaharrastuksen alkumetrit
– Sairastan korioideremiaa, ja näköni
heikkeni 1990-luvun puolivälissä siinä määrin, että jouduin lopettamaan
sekä autolla ajamisen että puutarhaalan yritystoiminnan, Timo kertoo.
– Etsin parhaillaan uutta suuntaa elämälleni, kun Näkövammaisten liitto
järjesti Kuortaneella kiehtovan viikonloppuleirin 1996. Siellä esiteltiin
Suomessa aivan uutta lajia, näkövammaisten ilmakivääriammuntaa. Sitä
oli pakko päästä kokeilemaan, joten
liftasin 5½-vuotiaan Onni-poikamme
kanssa Mikkelistä Kuortaneelle, hän
muistelee.
Lajiin tutustuminen oli tehty mahdollisimman helpoksi ja kannustavaksi.
Ilmakivääri oli sijoitettu laatikkoon,
ja tähtäysääni alkoi kuulua, kun nosti
aseen takaosaa. Ääni muuttui sitä korkeammaksi, mitä lähemmäs kymppiä
tähtäsi. Ilmapistoolitaulussa kympin
halkaisija oli 11 mm. Oli samantekevää, osuiko luoti keskelle vai kympin
viivaan, tulos oli 10. Onnin tehtävänä
oli katsoa tulos kaukoputkella. Osuminen oli niin helppoa, että kymppien luetteleminen alkoi pian kyllästyttää poikaa. Sunnuntaina pidettiin jo
Näkövammaisten liiton mestaruuskilpailut.
– Ammunta on sen verran ekstreemeä, että kun valkoisen kepin tai
opaskoiran käyttäjä kertoo harrastavansa lajia, se herättää joka kerta ih-

metystä. Sydneyssä eräs vapaaehtoinen asevaraston työntekijä päivitteli,
että eihän hän pysty tuollaisiin tuloksiin, vaikka on näkevä, nauraa Timo.
Tekniikkaa ja pistelaskua
Todellisuudessa ainoa ero näkeviin
on tähtäystavassa. Kaikki muu on
samaa aseen hallintaa, lihasmuistia
ym., mikä Timolta 23 vuoden jälkeen
sujuu jo rutiinilla. Myös ilmakivääri,
ampumamatka ja ampuma-ajat ovat
täysin samanlaiset kuin näkevillä.
Nykyään taululla käytetään 60 mm
keskustan alapuolella LED-lamppua,
joka säteilee silmälle näkymätöntä
infrapunavaloa. Aseen tähtäimenä
toimii kiväärin päällä oleva kamera.
Se suunnataan alaviistoon, ettei luoti
osu LEDiin. Luodin lentorata leikkaa
kameran ja LEDin välisen kuvitteellisen janan.
Ampuja kuulee kameran näkemän
äänenä korvakuulokkeista. Mitä lähempänä kameran linssi on infrapuna-LEDin keskustaa, sitä korkeampi
ääni kuuluu. Äänen voimakkuus pysyy samana.
Nelisen vuotta sitten siirryttiin käyttämään ilmakivääritaulua, jossa kympin halkaisija on vain 0,5 mm. Nyt jokainen laukaus on tärkeä, sillä osuma
pisteytetään tarkasti. Vierekkäisten
numeroiden välinen 5 mm jakaantuu
yhdeksään kuvitteelliseen rinkulaan.
Kun luoti sivuaa virtuaalista rajaa, se
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150 sekunnin aikana. Finaalin alkaessa tällaista vanhaa kettuakin jännitti
sen verran, että ensimmäiset laukaukset olivat hyviä ysejä. Paniikkinappula oli pohjassa vielä seuraavankin
viiden laukauksen aikana.

saa seuraavan arvon. Tulos voi siten
olla 9,0 tai vaikkapa 9,8 luodin osumakohdan mukaan. Myös kymppi
on sitä arvokkaampi, mitä lähemmäs
keskustaa luoti osuu.
Sydneyn kisatunnelmia
– Tämä oli ensimmäinen MM-kisa
IPC:n lipun alla. Saavuin vaimoni Jaanan kanssa paikalle keskiviikkona
9.10. Seuraavana päivänä kävin kokeilemassa, että ase ja tähtäin toimivat. Viralliset harjoitukset pidettiin
maanantaina 14.10. Osumat olivat tavanomaista tasoa, ja mieleni oli rauhallinen.
Finaalipaikkoja oli kahdeksan, ja
pääsin sinne kakkospaikalta. Finaaliradalla ammutaan enintään 24 laukausta, ja kaikki aloittavat nollilta.
Alussa on 5 min aikaa kohdistaa ase,
sitten seuraa viiden laukauksen sarja

Kilpailijoiden sijoitukset kerrotaan jokaisen sarjan jälkeen. 11. laukauksesta eteenpäin ammutaan yksittäisiä
laukauksia, joihin on aikaa 30 sekuntia. Kun 12 laukausta on ammuttu,
viimeisellä sijalla oleva kilpailija putoaa. Seuraava pudotus tapahtuu 14
laukauksen jälkeen. Lopulta jäljellä
on vain kaksi kilpailijaa. Koko finaali
on melkoista hermopeliä!
Timo tiesi 12. laukauksen kohdalla,
että tilanne on hallinnassa ja hän pystyy viemään kisan kunniakkaaseen
loppuun. Karsinnan jälkeen ykköstilaa pitänyt Daniel jäi hopealle, ja Timo
nappasi kultamitalin.
– Kisaporukka on kuin perhe. Yhdessä iloitaan jokaisen menestyksestä ja
harmitellaan epäonnistumisia. Ennen
kisaa toivotetaan kilpakumppaneille
onnea, ja jälkeenpäin halataan lämpimästi, kävi miten kävi, Timo kuvailee.
– Kun Suomen lippu nousi salkoon
ja Maamme-laulu soi, oli se sellainen
tunne, ettei sitä ikinä unohda! Kyyneleet olivat herkässä. Lauloin mukana,
sillä tavalla itketti vähemmän, tuore
maailmanmestari summaa tunnelmiaan palkintojenjaossa.
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Jukan Valoa ja varjoja
Teksti: Maila Mehtälä
Kuva: Ulla-Maija Lähteenmäki

K

ustantamo Tammi julkaisi
syksyllä 2019 kirjan ”Valoa ja
varjoja, sokean elämäntarina”.
Kansien välissä on 181 sivua Jukka Jokiniemen rikassisältöistä ja rikkinäistäkin
elämää. Kirjan on toimittanut FM Liisa
Talvitie. Jukan alkuperäinen idea oli
kirjoittaa menestyksekkään valaisinyrityksensä tarina, mutta siitä tuli samalla
hänen oma elämäkertansa.

19 vuotta heikkonäköisenä

– En ole saanut valita helpoimpia teitä, mutta ilman niitä en olisi se, mikä
olen, Jukka toteaa kirjan takakannessa. Jukka Jokiniemi sanoo voivansa
jakaa elämänsä karkeasti kolmeen aikakauteen.

Jukka onnistui tarttumaan jäljelle
jääviin mahdollisuuksiinsa. Hän meni
naimisiin opiskelutoverinsa kanssa,
sai pojan, vei opintonsa loppuun,
työskenteli valaisintehtaalla ja teki
diplomityönsä aiheesta ”Materialitoimintojen kehittäminen valaisintehtaassa”. Paheneva näkövamma heitti
hänet kuitenkin tehtaalta, ja työkyvyttömyyseläkettä suositeltiin.

19 vuotta näkevänä
Lapsuuttaan Jukka eli turvallisessa
työläisperheessä Itä-Helsingin uudella lähiöalueella. Läheinen meri veti
Jukan elämänmittaiseen otteeseensa, vaikka rannoilla vaanivat vaaratkin. Ennen kaikkea mieleen jäivät pysyvästi tuoksut, valot, värit ja aaltojen
muodostelmat. Pienestä vesipedosta
tuli jolla-harrastaja, surffari ja lopulta
kilpapurjehtija, purjeveneen omistaja sekä maailman meriä ja mantuja
matkaaja.

Rasavillin Jukan koulunkäynti sujui
hyvin, vaikka koulukiusaamistakin ilmeni. Ylioppilas pääsi opiskelemaan
Lappeenrannan Teknilliseen Korkeakouluun. Silmissä oli alkanut tuntua
jotakin häikkää. Sokeuttavan verkkokalvorappeuman diagnoosi iski shokkina.

19 vuotta sokeana
Jokiniemi perusti oman Innojok-nimisen valaisinyrityksen. Liikkeelle
lähdettiin kirkasvalolampuilla. Firma
laajeni maamme johtavaksi designvalaisimien tuottajaksi. Jossakin välissä Jukka ehti väitellä itsensä tekniikan
tohtoriksi Teknillisen Korkeakoulun
arkkitehtiosastolla. Väitöskirja on ni-
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kistamistilaisuus pidettiin Helsingin
messukeskuksessa Habitare-näyttelyssä Innojokin osastolla. Habitare
on Innojokin jokavuotinen Innoluxvalaisinten esittelypaikka. Toimittaja
Liisa Talvitie jututti Jukkaa. Kuulijoita
oli noin 80.

Liisa Talvitie ja Jukka Jokiniemi nostavat
maljan onnistuneelle kirjaretkelle.

meltään ”Kaupunki kaikille aisteille
– moniaistisuus ja saavutettavuus rakennetussa ympäristössä”.

Jukka kutsui kaikki Facebook-kaverinsa yksityiseen kirjan julkistamistilaisuuteen perinteikkääseen kirjailijatalo Villa Kiveen, puuhuvilaan, joka
sijaitsee Helsingin Linnunlaulussa
Töölönlahden itärannalla. Paikalle
saapui noin sata kaveria. Tarjolla oli
kirjaesittelyä, syötävää, juotavaa ja
Singelit-sekakuoro, jonka riveihin
Jukka on kuulunut vuosien ajan. Monen silmiin herahti kyynel, kun Jukan
täyteläinen basso soi ja juhlatilaan
tulvahti ”Yö saaristossa” tai Juice Leskisen sanoittama balladi ”Aamuyössä
aistein avoimin”.

Bisnespuolella meni loistavasti, mutta yksityiselämässä oli vaikeuksia.
Opaskoira Fanny selvisi auto-onnettomuudesta, jonka jäljiltä yritysjohtaja joutui kulkemaan pitkään rollaattorin avulla jalka täyskipsissä. Jukan
toinenkin avioliitto, josta syntyi kaksi
poikaa ja tytär, päättyi eroon. Johanna-tyttärellä oli kova kohtalo. Lapsi
menehtyi alle 5-vuotiaana vakavaan
sairauteen. Jukan elämä oli alhossa ja
nousu sieltä miehen raskain taival.

Kahdet kirjamessut

Kahdet julkkarit

Jossakin välissä pari esitteli kirjaa
myös Töölön kirjaston Mika Waltari
-salissa. Esittely Helsingin kirjames-

Valoa ja varjoja -kirjan virallinen jul-

Kirjapari Jokiniemi – Talvitie lähti Turun kirjamessuille. Ennen kuin mentiin
Onerva-saliin kertomaan elämäkerrasta, käytiin antamassa kirja messujen
ohjelmajohtajalle rouva Jenni Haukiolle. Juteltiin siinä tovi presidentin äskettäisestä USA-visiitistä. Jukka kysyi, kenelle hän kirjoittaa omistuskirjoituksen
alkulehdelle, ja Jenni vastasi, että laita
vaikka Saulille.
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sujen Esplanadi -aukiolla päätti sovitun kirjamatkan. Lyhyesti sanottuna
”Valoa ja varjoja” on tarina optimistisesta asenteesta, uteliaisuudesta, peräänantamattomuudesta ja hetkeen
tarttumisesta.
Kirjan toimittaja Liisa Talvitie sanoo
kulkeneensa antoisasti kuukausia
monilahjaisen, huumorintajuisen ja
poikkeuksellisen avoimen, mutta ei
ristiriidattoman miehen kanssa.
Jukka on tyytyväinen. Kirjaonnitteluja on tullut paljon. Erityisen otettu
hän sanoo olevansa Näkövammaismuseon amanuenssi Kari Huuskosen
onnitteluviestistä. Huuskonen kertoo
esitelmöineensä muutama vuosi sitten historiaklubilla näkövammaisista
liikemiehistä ja teollisuuspatruunoista. Jo tuolloin hän sijoitti J. Jokiniemen tuoreimpana tulokkaana tälle
komealle jatkumolle. Perinnekaartin
ensimmäisenä on käsityötehtailija
Viktor Julius von Wright, jota seuraavat mm. liikemies Herman Schalin, saippuatehtailija Enzio Juutinen,
teollisuusneuvos Pekka Mäkelä ja
kauppaneuvos Olavi Martelius.

Kannen päällys: Markku Taina
Kansikuva: Sanna Liimatainen

Jukka korostaa, ettei hän ole saavuttanut elämässään mitään yksin,
vaan ympärillä on aina ollut joukko
fiksuja ja avuliaita, rakkaita ja tärkeitä ihmisiä.

” Opaskoira, itsenäisyyttä ja
liikkumisen vapautta!”
NouHaun Opaskoirapalvelu
p.0400858322
minna.leppala@opaskoirapalvelu.fi
www. opaskoirapalvelu.fi
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Onnea ja kiitos, Annansilmät-Aitta!
Teksti: Kaisa Penttilä
Kuva: Pekka Makkonen

V

uosi 1919 oli näkövammaisille
merkittävä. Tuolloin saimme
oman myymälän, joka työllisti
näkövammaisia käsitöiden tekijöitä
ja möi heidän tuotteitaan. Kaupan
perustaminen oli ainoa vaihtoehto,
koska muita markkinakanavia oli rajallisesti.

tekeminen on ajankulua ja tuntoaistin käytön oppimista. Samalla se kasvattaa itsetuntoa ja omatoimisuutta.
Ilman taitoa nähdä sormillaan näkövammaisen elämä on kuin käsille lyödyllä.

Käsityöläisyys oli tuohon aikaan yksi
harvoista ammateista, joilla näkövammainen pystyi elättämään itsensä ja perheensä. Vuosien vieriessä
meille on tullut kosolti uusia mahdollisuuksia eri ammatteihin, mutta
edelleenkin joukko näkövammaisia
valmistaa käsitöitä myyntiin.
Satavuotias Annansilmät-Aitta ottaa
tuotteita myytäviksi ja välittää käsityöntekijöille materiaaleja. Ilman
Aitan toimintaa olisi mahdotonta
saada rottinkia, harjapuita ja muita
tarvittavia materiaaleja kustannustehokkaasti. Haluankin onnitella satavuotiastamme ja samalla kiittää sitä
olemassa olosta!
Ammattimaisten käsityöläisten määrä on vähentynyt, mutta ymmärrys
käsitöiden merkityksestä näkövammaiselle kasvaa koko ajan. Käsitöiden

Ahkerat kädet eivät malta levätä. Kaisa
Penttilä punoo jumppanauhaa Retina
ry:n syyskokouksessa.
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Sain retinitis-diagnoosin 20-vuotiaana ja noin 20 vuodessa sokeuduin.
Olin oppinut näkevänä tekemään käsitöitä ja hallitsin kaikki perustekniikat. Minulle on ollut melko helppoa
jatkaa käsitöiden tekemistä ilman
näköä, tarvitsihan minun vain siirtää
osaamani taito sormiini.
Kävin näkövammaisten käsityökerhoissa ja opin siellä tekemään rottinkikoreja ja harjoja. Tuotteita alkoi
pyöriä nurkissa niin paljon, että ryhdyin myymään niitä ensin lähipiirissä
ja nykyisin markkinoilla ja myyjäisissä. Ensimmäinen myyntituotteeni olivat mehiläisvahakynttilät, ja siitä se
sitten alkoi.
Perustin yrityksen nimeltä SokkoTai-

to Oy, ja nyt pöydältäni löytää koreja,
harjoja, kynttilöitä, koiran ja kissan
leluja, koivulöylypusseja ja monenlaisia miniatyyrituotteita, kuten mattopiiska-avaimenperiä.
Haluan rohkaista kaikkia näkövammaisia ja erityisesti retiniitikoita ryhtymään
harjoittamaan sormien näppäryyttä
ja tuntoaistiaan. Siihen panostaminen
kannattaa todella, koska arkielämän
toimet edellyttävät tätä hahmottamista ja elämä helpottuu.
Minulle on käynyt niin, että kun katson esinettä sormillani, muodostuu
siitä välittömästi kolmiulotteinen
kuva päähäni. Tällä tavalla hahmotan
esineen eri suunnista samanaikaisesti, ja se on todella huikea näky!

Yhdistys tiedottaa
Toimiston puhelinpäivystys

Kesäpäivät

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja
torstaisin klo 9–15 numerossa 045
135 7611. Muina aikoina voit jättää
viestin vastaajaan. Toimisto on suljettu 13.-31.1.2020.

Yhdistyksen kesäpäivät järjestetään
Turussa 12.-14.6.2020. Majoitumme
Ruissalon kylpylähotelliin, josta käsin
retkeilemme sekä maalla että merellä. Tarkempi ohjelma hintatietoineen
julkaistaan helmikuussa 2020 ilmestyvässä jäsentiedotteessa.

Vuosikokoukset 2020
Retina ry:n kevätkokous pidetään
28.3.2020 Seinäjoella ja syyskokous
24.10.2020 Oulussa.

Retina Internationalin
maailmankongressi
Retina Internationalin 21. maailman-
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kongressi pidetään 4.-6.6.2020 Reykjavikissa Islannissa. Suomesta on
lähdössä matkaan monenikäisiä retiniitikoita. Jos haluat matkaseuraa,
ota yhteys yhdistyksen toimistoon!
Kongressin ohjelma, maksut, majoitusvaihtoehdot ja ilmoittautuminen:
www.riwc2020.is/

Kerhotoiminta
Kokeile tankotanssia!
Uudenmaan retinakerho ja HUN ry
järjestävät näkövammaisille tankotanssikokeilun torstaina 23.1.2020
klo 17:00-18:30 Pole4Fit Pasilassa,
Opastinsilta 9, 00520 Helsinki. Osallistumismaksu 15 € maksetaan paikan päällä.
Tankotanssissa jokaisella on oma tanko, jolla tehdään temppuja ja jonka
ympärillä pyöritään. Tankotanssi kehittää voimaa, notkeutta ja rohkeutta, kun itseään pääsee haastamaan
aivan uusilla tavoilla. Tule siis rohkeasti mukaan!
Ilmoittautumiset 8.1.2020 klo 12:een
mennessä. Paikkoja on rajoitetusti!
Alaikäraja on 14 v, alle 18-vuotiailta
vaaditaan huoltajan suostumus. Yläikärajaa ei ole! sini.sjoblom@pp.inet.
fi tai 0400 567 836
Voit ajaa taksilla suoraan tanssistudiolle tai tulla Pasilan asemalle ulkoovien luo Hesburgerin eteen, josta

lähdetään klo 16:30 kävelemään yhdessä tanssistudiolle (200 m).
Saavu paikalle viimeistään 15 min
ennen tunnin alkua. Mukaan tarvitset mahdollisimman lyhyet shortsit
ja niiden päälle alkulämmittelyyn
pidemmät jumppahousut. Yläosaksi
käy t-paita tai treenitoppi. Kenkiä ei
tarvita. Kaikki korut tulee riisua. Ota
mukaan pieni pyyhe tangon pyyhkimiseen sekä juomapullo. Sini toimii
tunnilla yleisavustajana. Voit tulla
myös oman avustajan tai opaskoiran
kanssa.
Uudenmaan retinakerho
kokoontuu kevätkaudella joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina
6.1.2020 alkaen klo 17:30-19:00 Iiriskeskuksen 5. kerroksessa Kulttuuripalvelun keittiössä, Marjaniementie
74, Helsinki. Teemoiksi olemme suunnitelleet: käsillä tekeminen, apuvälineet sekä vinkkejä ehostamiseen ja
pukeutumiseen muuttuneessa näkötilanteessa. Kaikki ehdotukset kokoontumisten aiheiksi ovat tervetulleita! Ohjelma tarkentuu lähempänä,
joten seuraa ilmoittelua! Lisätiedot:
jaana.argillander@gmail.com tai Raisa Ticklén, p. 040 515 3917 (puhelu,
tekstari, WhatsApp).
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

70

retina 2/2019

2 €. Kevätkauden kerhopäivät ovat
13.1., 3.2., 2.3. ja 6.4.2019. Toukokuussa kevätretki. Lisätiedot: Raija
Leppänen, p. 0400 797 139, ja Outi
Lehtinen, p. 040 700 7930 tai outi.lehtinen@elisanet.fi.

Keväinen Berliini kutsuu!

Jyväskylän seudun retinakerho
kokoontuu kerran kuussa Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n toimintakeskuksessa, Eeronkatu 7 B 19.
Kevätkauden ensimmäinen kerhotapaaminen on maanantaina 20.1.2020
klo 17-19. Mukana Opaskoirakerhon vastaava Juha Saariniemi (koira
Nemo) ja kerhomme muut opaskoiran
käyttäjät Tarja Pasanen (koira Kuu),
Eira Frondelius (koira Heta), Kirsti Malinen (koira Pepi), Kari H J Oja (koira
Camry) ja Esko Karmala (koira Redi).
He jakavat tietoa ja kokemuksiaan
elämästä opaskoiran kanssa. Opaskoiran hankkimiseen liittyy monia
asioita: Mitä koira antaa ja vaatii,
mikä olisi oikea hetki ottaa opaskoira
ja miten asia etenee?

Lähtö: to 23.4.2020 klo 11:25
Paluu: su 26.4.2020 klo 20:40
Lentoaika: 1 t 50 min
Lennot Helsingistä, lentoyhtiö Finnair

Kevään muiden kerhotapaamisten aiheet ja ajankohdat päätetään
tammikuun kerhoillassa. Lisätiedot: Tarja Pietiläinen, p. 0400 808
970,
tarja.m.pietilainen@gmail.
com, tai Kaija Hlme, p. 040 735 9510,
kaija.a.halme@gmail.com.
Vaasan retinakerho
Lisätiedot: Helena Holappa, p. 050
522 5267 tai helena.piittari@hotmail.
com.

Tarjan ja Markun seuraava matka
suuntautuu Berliiniin, Saksan legendaariseen pääkaupunkiin. Toimi nopeasti ja ilmoittaudu mukaan!

Hotelli: Berlin Mark Hotel****
aamiaisella 2 hengen huoneessa.
Matkanjärjestäjä: Kymenmatkat
Hinta 480 € jaetussa kahden hengen
huoneessa. Lisämaksu yhden hengen
huoneesta noin 200 €.
Hintaan sisältyvät:
Meno-paluu Finnairin reittilennot,
lentoverot, ruumaan menevä matkatavara ja toimistomaksut, majoitus
kolme yötä, lentokenttäkuljetukset
Berliinissä, matkakirjeet sekä matkanjohtajien saavuttaminen koko
matkan ajan.
Teemme myös yhteisiä omakustanteisia retkiä. Edellisen Berliinin-matkan osallistujien suosituksesta vierailemme ainakin olympiastadionilla,
Charlottenburgin linnassa, holokaustin muistomerkillä ja Berliinin muurin muistoalueella. Paikasta toiseen
siirrymme julkisilla liikennevälineillä.
Hotelli sijaitsee hyvällä paikalla lähellä entisen Länsi-Berliinin keskustaa ja
metroasemaa.
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Ilmoittautumiset viimeistään 20.12.2019
tarja.raisanen@saunalahti.fi.
Varauksen yhteydessä tarvitsemme
kaikista matkustajista seuraavat tiedot samalla tavalla kuin ne on kirjoitettu passiin: kaikki etunimet, koko
sukunimi, sukupuoli, syntymäaika ja
kansalaisuus.
Ennakkomaksu 150 € maksetaan
27.12.2019 mennessä. Loppumaksu
on maksettava viimeistään 5.3.2020.
Lähetämme laskut erikseen osallistujille.
Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on
vähintään 11. Mukaan mahtuu 16
osallistujaa. Jos tarvitset apua liikkumisessa, sinulla on oltava oma opas.

Muistikuvia Berliinistä
Teksti: Esko Pölkkynen
Kuva: Tuula Mäkelä
Osallistuin Tarja Räisäsen ja Markku
Virtasen 22.-25.8.2019 järjestämälle
Berliinin-matkalle. Seurueeseemme
kuului kaikkiaan 18 henkeä, puolet
näkövammaisia, puolet näkeviä oppaita tai perheenjäseniä.
Toisen maailmansodan pommitusten
seurauksena Berliinin kaupunkikuva on omanlaisensa, vanhakaupunki
ja vanhat palatsit puuttuvat. Sodan
muistot ovat silti hyvin esillä: muurinpätkät, rauniokirkko, juutalaisvai-

Markku Virtanen ja Tarja Räisänen

non muistomerkki ja keskitysleireille
lähetettyjen muistolaatat talojen seinissä.
Lukuisat kanavat ja Spree-joen haarat siltoineen elävöittävät kaupunkikuvaa ja jäivät mieleen. Puistot ovat
kasvillisuudeltaan reheviä mutta puolivillejä, eivät oikein houkuttelevia.
Kokeilimme kaikkia julkisen liikenteen muotoja, metrolinjoja kolmessa
kerroksessa, ratikkaa, junia ja busseja, kuten Tarjan ja Markun matkoilla
aina. Ryhmämme nautti matkasta ja
selvisi lukuisista rappusista ja muistakin haasteista hienosti.
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Retinitisrekisteri kerää tietoja
retiniitikoilta

R

etina ry perusti keväällä 2016
Suomeen valtakunnallisen Retinitisrekisterin, johon retiniitikoiden toivotaan ilmoittavan omat
tietonsa vapaaehtoisesti.
Rekisterin tavoitteena on helpottaa
tutkimustyötä keräämällä yksityiskohtaista tietoa Suomessa esiintyvistä perinnöllisistä verkkokalvorappeumista ja niiden taustalla olevista
geenivirheistä. Rekisterin sisältämä
tieto auttaa tutkijoita myös muissa
tärkeissä kysymyksissä, kuten tiettyjen geenivirheiden esiintyvyydessä.
Retinitisrekisterin dokumentit löytyvät osoitteesta www.retina.fi > Retinitisrekisteri. Sieltä ovat ladattavissa
erillisinä tiedostoina Rekisteriseloste,
Potilasinformaatio ja suostumus sekä
varsinainen Rekisteröitymislomake.
Suostumus- ja rekisteröitymislomakkeet täytetään, tulostetaan ja lähetetään postitse lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Samaan kuoreen
voi liittää kopiot lääkärinlausunnoista, geenitutkimuksen tuloksista, näkökenttä- ja silmänpohjakuvista ja
muista mahdollisista dokumenteista.
Suosittelemme, että lomakkeet täytetään tietokoneella ja tulostetaan vas-

ta sen jälkeen. Näin tietojen syöttäjä
välttyy käsialan tulkinnasta aiheutuvista virheistä.
Kaikki alkuperäiset paperit taltioidaan rekisterin ylläpidosta ja päivityksestä vastaavan prof. Hannu
Uusitalon valvonnassa Taysin Silmäkeskuksen turvallisiin, lukittuihin
tiloihin.
Kullekin rekisteröityneelle luodaan
koodinumero, jolla tiedot viedään
kahteen erilliseen, suojattuun Excel-taulukkoon. Toinen taulukko
sisältää ainoastaan koodinumeron
ja henkilötiedot. Toiseen taulukkoon tulevat pelkällä koodinumerolla varustetut potilastiedot ilman
henkilötietoja. Näitä anonyymejä
tietoja pääsevät katsomaan vain
luvan saaneet tutkijat. Mikäli ilmenee tarve saada yhteys tutkimushankkeen kannalta kiinnostavaan
potilaaseen, rekisterin pitäjä kysyy
asianomaiselta, saako yhteystiedot
luovuttaa tutkijalle.
Kannustamme kaikkia retiniitikoita
rekisteröitymään. Vanhemmat voivat
toimittaa retiniitikkolasten tiedot.
Mitä kattavampi rekisteristä saadaan,
sitä enemmän siitä on hyötyä!
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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 ____ kpl
		
Retiniitikon opasta ____ kpl
		
Käveleviä hattuja
____ kpl
Tilaan T-paitoja/lippiksiä. T-paidan värinä tummansininen ja lippiksessä tummansininen ja luonnonvaalea. Hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 3,50 € / lippis 3,50 €
Paidan koot: L,XL, XXL ____ 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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Retina ry:n hallitus 2020
Puheenjohtaja:
Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404, timonystrom@hotmail.com
Jaana Heino, Helsinki
040 844 1480, jaanaheino@live.fi

Sihteeri/toimistonhoitaja:
Arja Piisinen, Helsinki
työ: 045 1357611, info@retina.fi

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

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

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

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

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

Mauri Kulmala, Turku
0400 782 525
mauri.kulmala@gmail.com

Merja Regner, Espoo
0500 426 049, merja.regner@hotmail.com
Sini Sjöblom, Helsinki
0400 567 836, sini.sjoblom@pp.inet.fi

Retina ry:n vertaistukihenkilöt
Jaana Argillander, Helsinki
040 520 4930
jaana.argillander@gmail.com

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

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

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

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

Vertaistukiperhe:
Susanna Rahunen, Vantaa
050 482 1172, susku_tsr@hotmail.com

Mauri Kulmala, Turku
0400 782 525, mauri.kulmala@gmail.com

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

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

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