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Kaveri
Teksti: Timo Nyström, Retina ry:n puheenjohtaja
Kuva: Pekka Makkonen

Y

hdistyksellä on ollut tapana
suunnitella seuraavan vuoden
toimintaa jo edeltävänä vuonna kesän kynnyksellä. Koolla on ollut
hallitus työryhmineen. Isolla joukolla
on heitelty ideoita ilmaan ja lennokkaitakin ajatuksia viljelty. Osin hulluistakin kuvitelmista on jo hyvissä
ajoin valikoitunut hieno suunnitelma
tulevalle kaudelle. Ilolla on siinä oltu
koolla yhteisen hyvän vuoksi. Viime
vuonna suunnittelukokous oli elokuussa. Kaikki oli silloin hyvin, ja tuleva vuosi sai tulla.
Sitten koitti tämä ikävä aika. Yhdistyksen hallitus piti huhtikuussa surullisen kokouksen, jossa kevään ja
kesän tapahtumat todettiin mahdottomiksi järjestää. Peruutuksia emme
varsinaisesti tehneet, sillä kevätkokous siirrettiin syyskokouksen yhteyteen Seinäjoelle ja Turun kesäpäivät
päätettiin siirtää seuraavalle vuodelle. Turku on varmaan samalla paikalla
myös ensi vuonna!
Harmitus on kaikilla suuri, olisihan
vuoden 2020 teemakin Henkinen hyvinvointi ollut kannustamassa meitä
hauskoille matkoille ja tapahtumiin.
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Hyviä hetkiähän osaamme pitää aina,
kun ollaan koolla!
Näinä aikoina ei pysty seuraamaan
uutisia ilman, ettei tämän hetken vitsausta kuule toistuvasti mainittavan.
Siksi en mainitse sitä nimeltä, ettei kenellekään tule ähky ainakaan tämän
palstan takia. Urheilupiireissä vastustajan joukkueen edustajia kutsutaan
kavereiksi. Sanotaan, että kaveri oli
tiukka vastus, mutta me oltiin tänään
parempia. Tai kaveri oli kevyellä jalalla, meitä painoi eilinen liikaa. Olkoon
tuo siis tässä vaikka kaveri.
Mietin, jalostaisiko tuo kaveri nyt
meistä jotain parempaa. Ainakin lähimmäisten tukemista se on kasvattanut. Kaveri on saanut aikaan kauppakassien toimittamista naapureille
ja sukulaisille.
Erään arvostetun tutkijan mielestä käsittämätön kättelykulttuuri saa
syystäkin jäädä. Suomalainen koskettaa omia kasvojaan keskimäärin yli
20 kertaa tunnissa, yleensä limakalvoille. Kun kättelet toista, on lopputulos sama, kuin jos työntäisit sormen
hänen nenäänsä. Kättelystä luopuminen sopii minulle, eipä tarvitse enää
heikkonäköisenä etsiskellä muiden
käsiä. Meille niin tyypillistä halaamiskulttuuria on kuitenkin ikävä. Kovin
kliinistä on kohtaaminen nykyään.
Onneksi rajoitus ei ole voimassa kotona!
Kaveri on pitänyt yhdistyksen halli-

tusta ja Arjaa toimistolla pihdeissään,
mutta kukaan ei ole tiettävästi sairastunut. Työtä on jatkettu normaaliin
tapaan. Toimisto on avoinna kuten
ennenkin, mutta toivomme yhteydenpitoa mieluiten puhelimitse tai
sähköpostilla. Hallitus on ollut koolla kevätkaudella kolme kertaa, joista
kaksi viimeistä etäistunnoilla. Hyvin
on saatu päätökset tehtyä siitä huolimatta. Kohtaaminen jää nyt vähemmälle. Asiat saadaan kuitenkin aivan
normaaliin tapaan hoidettua.
Tätä lehteä lukiessasi kesä on jo saapunut ainakin eteläiseen Suomeen.
Kalenteri on silti sama etelässä ja pohjoisessa. Kesä heilutaan vapaina ja
vallattomina, mutta syyskokous on jo
odottamassa tärkeine päätöksineen.
Oletko sinä valmis tekemään työtä
yhdistyksen eteen? Jälleen on aika
valita luottamushenkilöt toimiinsa.
Olen ollut Retina ry:n hallituksen pöydän päässä johtamassa puhetta kuluvan vuoden lopussa yhteensä kuusi
vuotta. Aika on kulunut joutuisasti.
Olen monessa yhteydessä kehunut,
että on helppo johtaa, kun on osaavia
käsiä ottamassa vastuuta asioiden
hoitamisesta.
Nyt on tullut aika muutokselle. Olen
jättäytymässä pois yhdistyksen luottamustehtävistä. Tuntuu yksinkertaisesti siltä, että aika ei riitä kaikkeen.
Kokoaikatyössä pärjääminen vaatii
oman osansa, eikä uusi vieressä kuorsaava apuvälinekään aivan helpolla
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päästä. Annan siis tilaa muille ja samalla myös uusille tuulille ja näkemyksille.
Halusin kertoa tämän teille ennakkoon, ettei se tule yllätyksenä kokouspaikalla. Ehkä mukana on rippunen
myös sitä, että välitän tästä yhdistyksestä niin paljon, etten toivo asiaa
hoidettavan hätiköidysti. Olkaa siis
aktiivisia ja tulkaa vuosikokoukseen
Seinäjoelle! Toivottavasti kaveri on
saatu edes sen verran selälleen, että
rajoituksia on voitu purkaa ja päästään kokoontumaan!

Suojaa
silmäsi
häikäisyltä!

Hyvää ja turvallista kesää kaikille! Pidetään ystävät lähellä ja mokoma kaveri vähän kauempana!
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Lasten perinnölliset
silmänpohjarappeumat Suomessa
Teksti: LT Sirkka-Liisa Rudanko ja LKT Kristiina Avela
Kuva: Mikael Mustonen

P

erinnölliset silmäsairaudet aiheuttavat lähes puolet suomalaisten lasten näkövammoista,
ja suurin osa niistä on silmänpohjien
suoni- ja verkkokalvorappeumia. Tähän ryhmään kuuluvissa taudeissa
verkkokalvon näköaistimukseen osallistuvien, sitä välittävien tai tukevien
solujen toiminta on heikentynyt geenivirheen vuoksi. Useimmiten oireet
alkavat selkeämmin teini-iässä, mutta
tietyt geenivirheet aiheuttavat jo varhaislapsuudessa alentuneen näöntarkkuuden tai näkövamman.

muodostavat suomalaisen tautiperinnön, ja tähän joukkoon kuuluu myös
muutamia silmänpohjarappeumaa
aiheuttavia sairauksia kuten retinoskiisi ja koroideremia. Toisaalta jotkut
muualla suhteellisen yleiset periytyvät sairaudet kuten esim. kystinen
fibroosi, lähestulkoon puuttuvat suomalaisilta. Suomalaisten perimä on
itse asiassa niin ainutlaatuinen, että
eurooppalaiset on jaettu nykyisissä
kansainvälisissä genomitietokannoissa kahteen ryhmään: suomalaiset ja
ei-suomalaiset.

Silmätautien erikoislääkäri LT Sirkka-Liisa Rudanko on tutkinut lasten
näkövammoja vuosikymenien ajan.
Hän teki pitkän elämäntyön Näkövammaisten Keskusliiton ja THL-Näkövammarekisterin ylilääkärinä. Eläkkeelle jäätyään Rudanko on jatkanut
tutkimustyötä. Väitöskirja, joka käsitteli 1972-1987 syntyneiden lasten näkövammaisuuden esiintyvyyttä, syitä
ja riskitekijöitä Suomessa, valmistui
vuonna 2007.

Rudanko päätti, että lisäselvityksien
käynnistäminen oli ajankohtaista. Lasten näkövammaisuuden taustalla olevia geenivirheitä ei tunnettu vielä riittävästi Suomessa. Tiedon kartuttaminen
parantaisi suomalaisten näkövammaisten lasten hoitoon pääsyn mahdollisuuksia, kun geenitekniikoihin perustuvia hoitoja tulisi saataville.

Suomessa on perinnöllisiä sairauksia,
joita ei juurikaan tavata muualla. Ne

Rudanko alkoi ideoida uutta tutkimusta, jonka tarkoituksena oli selvittää lasten näkövammaisuuden
esiintyvyyttä, syitä, taudinkuvia, periytymistapoja ja geenivirheitä. Pro-
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jekti käynnistyi vuoden 2011 lopulla.
Tutkimusryhmään kuuluivat Rudangon lisäksi silmätautien erikoislääkäri
LT Arja Laitinen sekä perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärit LKT Riitta
Salonen-Kajander ja LT Kristiina Avela.
Tutkimuspotilaiksi etsittiin vuosina
1993-2009 syntyneitä näkövammaisia lapsia ja -nuoria. Heidän tietonsa
löytyvät THL-Näkövammarekisteristä, mutta tietosuojamääräysten vuoksi tutkijat eivät voineet ottaa heihin
suoraan yhteyttä. Sairaanhoitopiirien, Retina ry:n ja muiden tahojen
kautta tutkimukseen saatiin mukaan
68 lasta ja nuorta. Määrä vastaa 44 %
(68/153) kaikista THL-Näkövammarekisteriin kirjatuista kyseisinä vuosina syntyneistä lapsista.

Potilastutkimukset suoritettiin vuosina 2012-2014. Retina ry:n Tutkimusrahastosta projektiin myönnettiin kaksi
apurahaa, yhteensä 5000 €. SirkkaLiisa Rudanko ja Arja Laitinen tutkivat
lasten oirekuvat tarkkaan ja tekivät
kliiniset diagnoosit. Geenivirheet selvitettiin geenipaneelitutkimuksella.
Tulokset julkaistiin Acta Ophthalmologica -lehdessä 2019. Kristiina Avela
esitteli ne yhdistysväelle syyskuussa
2019 pidetyssä Retina Day -tapahtumassa Tampereella.
Tutkimuspotilaiden
tavallisimmat
kliiniset diagnoosit olivat X-kromosominen retinoskiisi, retinitis pigmentosa, Leberin synnynnäinen
amauroosi ja tappi-sauvadystrofia.
Diagnoosien tarkka jakauma on esitetty Taulukossa 1.

Taulukko 1
1993-2009 syntyneiden tutkimuspotilaiden kliininen diagnoosi ja sukupuolijakauma
Silmätaudin diagnoosi		
Kaikki lapset* Perheitä
						
(N=68)
(N=53)
Juveniili retinoskiisi, x-kromosominen
20
16
Verkkokalvon pigmenttisurkastuma (RP) 14
12
Leberin synnynnäinen amauroosi (LCA)
15
11
Sauva-tappidystrofia				
11
6
Usherin syndrooma, tyyppi 3		
2
2
Infantiili neuronaalinen
seroidilipofuskinoosi (INCL)			
2
2
Akromatopsia					
2		
2
Stargardtin tauti					
1		
1
Okulokutaaninen albinismi (OCA)
1		
1
* Suhdeluku pojat/tytöt 1,83

Pojat
(N=44)
20
6
8
8
1

Tytöt
(N=24)
0
8
7
3
1

1
0
0
0

1
2
1
1
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Taulukko 2

Suomalaisessa väestössä rikastuneet
ja tässä lapsiaineistossa todetut tautialleelit
				
Geeni

Periytymistapa

CLRN1

ar

EYS

ar

TULP1

ar

RPGRIP1 ar
TYR

ar

RS1

X-linked

RS1

X-linked

CLN3

ar

GUCY2D ar

Alleelin esiintyvyys
suomalaisessa
väestössä (gnomAD)

Alleelin esiintyvyys
eurooppalaisessa
ei-suomalaisessa
väestössä (gnomAD)

0.006904 (178/25782)

0.0001187 (15/126344)

0.006336 (163/25728)

0.0002780 (35/125884)

0.002882 (36/12490)

0 (0/36614)

0.0002245 (1/4454)

0 (0/38550)

0.0001551 (4/25788)

0 (0/126648)

0.0001216 (2/16443)

0 (0/80126)

0.0001826 (3/16432)

0 (0/79858)

2.8 kb deleetio

NA

NA

c.2944+1deIG

NA, vastaa 50 % tämän
NA
raportin LCA-tapauksista

Mutaatio
c.567T>G
(p.Tyr189Ter)
c.1155T>A
(p.Cys385Ter)
c.148delG
c.2314C>T
(p.Gln772Ter)
C.533G>A
(p.Trp178Ter)
c.214G>A
(p.Glu72Lys)
c.325G>C
(p.Gly109Arg)

ar = autosomaalinen resessiivinen
NA = ei tiedossa

Geenivirhe analysoitiin geenipaneelilla. Tautia aiheuttava geenivirhe todettiin 17 eri geenissä. Geneettinen
tausta selvisi 77 prosentissa perheistä. Luku on korkea ja liittyy suomalaisen väestön erityislaatuiseen geeniperimään.
Lasten perinnöllisistä verkkokalvorappeumista suurin osa aiheutuu
X-kromosomisesta
retinoskiisista,
jonka taustalla on kaksi valtamutaatiota. Merkittävä osa muista ryhmän
taudeista aiheutuu pienestä joukosta

geenejä ja niissä esiintyvistä tietyistä perustajamutaatioista. Perustajamutaatioksi kutsutaan geenivirhettä,
joka on populaatiossa tietyn geenin
tavallisin taudinaiheuttaja.
Tutkimuksessa
todettiin
useita
perustajamutaatioita, joista kolme oli uusia, aiemmin tuntemattomia: c.148delG TULP1-geenissä,
c.2314C>R (p.Gln772Ter) RPGRIP1geenissä ja c.533G>A (Trp178Ter)
TYR-geenissä. Aikaisempi alustava
havainto siitä, että c.2944+1delG
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GYCU2D-geenissä on rikastunut suomalaiseen väestöön, voitiin varmistaa tässä tutkimuksessa.
Aikuisilla yleistä CERKL-geenivirhettä
ei todettu lasten tutkimusaineistossa
lainkaan. Tämä on johdonmukaista
ja tukee havaintoa, että tauti alkaa
yleensä vasta noin 20 vuoden iässä.
Suomeen rikastuneita geenivirheitä
edustaa CLRN1, joka aiheuttaa tyypin
3 Usherin syndrooman. EYS-geenivirhe oli mukana myös aikuisaineistossa 2018 (ks. Avelan artikkeli Retina
2/2018).
Uutena löydöksenä lapsiaineistossa todettiin TULP1-geenivirhe, joka
edustaa lapsuusiällä alkavaa retinitis
pigmentosaa. RPGRIP1-geenivirhe aiheuttaa saman tyyppistä meille rikastunutta tautia. Myös TYR-geenivirhe
on peittyvästi periytyvä ja meillä
yleisempi kuin muualla Euroopassa.
Laajemman oireyhtymän aiheuttava
INCL-tauti tunnetaan entuudestaan.
Jo aiemmin tunnettua LCA-geenivirhettä on arveltu Suomessa yleiseksi
ja kattavan ison osan Suomen LCAtapauksista. Tässä pystyttiin varmistamaan, että näin on.
Lasten periytyvissä verkkokalvorappeumissa peittyvä periytyminen on
onneksi yleisin, mikä tarkoittaa sitä,
että sairastuneiden omilla lapsilla on

Sirkka-Liisa Rudanko tekee silmätutkimusta
lapselle.

vain hyvin pieni sairastumisriski. Virheellinen geeni on saatava molemmilta vanhemmilta, ja on epätodennäköistä, että tulevalla puolisollakin
olisi sama geenivirhe.
Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille! Tutkimuksen tärkein tähtäin on tulevaisuudessa. Lähivuosina perinnöllisiin näkövammoihin
on tulossa uusia hoitomuotoja. Ne,
joiden kohdalla on jo valmiina tieto
näkövamman aiheuttaneesta geenivirheestä, ovat etulyöntiasemassa, ja
hoidot voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti.
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Kuka maksaa kalliit hoidot?
Teksti: Professori Hannu Uusitalo, Tays/SILK

P

erinnöllisten verkkokalvorappeumien geenihoidot eivät ole
enää tieteiskuvitelmaa. Ensimmäinen virallisesti hyväksytty geenihoito Leberin synnynnäisen amauroosin RPE65-geenimutaatioon on jo
käytössä, ja vastaavia hoitomuotoja
on kehitteillä lukuisiin muihinkin retinitissairauksiin.
Tulevaisuudessa
geenihoitoa saattaa olla tarjolla myös
ikärappeumaan (AMD), joka on länsimaissa yleisin syy näkövammautumiseen.
Onko realistista toivoa, että retiniitikot pääsevät näihin uusiin, mahdollisesti hyvinkin kalliisiin hoitoihin
Suomessa julkisen terveydenhuollon
kautta?
Tämä on iso kysymys. Leberin kongenitaalisen amauroosin RPE65-muotoon kehitetty Luxturna-geenihoito
maksanee Euroopassa yhteen silmään noin 600.000 €. Suomessa kysymys ei ole vielä aktualisoitunut, koska RPE65-geenivirhe on meillä hyvin
harvinainen.

Jos suomalaiseen tautiperintöön kuuluvan koroideremian hoito saadaan
kehitettyä kaupalliselle tasolle, kysymys nousee todennäköisesti esiin.
Nykyisellään Suomessa annetaan monenlaisia kalliita hoitoja esimerkiksi
syöpään. Käsittääkseni kaikkien uusien lääkehoitojen kustannusvaikuttavuus selvitetään terveystaloustieteellisesti. Näin varmasti menetellään
jatkossa geenihoitojenkin suhteen.
Retiniitikkojen osalta potilasmäärät
ovat pieniä ja saavutettavat hyödyt
suuria. Siksi terveystaloustieteelliset
kustannusvaikuttavuusarviot saattavat helposti osoittaa hoitojen olevan
kustannustehokkaita.
Ikärappeuman (AMD) osalta geenihoidon kehittämisessä ei olla vielä
yhtä pitkällä. Näitä potilaita on paljon, he ovat iäkkäitä, ja nykyään on
jo kilpailevia, tehokkaita hoitoja. Siksi kustannusvaikuttavuuden arviot
ovat hankalampia ja jäänevät ainakin
nykyisillä hinnoilla saavuttamatta.
Toisaalta hoitojen yleistyessä hinnat
todennäköisesti laskevat.
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Klorokiinia ei suositella retiniitikoille
Teksti: Outi Lehtinen ja Retina ry:n asiantuntijaryhmä
Kuva: Syaibatul Hamdi / Pixabay

K

oronaviruspandemia on vauhdittanut lääkekehitystä. Uudelle koronavirukselle pyritään
nyt pikavauhtia kehittämään rokotetta ja viruksen aiheuttamaan covid-19tautiin lääkehoitoa. Uusien lääkkeiden kehittäminen on monivaiheisine
turvallisuus- ja annostehotesteineen
aikaa vievää ja kallista. Siksi sopivia
ehdokkaita etsitään jo olemassa olevien valmisteiden joukosta. Vanhoissa lääkkeissä on se hyvä puoli, että
niiden turvallisuusprofiili tunnetaan,
jolloin on mahdollista edetä nopeastikin uuteen käyttöaiheeseen.
Malarialääke klorokiini nousi laajasti
julkisuuteen, kun USA:n presidentti
Donald Trump nosti sen lehdistötilaisuudessa esiin. Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n kokoamien
tietojen mukaan klorokiinia ja hydroksiklorokiinia suositellaan jo useissa maissa covid-19-potilaiden sairaalahoidossa, vaikka niiden tehosta
ei ole vielä riittävää näyttöä. Klorokiinijohdannaisilla saattaa olla kyky
muuttaa solun pintahappamuutta ja
estää näin virusinfektioita. Hydroksiklorokiini olisi sikäli ihanteellinen
lääke, että se on halpaa, helppo val-

mistaa, ja saatavilla kaikkialla maailmassa.
Klorokiini on perinteinen malarianestolääke, joka sai myyntiluvan USA:ssa
1934. Vakavien sivuvaikutusten vuoksi klorokiinille kehitettiin turvallisempi vaihtoehto, hydroksiklorokiini.
Suomessa klorokiini ei ole ollut kaupan 2013 jälkeen. Hydroksiklorokiiniä on myynnissä Oxiklorin-nimellä.
Sen käyttöaiheita ovat nivelreuma,
systeeminen lupus erythematosus
ja valoherkkyysihottumat. Oxiklorinin menekki on Suomessa kasvanut
koronaepidemian myötä. Fimea on
muistuttanut apteekkeja, että lääkettä ei tule toimittaa epätyypilliseen indikaatioon.
Retina Internationalin lääketieteellinen asiantuntijaryhmä (SMAB) varoittaa verkkokalvorappeumia sairastavia henkilöitä klorokiinin vaaroista.
Heidän tulee erityisen huolellisesti
noudattaa terveydenhuoltohenkilöstön antamia ohjeita ennen klorokiinin käyttöä mihinkään tarkoitukseen.
Klorokiiniin liittyvien vakavien verkkokalvosivuvaikutusten vuoksi sitä
ei enää käytetä Suomessa, ja retinii-
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haittavaikutukset ovat retinopatia
(verkkokalvosairaus) ja keratopatia
(sarveiskalvosairaus, joka johtuu lääkeaineen ja sarveiskalvon fosfolipidien kerääntymisestä sarveiskalvoon
kaarevina juosteina). Näistä retinopatia on vakavampi kliininen ongelma,
sillä se voi johtaa verkkokalvon pysyvään vaurioitumiseen ja näön menetykseen.

tikon varsinkaan ei pidä ryhtyä omatoimisesti lääkitsemään itseään tällä
lääkeaineella.

Uhkana näön menetys
Klorokiinilääkityksen yhteydessä havaitut vakavimmat komplikaatiot ovat
retinopatia, kardiomyopatia, neuromyopatia ja myopatia. Hydroksiklorokiinilla on vastaavia sivuvaikutuksia,
mutta ne ovat lievempiä ja myrkytysoireita ilmenee yleensä vain silloin, kun
tavanomaisia annoksia nautitaan suun
kautta useiden vuosien ajan tai suuria
annoksia ruiskutetaan nopeasti verenkiertoon. Retiniitikoilla voi kuitenkin
olla kohonnut riski klorokiinin silmähaittavaikutuksille.
Klorokiinin yliannostus ja vuosia jatkunut käyttö ovat merkittävimmät
näkökykyä uhkaavat riskitekijät.
Tyypillisimmät silmiin kohdistuvat

Varhaisvaiheessa klorokiinin aiheuttama verkkokalvosairaus saattaa olla
oireeton, mutta näkökentässä voidaan havaita herkkyyden alentumista tai muutoksia valokerroskuvauksessa (optinen koherenssitomografia,
OCT). Sairauden myöhemmässä vaiheessa potilaille saattaa kehittyä ns.
häränsilmämakulopatia, jolle on tyypillistä verkkokalvon pigmenttiepiteelin (RPE) vauriorengas makulan
alueella lähellä foveaa. Joskus harvoin klorokiinimyrkytys aiheuttaa
loppuvaiheessa RPE:n ja verkkokalvon laajalle levinneen surkastumisen,
jonka myötä menetetään sekä keskeinen näkö että ääreis- ja hämäränäkö.
Klorokiinimyrkytykseen ei ole hoitokeinoa. Joillain potilailla näön heikkeneminen on jatkunut vielä vuosia
sen jälkeen, kun lääkitys on lopetettu.
Klorokiinin käytössä on siksi noudatettava erityistä varovaisuutta. Normaalia annostelua noudatettaessa
hydroksiklorokiinin sivuvaikutukset
ovat harvinaisia, ennen kuin lääkettä
on käytetty pitkään, 3-5 vuotta.
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Suomi mukana
lääketutkimuksessa
Huhtikuun lopussa 2020 Tays ilmoittautui ensimmäisenä suomalaisena
sairaalana mukaan WHO:n maailmanlaajuiseen Solidarity-hankkeeseen,
jolla tutkitaan neljän ennestään tunnetun lääkeaineen soveltuvuutta koronaviruspotilaille. Tutkittavat lääkkeet on valinnut WHO, mutta kukin
maa saa itse päättää, mitä niistä ne
omissa tutkimuksissaan käyttävät.
Tampereella tutkitaan hydroksiklorokiiniä ja ebolan hoitoon kehitettyä
remdesiviiriä.
Tutkimuksen aikana sairaalahoitoon
joutuneet yli 18-vuotiaat koronaviruspotilaat voivat halutessaan osallistua tutkimukseen. Taysin lisäksi

mukana on seitsemän muuta sairaalaa eri puolilta Suomea. Potilaiden
turvallisuudesta huolehditaan tarkasti. Tehohoitopotilaita ei tähän tutkimukseen ole tarkoitus ottaa.
Tutkimus on satunnaistettu siten,
että tietojärjestelmä arpoo potilaalle annettavan hoidon kolmesta
vaihtoehdosta: standardihoito ilman
tutkimuslääkettä, standardihoito ja
hydroksiklorokiini tai standardihoito
ja remdesiviiri. Tutkimuksessa käytettävä hydroksiklorokiiniannos on
reumataudeissa käytettyä annosta
suurempi. Toisaalta hoito kestää vain
10 päivää tai vähemmän, jos potilas
kotiutetaan sitä ennen. Retiniitikon
kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan
mahdollista osallistumistaan tähän
tutkimukseen.

Etätyötä ja perhe-elämää
koronapandemian aikaan
Teksti: Milla Lindh
Kuva: Miska Ilola

T

äällä Tampereen Hervannassa
ollaan terveinä. Tämä koskee
yhtä hyvin työpaikkaani Suomen Kuurosokeat ry:ssä kuin omaa
perhepiiriänikin. Virus on pysynyt
poissa varmaankin sen ansiosta, että
olemme noudattaneet suositeltuja
rajoituksia.

Koululaiset etäopetuksessa
Kotona luonani asuu vielä 13- ja
15-vuotiaat pojat. Molemmat ovat
yläasteella ja etäopetuksessa. Meillä
herätään kuten kouluaamuina. Koulu
alkaa pojilla klo 8 siten, että molemmat istuvat koneensa ääreen ja käyn-
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johan on kumma! Jutussa äiti ehdotti,
että nyt kokeiltaisiin koulun aloittamista kymmeneltä, koska hänen teinillään on vaikeuksia herätä ajoissa.
Keskustelin poikieni kanssa tästä. He
kertoivat, että heilläkin on kavereita,
joiden vanhemmat eivät aseta mitään rajoja, vaan lapsi saa olla somessa vaikka koko yön. Kyllähän sitten
päivällä väsyttää!

Milla pyörittää hulavannetta.

nistävät Teams-ohjelman. Opettajat
antavat päivän materiaalin oppilaille samoin kuin olisivat luokassa antaneet. Täällä Hervannassa oppilaat
ovat osallistuneet erittäin hyvin etäopetuksen tunneille, ja tehtävätkin
on tehty ajoissa. Ensi viikolla yhdeksäsluokkalaisella on saksan valtakunnallinen koe etänä. Kiinnostavaa nähdä, miten se menee!
YLE uutisoi eilen 25.3.2020, että monella yläkoululaisella on vaikeuksia
nousta aamulla etäkouluun. Jaoin
uutisen somessa ja kommentoin, että

Mutta kiva juttu, että suurin osa näistä yläkoululaisista suhtautuu etäopetukseen niin kuin koulussa käyntiin pitääkin: ollaan ajoissa, tehdään
tehtävät ja läksyt, ja jos joku ei osaa
käyttää Teamsia, niin autetaan kaveria. Miesystäväni lapset Turussa eivät
käytä Teamsia vaan Zoom-nimistä
alustaa. Minä taas töissä olen oppinut
jo kumpaakin, sillä kaikki verkostokokoukset ovat siirtyneet etäalustoille.

Etäyhteydet käyttöön myös
työpaikalla
Hirveä määrä tapahtumia on peruttu tai siirretty. Pian alkaa kuitenkin
mielenkiintoinen kokeilu. Tampereella käynnistyi viime syksynä julkisten
tapahtumien turvallisuutta tutkiva
sure-hanke. Sen puitteissa piti olla
toukokuun alussa työpajoja, mihin
minäkin olisin kysellyt kokemusasiantuntijoitamme. Nyt nämä työpajat
järjestetään etänä juuri tuon Zoomalustan kautta. Minulla on pari kokemusasiantuntijaa, joilta ehkä onnistuu tämän uuden alustan käyttö.
Kysyin kuitenkin, onko mahdollista
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järjestää ensin kokeilutilaisuus Zoomilla. Se onnistuu Tampereen ammattikorkeakoulun kautta. Nyt vain
jännitetään, saadaanko viittomakielen tulkit etänä vai livenä ja kuinka
etätulkkaus sujuu.
Myös yhteistyö Tampereen yliopiston,
Poliisiammattikorkeakoulun,
Poliisimuseon, kuulovamma-alan järjestöjen ja vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöverkoston kanssa toimii
keskeytyksettä. Leirien ja tapahtumien kilpailutukset ovat käynnissä syksyä ja loppuvuotta varten.
On ollut hienoa huomata, miten nopeasti me kaikki toimijat otamme
käyttöön etäyhteyden mahdollistavat välineet. Minulla meni tänään
töissä ainakin tunti, kun hain ja asensin paikoilleen uuden tietokoneen.
Me työntekijätkin saamme onneksi
yhtä lailla ICT-etäapua. Niin hyvää
apu oli, että uusi koneeni toimii loistavasti erikoisnäytön ja omien apuohjelmieni kanssa.
Tosin taas kerran huomasin, miten
eniten meni aikaa siihen, että löysin
jokaiselle johdonpäälle sopivan aukon läppäristä, telakasta tai näytöstä ja sain vielä Jabra-kaiuttimenkin
mahtumaan telakkaan kiinni. Näkevä havaitsisi saman tien, missä on oikeankokoinen tai -muotoinen reikä.
Minä joudun tunnustelemaan, ja on
se varmaan hitaampaa.

Toisenlaiset synttärijuhlat
Koronaviruksen vaikutukset tuntuvat kaikkialla lähipiirissäni, mutta
kukaan ei ole edes altistunut tähän
mennessä. Vanhin poikani Pyry täyttää ensi lauantaina 18 vuotta ja tulee
siis täysi-ikäiseksi. Sanon sille koko
ajan, että voit kyllä olla täysi-ikäinen,
mutta aikuinen et vielä ole!
Meillä on jo monta vuotta ollut perinne mennä vanhalla ydinperheellä
ravintolaan syömään, kun joku pojista täyttää vuosia. Niinpä olin nytkin
varannut pöydän. Nyt ei ravintolailta
kuitenkaan onnistu, joten ehdotimme
Pyrylle, että jospa kokataankin itse.
Me ollaan poikien isän kanssa aina tykätty ruuanlaitosta. Esan vahvuus on
pihvien paistaminen rautapannulla.
Kun poika toivoi rautapannupihvejä,
otin heti yhteyttä Lihakipparit-yritykseen, jonka naudanliha tulee Sastamalasta tästä läheltä. Nyt korona-aikana heillä on kotiin toimitus.
Lauantaina me siis kokkaamme yhdessä koko sakki. Pyryn tyttöystäväkin, jonka nimi myös on Milla, osallistuu hommaan, ja sehän sopii. Meidän
keittiöissä on aina tilaa, ja jokainen
osaa jotain tehdä.

Yhteydenpitoa puhelimitse
Tänään soitti ystävä Lapista. Vaikka emme ilman koronavirustakaan
usein tapaa, niin tajusin, että minulla
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on ollut häntä ikävä, kun juttelimme
lapsista ja elämästä.
Toinen kaveri otti yhteyttä, koska hän
on juuri ennen koronaepidemian saapumista Suomeen saanut sisäkorvaistutteen, samanmerkkisen kuin minulla. Nyt hän voi kysyä mitä vain ja koska
vain apuvälineeseensä liittyvää, sillä
olen aloittanut uuden vapaaehtoistyön Cochlear-sisäkorvaistutemerkin
kanssa. Meitä on tällä hetkellä Suomessa kuusi tukihenkilöä. Olen ainoa
kuulonäkövammainen, mutta tiimimme on hyvä, ja tiedän, että jos eteen
tulee asia, johon en itse osaa vastata,
voin kysyä tiimiltä.

Innolla uutta oppimassa
Olen pitänyt kohta kolmatta viikkoa
hulavannevartin. Ostin tuommoisen
1,5 kilon hulavanteen. Voin pyörittää
sitä vaikka päivän putkeen, mutta
tylsäksi meinaa käydä. Kokeilin eilen
viittoa samaan aikaan hallituksen tiedotteen viittojan kanssa, mutta siihen ei meikäläisen motoriikka taipunut. Joko viitot tai pyörität!

Elämä on tässä ja nyt. Italiassa sanotaan, että kaikki kissat eivät ole öisin
mustia. Sinä ja minäkin olemme jatkuvasti omia yksilöitä, vain eri vaatteissa ja mielenvirkeyden asteissa.
Juuri nyt olen aivan innoissani tilanteesta, jossa kaikki muutkin joutuvat
töistä selvitäkseen oppimaan jonkin
uuden tai harvemmin käytetyn välineen käytön, kuten Teams tai Zoom.
On hienoa, että pystyn olemaan heidän kanssaan samalla tasolla, ainakin
melkein.

Kirjoittajasta
Milla Lindh, 44, toimii järjestöohjaajana Suomen Kuurosokeat
ry:ssä Tampereella. Millalla on
Usherin syndrooma eli perinnöllinen kuulo-näkövamma. Hänellä on käytössä sisäkorvaistute ja
valkoinen keppi. Millan ammatillinen kutsumus on taiteessa ja
kulttuurissa, jotka ylläpitävät ihmisten luontaista tarvetta luoda
ja tehdä käsillä.
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Nuorten nurkka
Teksti: Tuomas Ruokonen & Sini Sjöblom

K

orona tuli ja vei kesän tapahtumat mukanaan, mutta sehän ei
meitä nuoria estä tapaamasta,
rakentamasta uusia tai pitämästä yllä
vanhoja sosiaalisia verkostoja eikä
ennen kaikkea pitämästä hauskaa.
Olemme Retinan Nuorisotoimikunnassa sitä mieltä, että nyt jos koskaan
haluamme järjestää meille nuorille

erittäin matalan kynnyksen tapaamisen, missä voimme keskustella ihan
siitä, mistä itse haluamme. Viimevuotinen nuorten kesätapaaminen oli
osanottajien ja meidän nuorten toimikunnan mielestä erittäin onnistunut ja tarpeellinen, eikä syytä tapaamisen siirtämiselle ole, sen muoto
vain muuttuu.

Retina Nuorten Zoom-tapaaminen
perjantaina 12.6.2020 klo 18

P

äätimme siis järjestää nuorten
kesätapaamisen netissä! Ohjelmassa on rentoa jutustelua ja
oman maun mukaisten virvokkeiden
nauttiminen hyvässä seurassa. Tuomas ja Sini ovat ainakin paikalla ja
mukaan voivat liittyä kaikki itsensä
nuoreksi tai nuorehkoksi kokevat.
Zoom on ohjelma, jonka kautta voi
pitää ryhmätapaamisia. Sen käyttö
on ilmaista ja todella yksinkertaista.
Lataa Zoom Cloud Meetings kännykälle tai Zoom.us tietokoneelle. Jos
haluat liittyä mukaan, laita mailia

Tuomas Ruokoselle (tuomas_tsr@
hotmail.com) tai Sini Sjöblomille (sini.
sjoblom@pp.inet.fi), niin lähetämme
linkin, jonka kautta pääset osallistumaan tapaamiseen. Jos ongelmia ilmenee, voimme neuvoa. Yhteystiedot
löytyvät myös Retinan nettisivuilta.
Liittyä voi myös klikkaamalla linkkiä
Retina nuoret Facebook-ryhmässä,
jonne julkaisemme linkin hetkeä ennen tapaamista.
Tsemppiä kaikille näihin erikoisiin aikoihin. Pysytään terveinä ja tapaamisiin kesäkuussa!
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Itsenäisyys-auttamis-dilemma
Teksti: Tuomas Ruokonen

N

äkövammaisen arjessa kohtaa
säännöllisesti tilanteita, joissa tarvitsee muiden ihmisten
apua. Mietit, löydätkö omin avuin
ravintolaan, lapaset ovat hukassa tai
joku on pystyttänyt vakioreitille tietyömaan. Avun tarve on luonnollinen
osa elämää, mutta se luo myös omat
haasteensa psyykkiselle hyvinvoinnille.
Kun on usein muiden autettavana,
tulee helposti olo, että kyky vaikuttaa omaan elämään ja arkeen kärsii.
Jos esimerkiksi pyydät ystävääsi mukaan katsomaan konserttia ja tilanne
on sellainen, että et löydä paikalle tai
sieltä pois ilman häntä, olet riippuvainen tästä henkilöstä ja hänen menemisistään. Jos hän haluaa lähteä pois
jo ennen encorea et voi oikein sanoa:
”Minä jään vielä tänne.” Voitte tietenkin keskustella asiasta, mutta korttisi
ovat melko huonot, ja päätösvalta on
lopulta hänellä. Kun tämänkaltaiset
tilanteet toistuvat ajautuu mukailemaan muita omien päämäärien ja halujen kustannuksella.
Minäpystyvyyden tunne on ihmiselle
todella tärkeä. Tällä tarkoitan kokemusta siitä, että on oman elämänsä
ohjaksissa. Se määrittää, mitä uskal-

lamme haaveilla ja toivoa omalta elämältämme. Mitä napakammin kädet
ovat ruorissa, sitä suorempi on reitti
kohti päämääriäsi.
Olen huomannut, että tunne itsenäisyydestä lisää psyykkistä hyvinvointia. Itsenäisyydellä tarkoitan sitä,
että pystyy elämään omatoimisesti,
toteuttamaan itselleen tärkeitä arvoja ja liikkumaan kohti päämääriään.
Tässä auttaa avun tarpeen ymmärtäminen.
On hyvä tutkia, missä tarvitsee apua
ja mistä selviää ilman. Mielestäni hyvä
mittari tähän on mielekkyys. Vaikka
pystyn tekemään jotain, onko se mielekästä? Voinko jollain konstilla tehdä
tästä itselleni mielekästä? Miten se
selviää? Kokeilemalla!
On helppo tehdä päässään virheellisiä ennakko-olettamuksia kyvyistään. Ennakko-olettamukset ovat kuitenkin vain mielikuvituksen luomia
arvioita, jotka perustuvat usein vajavaiseen tietoon ja kuvaavat kohdettaan huonosti.
Olen pitkästä aikaa alkanut käyttää
henkilökohtaista avustajaa. Avustaja
on minulla töissä, joten päätösvalta
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menemisistä ja tekemisistä on minulla. Hän ei ilmoita lähtevänsä ennen
encorea pois, mutta minä voin niin
tehdä.

saa riippumatonta apua. Hän ei ole
ulkopuolinen auttaja vaan ikään kuin
oikea kätesi, jonka avulla pystyt toimimaan itsenäisesti.

Päätös avustajan käytöstä leijui
pitkään ilmassa (niin kuin monen
muunkin apuvälineen käyttö), mutta
tajusin ennen pitkää asian järjettömyyden. Jos voin tehostaa ajankäyttöäni, miksen sitä tekisi? Avustajalta

Kun tietää, mihin pystyy mielekkäästi
ja mihin tarvitsee apua, oman elämän
ohjaaminen helpottuu. Tällä tavoin
löytää asiat, joihin kannattaa panostaa. Voit yllättyä, mihin kaikkeen pystyt, kun vain kokeilet!

Kosketuskäyttäytymisen purkamista
ja ennakointia
Teksti ja kuvat: Riitta Lahtinen ja Russ Palmer

K

orona-aika on lisännyt erilaisia
uusia käytänteitä ja muuttanut
ihmisten käyttäytymistä. Tämä
aika heijastuu myös kuulonäkövammaisten arkeen. Arjessamme eristyksessä, toimintatapojen ennakointi ulkona ja kotona on tullut usein esille.

tymistä eikä henkilökohtaiselle alueelle tulemista. Ratkaisimme tämän
kehittämällä turvavälimuistutuksia.
Vaatteeseen voi kirjoittaa viestin, että
nyt ei tarvita apua. Turvavälimuistutus purkaa kanssakulkijoiden ystävällistä lähikontaktia.

Päälle puettavat
turvavälimuistutukset

Helpointa on kirjoittaa A4-kokoiselle
paperille viesti ”Pidäthän turvavälin”
ja kiinnittää se asusteisiin hakaneuloilla. Viestin voi ulkona käynnin jälkeen laittaa roskiin.

Näkövammaisen valkoisen kepin
nähtyään monet kanssaihmiset tulevat lähelle kysymään, voivatko he
auttaa. Kuulonäkövammainen ei aina
huomaa eikä pysty kontrolloimaan
turvaetäisyyttä, koska ei kuule lähes-

Päälle puettavissa viesteissä teksti on
kirjailtu vaatteeseen. Tein vanhasta
puseron yläosasta kauluksen, johon
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kirjailin etupuolelle tekstin ”Stop.
Odotan opastani.” Takana lukee ”Pidäthän turvavälin” (kuva 1). Lämpöisellä ilmalla kaulus on kuuma, joten
kirjailin saman tekstin T-paitaan.
Päälle puettavien viestien etuna on
se, että ne voi pestä ja käyttää uudelleen.
Etäisyyspyynnöt voi pukea päälle jo
kotoa lähtiessä. Tällöin ne huomioidaan kävellessä ja erilaisissa odotustilanteissa, esim. kaupan ulko-ovella.
Kun teksti on myös selässä, takaa
tulevatkin huomaavat sen vaikkapa
ohittaessaan.

Kuva 2. Hätätilannetta varten valkoinen
purkki, jossa on vihreä risti. Kuvassa purkki on auki, ja sen sisältä näkyy taitettu infopaperi.

Infopurkki jääkaapin ovessa
Mietimme, miten kotona onnettomuuden sattuessa tärkeimmät terveystiedot olisivat ensihoitajien helposti löydettävissä. Etsimme ratkaisua,
ja se löytyi Englannista. Täällä saa
terveyskeskuksesta ilmaiseksi muovipurkin, jonka sisään voi kirjata tärkeät henkilötiedot ja laittaa jääkaapin
oveen.

Kuva 1. Odotan opastani ja turvavälimuistutus

Purkki on valkoinen, korkeudeltaan
noin 11 cm. Sen kyljessä on vihreä risti ja teksti ”Hätätilanne”. Sisällä on lomake, jonka purkin haltija täyttää ja
sujauttaa takaisin purkkiin (kuva 2).
Ideana on koota tähän infopurkkiin
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tärkeimmät omaan terveyteen liittyvät tiedot helposti löydettäviksi.
Näitä voivat olla mm. henkilötiedot,
sairaudet, lääkkeet, allergiat, kommunikaatiomenetelmät, apuvälineet,
lähikontaktin tiedot, mitä tavaroita
haluaa mukaan ja missä niitä säilytetään.
Infopurkin säilytyspaikaksi on ehdotettu jääkaapin ovea, josta se löytyy
helposti. Asunnon ulko-oven sisäpuolelle kiinnitetään silmien korkeudelle tarra, jossa on vihreä risti ja teksti ”Hätätilanne, purkki jääkaapissa”.
Kun esim. ensihoitajat tulevat kotiin,
he huomaavat tärkeän informaation
nopeasti.
Infopurkki voi hyödyttää näkövammaisten ja kuulonäkövammaisten
lisäksi monia muitakin ihmisryhmiä,
kuten iäkkäitä, muistisairaita, diabeetikoita ja liikuntarajoitteisia.
Sairaalakassi valmiina lähtöön
Seuraava idea, jonka toteutimme, oli
sairaalakassi. Siihen kootaan valmiiksi kaikki tärkeimmät tiedot ja tavarat.
Kun kotona sattuu jokin tapaturma
tai sairauskohtaus, ei hätääntyneenä
ja kiireessä välttämättä muista ottaa
mukaan kaikkea tarpeellista tai ei
pysty niitä hakemaan.
Eristyksessä mietin, mistä materiaaleista voisin tehdä sairaalakassin. Löysin kaapista vaalean, yksivärisen kangaskassin. Koska kassin tulee erottua

muista kasseista, lisäsin siihen kansainvälisen symbolinn, vihreän ristin
vaalealla pohjalla. Tätä merkkiä käytetään mm. hätäuloskäyntiä osoittavissa opasteissa, samoin kuin edellä
mainitussa infopurkissa.
Leikkasin vanhasta vihreästä puserosta suorakaiteet, jotka ompelin
kassin kylkeen molemmille puolille. Koholla olevan ristin hahmottaa
myös tuntoaistilla. Kirjailin omistajan
nimen kassin ylälaitaan, jottei se sekaannu kuljetuksen tai sairaalassaolon aikana muiden tavaroihin. Kiinnitin ripojen kohdille nepparit, jotta
tavarat eivät pääse putoamaan. Kassin sisään ompelin vanhasta paidasta
taskun nappeineen. Sinne voi laittaa
pienempiä tavaroita kuten sisäkorvaistutteen pattereita ja kuurosokeatai kuulonäkövamma -rannekkeen
(https://kuurosokeat.fi/wp-content/
uploads/2019/06/Kuurosokea-deafblind-ranneke.doc).
Sairaalakassiin voi jokainen koota
sairaalassa tarvitsemiaan tavaroita
ja henkilökohtaisia tietoja, joita voi
olla vaikea ilmaista hätätilanteessa.
Jokainen voi miettiä omalla kohdallaan, mitä nämä voivat olla kuten
(kuva 3):

•

muovitasku, jossa on henkilökohkohtaiset tiedot, sekä kopio kuulonäkövammaisten sairaalahaptiiseista (https://kuurosokeat.fi/
wp-content/uploads/2019/06/
Sairaala-haptiisit.pdf )
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•

alusvaatteet, sukat, nenäliina

•

hammasharja, hammastahna,
hammastikut, parranajokone,
kampa

•

oma allergiasaippua, deodorantti,
talkki

•

lista mukaan otettavista kommunikaatiovälineistä (esim. kännykkä
latureineen) sekä mistä ne löytyvät

•

muut apuvälineet, kuten silmälasit,
suurennuslasi, valkoinen keppi yms.

Kuva 4. Sairaalakassi oven koukussa.

Tavarat voi koota esim. minigrip-pusseihin, jolloin ne pysyvät järjestyksessä ja löytyvät helposti. Kuvassa 4 tavarat on koottu kolmeen suljettavaan
pussiin. Paperit ja ohjeet voi koota läpinäkyvään muovitaskuun.
Sairaalakassi valmistui kierrätysmateriaaleista ja roikkuu makuuhuoneen oven sisäpuolella (kuva 4), mistä se on aina nopeasti löydettävissä.
Kaikki koettu ja ennakointi-innovaatiot ovat käytössä myös muulloin
kuin korona-aikana. Työ ei siis mene
hukkaan.
Kuva 3. Sairaalakassiin koottuja henkilökohtaisia tavaroita.

Lisätietoja:
riitta.lahtinen@icloud.com
www.russpalmer.com
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Diagnoosin dramatiikkaa
Teksti: Maila Mehtälä

R

etinitis pigmentosa on ryhmänimitys eri tavalla periytyville silmäsairauksille, jotka
tuottavat eriasteisia, mutta meille
retiniitikoille ikävällä tavalla tuttuja
oireita. Diagnosointi on vuosien varrella suuresti kehittynyt. Moni meistä
on kuitenkin elänyt ajassa, jossa diagnoosiin on ollut pitkä ja traumaattinen matka kaikkine värikkäine käänteineen.
Oman tarinani lisäksi sain Outin, Ritvan ja Eskon kertomukset. Mukaan
mahtuu raastavaa diagnoosin metsästystä, sairauden kanssa yksinjäämistä, kieltämistä, nolaamista, töksäytettyä totuutta ja niin potilaalta
kuin vanhemmilta salattua tietoa.
Parikymppinen minäni istui vuonna
1971 yksityisen silmälääkärin vastaanotolla. Silmäni olivat alkaneet
oudosti väsyä, ajattelin tarvitsevani
lasit. Keski-ikäinen mieslääkäri teki
näöntarkastuksen E-taulua käyttäen.
Silmätippalaajennuksen jälkeen hän
tutki pitkään silmänpohjiani apunaan
pieni lamppu.
– Oletteko ajatellut hankkia lapsia?

Silmäsairausdiagnoosin saanut Maila
suoritti yo-tutkinnon 22-vuotiaana iltaoppikoululaisena.

– En, hihkaisin vastaukseksi täysin yllätettynä. – Olen päivätyössä ja iltaisin suoritan lukiota.
– Parasta on, ettette hankikaan, lääkäri jatkoi. – Teillä on nimittäin eräs
harvinainen perinnöllinen sairaus, retinitis pigmentosa. Se sokeuttaa teidät vähitellen.
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Päässäni löi tyhjää. Maksoin laskun,
sain kuitin ja silmälasireseptin. Lääkäri avasi minulle oven, sulki sen nopeasti ja katosi näkyvistä. Oliko valkotakkista miestä koskaan ollutkaan?
Kauhusta kankeana köröttelin raitiovaunulla kotiin ja purskahdin itkuun.
Aviomiehelleni sain kakistettua tapahtuneen. Hän syleili minua yrittäen
lohduttaa.

nikan neuro-oftalmologiselle poliklinikalle siinä toivossa, että diagnoosia
mahdollisesti voitaisiin täsmentää.
Mihinkään tarkemmin rajattuun silmäsairauteen ei kuitenkaan voitu
päätyä. Minulla ja sittemmin myös
veljelläni todettiin retinitis pigmentosa. Myös vanhempani tutkittiin.
Heidän silmistään ei löydetty mitään
selvästi epänormaalia.

– Pötyä, älä usko, ei tuollaista sairautta ole olemassakaan!

Lausunnossaan Norio selostaa seikkaperäisesti kolmea erilaista periytymismuotoa. Hän totesi, ettei tilanteeni sovi tyypillisenä mihinkään niistä.
Yhteenvetona hän toteaa, että lasteni
riski saada sama tauti on alle 5 %. Lopuksi Norio esittää arvionsa:

Myöhemmin puhuin vanhempieni
kanssa. Isä sanoi, ettei hänen suvussaan ainakaan ole mitään vikaa. Äitini
sanoi, että veljelläni Markulla on varmasti sama sairaus, siksi monta maitolasia on huitaistu kumoon, kompuroitu ja kopsahdettu päin seiniä.

Lisää asiantuntijoita
Olin toimistoapulaisena Nokia Elektroniikassa. Kerroin huoleni pomolle. Tämä ystävällinen nainen kehotti
menemään saman tien työpaikkalääkärille. Siellä en osannut kertoa edes
sairauden nimeä; jokin sanahirviö se
oli. Sain työpaikkalääkäriltä lähetteen Eiran sairaalaan erikoislääkäri
Olin-Lambergille. Tämä tutki silmäni
uudelleen ja päätyi samaan diagnoosiin.
Vuonna 1975 hakeuduin Väestöliiton
perinnöllisyysneuvontaan.
Ensimmäiseksi perinnöllisyyslääkäri Reijo
Norio lähetti minut HYKSin silmäkli-

”Vaikka taudin ennusteen asettaminen yksittäiselle potilaalle on erittäin
epävarmaa, lienee oikeutettua arvioida, että potilaan sairaus edelleenkin etenee hitaasti, mutta aiheuttaa
enemmän tai vähemmän näköinvaliditeettia parinkymmenen vuoden
kuluessa. Näin ollen ei ole mielekästä
surra mahdollista näön huononemista etukäteen. Se on kuitenkin otettava realiteettina huomioon esim. ammatinvalintaa ajateltaessa. Mitään
tehokasta tautia jarruttavaa tai sen
etenemisen pysäyttävää hoitoa ei
tunneta.”

Toisaalta ja toisaalta
Pääsin yo-todistuksellani suoraan
Helsingin kauppakorkeakouluun. Valmistuin ja työskentelin mainosalalla,
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josta jäin eläkkeelle alle 40-vuotiaana. Ehdin kuitenkin tehdä vuosia työtä, joka oli minulle mieluista ja jossa
sain toteuttaa koulutustani ja omia
lahjojani. Lapsia en koskaan hankkinut. Nuoruuden avioliitto kesti vain
muutaman vuoden. Eteen tuli iso
Rakkaus, jolla oli lapsia jo valmiina.
Diagnoosin saanti satutti kuin salamanisku, mutta se ei muuttanut näkökykyäni tuolla hetkellä mitenkään.
Se oli helppo unohtaa tai jopa kieltää
kokonaan. Ja sittenkin takaraivossa
alkoi hakata: ”Heihei, sinustahan tulee sokea, voitko edes ryhtyä tähän

tai tuohon!” Onneksi ääni oli On-Offtyyppiä, joka hiljeni välillä ja sammuikin antaen tilaa hyväksymiselle ja sopeutumiselle.
Toisaalta minusta tuli varovainen ja
turvallisuushakuinen. Toisaalta vammani takia jo valmiiksi omalaatuinen
polkuni sai minusta pelottoman kulkijan. Toisaalta vamma kavensi, toisaalta se avarsi. Oli asioita, joita jäi tekemättä näkövamman vuoksi. Tilalle
tuli huippujuttuja, mahdollisuus kehittää itseään, mielenkiintoisia ihmisiä, avun saamista ja avun antamista.

Outi Lehtinen:

21 vuoden epätietoisuus

H

ämmästyin, kun vanha päiväkirja osui käteeni viime kesänä
ja löysin siitä tämän näennäisen huolettoman kuvauksen ensimmäisestä
silmälääkärikäynnistäni.
Nuorempi sisareni oli saanut lasit ennen minua. Hän oli vahvasti likinäköinen ja hyötyi laseistaan suuresti.
Rohkaistuin pyytämään, että minäkin
pääsisin silmälääkäriin.
Kirjoitin 13-vuotiaana 15.6.1970 päiväkirjaani:
”Olin tänään silmälääkärissä Turussa,
sillä Porista ei saa millään vastaanot-

toa. Tulimme sinne aivan liian aikaisin. Kun lääkäri sitten vihdoin avasi
ovensa ja pyysi Evilampea sisään, aikoi isikin tulla sinne kanssani. Lääkäri
sanoi, että potilas tulee nyt vain yksin.
No, mikäs siinä muukaan auttoi, minä
menin yksin. Hän tutki sitten silmiäni
aika kauan ja pani niihin jotain inhottavia silmätippoja, joista tuli silmät
ihan kummallisiksi; ei nähnyt paljon
mitään. Olin silti varautunut siihen,
joten en siitä sen kummemmin säikähtänyt. Minulla oli jotain taittovirheitä, ja hän määräsi minulle aina pidettävät silmälasit.”
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13-vuotiaan Outin päiväkirjasta: ”Kun olimme
tulleet kotiin, menimme ostamaan sankoja minulle. Ihastuin yksiin kulmikkaisiin sinisiin…”

Päiväkirjassani sivusin lääkärin lausumia ja löydöksiä vain yhdellä lauseella: ”Hän tutki sitten silmiäni aika
kauan.” Tuo lyhyt lause kätkee sisäänsä keskustelun, joka jäi jostain syystä kirjaamatta, mutta piirtyi sieluuni
lähtemättömästi. Oliko totuus liian
kauhea merkittäväksi muistiin?
Tutkimuksessa löytyi nimittäin muutakin kuin tekstissä mainittu vähäinen
taittovirhe. Lääkäri kiinnitti huomiota epätavallisen runsaina esiintyviin
lasiaissamentumiin, jotka olin tietysti itsekin huomannut, ajelehtivathan
ne isoina tummina hiutaleina näkökentässäni. Myös silmänpohjissa oli
muutoksia, joita minun pitäisi tulevien silmälääkärikäyntieni yhteydessä

pyytää tarkkailemaan. Nyt oli vielä
liian aikaista arvioida, mistä oli kyse.
Saisin kyllä silmälasireseptin, mutta
laseista tuskin olisi paljonkaan apua.
Lopuksi lääkäri katsoi minuun ja sanoi: ”Voi sinua, olet saanut silmiksesi
aikamoiset maanantaikappaleet!”

Taakan alta uusiin kokemuksiin
Tuossa hetkessä hennon tytön harteille laskettiin melkoinen taakka.
En tiedä, onko asioilla keskinäistä
yhteyttä, mutta vielä samana kesänä aloin kärsiä pelkotiloista, joiden
vuoksi minut vietiin lääkäriin. Mitään
vikaa ei löytynyt. Vuosia myöhemmin
ymmärsin oireiden sopivan paniikkihäiriöön.
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Näin jälkikäteen ihmettelen, miksei
silmälääkäri ollut kutsunut isääni sisään siinä vaiheessa, kun selvisi, ettei
kaikki ollut niin kuin piti. Miksen saanut myöskään lähetettä jatkotutkimuksiin silmäklinikalle?
Miten paljolta olisinkaan säästynyt,
jos näin olisi tapahtunut! Sen sijaan
sain itse tehdä huolestuneille vanhemmilleni selkoa löydöksistä ja käydä 21 vuotta yksityisten silmälääkärien vastaanotoilla, kunnes vihdoin
kesällä 1991 löytyi yksi, joka otti minut vakavasti, tunnisti sairauden ja
kirjoitti lähetteen jatkotutkimuksiin.
Kaiken epävarmuuden jälkeen se oli
suunnaton helpotus.

Retinitis pigmentosa -diagnoosi varmistui HYKSin silmäklinikalla. Pääsin
moniammatillisen avun piiriin ja löysin omasta potilasyhdistyksestä tietoa ja vertaistukea. Työnantaja muutti toimenkuvaani. Sopeutuminen
muuttuneeseen elämäntilanteeseen
ja uuden identiteetin rakentaminen
veivät aikansa. Loppujen lopuksi näkövamma on kuitenkin tuonut mukanaan enemmän hyvää kuin pahaa.
Olen saanut tutustua upeisiin ihmisiin, joita en olisi muuten tavannut,
hyödyntää osaamistani toisten retiniitikoiden hyväksi ja kokea tämä ainutlaatuinen elämä epätavallisesta
näkökulmasta. Pidän itseäni hyvin
onnekkaana.

Ritva Salonen:

Diagnoosi omin päin

O

len kasvanut maalla Vesilahdella, jonne karjalaiset vanhempani evakkoina
asettuivat. Kotitaloni valmistui syntymävuotenani 1949. Sittemmin olen
asunut Kangasalla noin 50 vuotta. Äidin sisko asui myös Kangasalla. Hän
oli suuri tukeni ja turvani, kun menetin vanhempani nuorena aikuisena.
Äitini ja tätini sokeutuivat aikanaan
kumpikin. Lapsuudessani ei kukaan

Nuori sädehtiväsilmäinen Ritva elämä
edessään.
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kuitenkaan kertonut minun sairastavan samaa perinnöllistä silmäsairautta. Meidän perhesilmälääkärimme oli
tamperelainen Kalevi Junnola. Minulla oli jo alakoululaisena silmälasit,
mutta minulla sanottiin olevan vain
isäni suvun taittovika.
Harvoin osuin mailalla palloon pesäpallopelissä enkä saanut koppia. Talvella lumi oli liian kirkasta. Minulla oli
jo silloin häikäisyalttiutta, samoin hämäräsokeutta. Käytin taskulamppua
käydessäni ulkohuuskassa ja pelkäsin
mörköjä. Metsässä hiihtäessä puut vilisivät mäkeä laskiessa, eivätkä poikien jäälle tekemät hyppyrit tulleet näkyviini. Laskuni päättyi mahalentoon.
Toisia nauratti, itseäni kyllä harmitti.
Säästyin onneksi pahemmilta haavereilta, mitä nyt suksia meni joskus
poikki. Isä opetti ajamaan polkupyörällä. Tämän taidon opin aika nopeasti, vaikka muutaman kerran ajoin
pihassa päin lautakasaa.
Ihmettelin lapsena, kun äitini hiihteli
pellolla ympyrää valkoisella hangella hirveän kauan. Kysyin asiaa isältä,
mutta hän vain huikkasi: ”Ai niin, pitää hakea Irja kotiin, eihän hän löydä
latua pihaan!” Minusta se tuntui oudolta, mutta eihän sitä lapsena jäänyt
miettimään.
Kävin keskikoulun Lempäälässä. Jouduin silmälaseista huolimatta istumaan aina etupulpetissa, että näin
taululle. Luulin edelleen kaiken johtuvan taittoviasta. Kyllä otti päähän,

kun en voinut koskaan istua takapulpetissa!

Elämää ja epävarmuutta
Aloin jo nuorena ihmetellä silmieni
näkökenttiä. Luulin kuitenkin muiden näkevän samalla lailla. Tulihan
siinä toisinaan epätoivoinen olo ja
tuskastuinkin.
Tätini kuului Retinitis-yhdistykseen.
Parikymppisenä ahmin hänelle tulleita RP-uutisia, joita Maila Mehtälä silloin päätoimitti. Pikkuhiljaa minulle
selvisi, mikä silmissäni oli, kun havaitsin oireeni olevan samoja kuin lehden
retiniitikoilla.
Tunsin aluksi katkeruutta elämää
kohtaan. Miksi minulle ei oltu kerrottu! Äiti ja isä olivat sopineet silmälääkärin kanssa, että minulle ei kerrota
retinitiksestä, vaikka se oli jo todettu.
Minua säästettiin, mikä toisaalta oli
ehkä hyväkin. Näin olen ajatellut jälkeenpäin. Tavallaan ymmärrän vanhempiani, eihän retinitikseen ole löytynyt muuta apua kuin apuvälineet ja
sosiaaliturvat, jotka ovat tietysti hieno asia kohdallani.
Kymmenen vuotta sukkuloin näin.
30-vuotiaana hain itse terveyskeskuksesta lähetteen Taysin silmäpolille, jossa kävin sitten vuosittain
näkökenttätesteissä. Ensimmäisellä
käynnillä silmätautien ylilääkäri Miettinen sanoi karskisti:

29

retina 1/2020

– Tämä on aivan selvää pässinlihaa.
Tulkaas nyt opiskelijat katsomaan!

– Nyt äiti jarruta, käänny vasemmalle,
pysähdy!

Heitä oli kymmenkunta. Olin aivan
pyörällä päästäni. Minua harmitti,
itketti ja suututti. Melkein olisin halunnut potkaista lääkäriä hänen epämiellyttävän käytöksensä takia.

Pyöräily oli lopetettava, kun olin vähällä ajaa ihmisten päälle ja poikani
pelästyi.

Valmistuttuani kotitalousalalle sain
paikan Saarioinen Oy:n tuotekehittelyosastolta. Käytin työssäni kaikkia
aisteja. Muistini on hyvä, ja olen aina
ollut visuaalinen. Kuulo harjaantui
näköaistin tueksi. Tuoksu kertoi tuotteen kypsymisestä. Nuuhkimalla, makustelemalla ja tuntoaistinkin avulla
tunnistin mm. raaka-aineita. Tuotteita kehitellessä, säilyvyysaikaa seuratessa ja laadunvalvonnassa kaikki
aistit olivat jatkuvasti käytössä. Selvisin pitkään putkinäölläni, välillä suurennuslasia käyttäen. Liikkumisnäön
heikentyminen alkoi kuitenkin vaikeuttaa työtäni tehdasvalmistuksissa
ja koneiden käytössä.

Elämä voittaa
Mitään tietoa vammaistuesta, apuvälineistä, yhdistyksistä tai uudelleenkoulutuksen mahdollisuudesta
en saanut vuosittaisilla silmälääkärikäynneilläni koko kymmenen vuoden aikana. Vain verotukseen sain 40
% haitta-asteen. Putkinäköni säilyi
pitkään, vaikka kyllähän se vuosien
aikana heikkeni. Hiihdin ja pyöräilin
pienen poikani kanssa. Hän ohjeisti
minua:

Vuonna 1988 minut kirjoitettiin sairaspäivärahalle. Olisin pärjännyt vielä
töissäkin, jos olisi informoitu apuvälineistä. Lopulta näkövammaisten aluesihteeri Laila Salminen kävi luonani
kotikäynnillä ja aukaisi kaikki portit
tiedon saannille ja apuvälineille. Pääsin mukaan Tampereen seudun Näkövammaisten toimintaan. Tämä työ
jatkuu yhä. Mitään en jätä vakan alle,
vaan neuvon muita näkövammaisia
palveluista yms. Kukaan ei saa jäädä
väliinputoajaksi, kuten minä olin jäänyt. Vuosikymmenien ajan olen ollut
myös Retina ry:n, kotipaikkakuntani
Kangasalan ja Näkövammaisteatteri
Sokkelon eri toiminnoissa.
Vuonna 2014 elämäni kääntyi synkille raiteille monien vakavien sairauksien vuoksi. Omaiset oli jo kutsuttu
sairaalaan minua hyvästelemään, ja
kävin taivaan Isän puutarhassa. Kolme vuotta sitten sytostaattihoidot
veivät lopunkin näkökykyni. Näen
enää vain valoa ja hahmoja.
Elämä kuitenkin voitti, ja saan olla
taas innolla mukana yhdistystoiminnoissa. Moni kohtalotoveri on ikuinen
ystävä ja vertaistuen tuoja. Kolme lastani ja 9 lastenlasta ovat tukenani ja
antavat elämäntahtoa. Kiitos kuuluu
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heille ja rakkaalle ex-miehelleni, joka
on ollut valtava elämänvoimani niin
arjessa kuin sydämessänikin. Jälkipolvilla ei ole havaittu retinitistä.

Esko Jantunen:

”Täällä näkyy jotain vakavaa”

A

rmeijassa tuleva upseeriurani
tyssäsi voimakkaaseen likinäköisyyteen ja värisokeuteen.
Vuotta myöhemmin 1975 aloitin opiskelun Tampereen yliopiston taloudellis-hallinnollisessa
tiedekunnassa.
Opiskelun loppuvaiheessa 25-vuotiaana menin silmälääkärille normaalia
silmälasien uusimistarkastusta varten. Katsottuaan silmänpohjiani lääkäri totesi:
– Täällä näkyy merkkejä jostain vakavasta!
Hän mainitsi myös silmäsairauden
nimen. Olin tuolloin kirjoilla Asikkalassa, joten sain lähetteen PäijätHämeen keskussairaalaan Lahteen.
Tilanne oli hämmentävä, ja tunsin
mustia pilviä mieleni sopukoissa.
Seuraavan vuoden kevätpuolella tuli
kutsu PäKSin silmäosastolle tutkimuksiin. Se olikin muistiin painuva kokemus. Silmiäni tutkittiin päivän aikana
monipuolisesti mm. kuvaamalla kirkkaalla salamavalokameralla. Sitten

Diagnoosin metsästys oli kolmikymppisellä Eskolla jo takanapäin.

kyseltiin kaikenlaista. Olenko mahdollisesti joskus saanut jonkin myrkytyksen? Olenko nauttinut aineita, jotka
olisivat voineet vaikuttaa silmiini? Tuon
päivän jälkeen päätäni särki ankarasti,
ja ahdistus oli melkoinen.
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Sain graduni valmiiksi syksyllä 1980
ja saman tien työpaikan Saarioinen
Oy:lta. Seuraavan vuoden puolella
tuli kutsu jatkotutkimuksiin Lahteen.
Ilmoitin muuttaneeni Tampereelle,
ja paperini luvattiin lähettää Taysiin,
josta tulisi uusi kutsu.
Minä painoin töitä vähintäänkin
kymmenen tuntia päivässä, ostin ensimmäisen asuntoni, ryhdyin rakentamaan hirsistä rantahuvilaa Asikkalaan ja tapasin tulevan rouvani. Otin
sitten yhteyttä Taysin silmäpolille,
jossa ei tiedetty minusta yhtään mitään. Sieltä oltiin yhteydessä Lahteen,
ja ajan myötä paperini päätyivät Tampereelle.
Elettiin vuotta 1983, ja silmiäni tutkittiin useaan otteeseen. Silmälääkärin
mielestä tapaukseni ei oikein sopinut
retinitis pigmentosaksi. Myöhemmin
se tuli kuitenkin diagnoosiksi 30 %
haitta-asteella. Autolla ajoa suositeltiin lopetettavaksi, mutta ajokortin
sain pitää.
Helpotusta ja ahdistusta
Helpottavin kokemus tuli 1985, kun
menin yksityiselle silmälääkärille
silmälasien uusimiseksi. Hän tutki
vuorotellen silmiäni ja diagnoosipapereita, jotka olin antanut hänen luettavikseen. Sitten hän naurahti:
– Tämä ei voi olla totta! Tässä tapauksessa kuuluu haitta-asteeksi 100 % ja
eläkepaperit.

Eläkkeestä kieltäydyin kohteliaasti
sanoen selviäväni töissä. Lääkäri kehotti tulemaan uudelleen vastaanotolle, kun haluan eläkkeelle.
Väestöliiton perinnöllisyystutkimus
oli ahdistava, kun se ei tuonut asiaan mitään selvyyttä. Tiedossa oli,
että vuoden 1950 tienoilla kuolleella äidinisälläni oli näkö heikentynyt,
mutta hänen silmiään ei koskaan tutkittu. Omalla äidilläni retinitis todettiin vasta minun diagnoosini jälkeen.
Meitä on viisi sisarusta, ja minä olen
ainoa tällä sairaudella siunattu. Jokaisella meistä on kaksi tai kolme lasta,
yhteensä 12, joista ainoastaan toisen
siskoni yhdellä pojalla on todettu retinitis.

Pitkä työura diagnoosin jälkeen
Kävin eläkettä tarjonneen lääkärin
vastaanotolla myöhemminkin, mutta
työurani jatkui ensitapaamisesta vielä yli 25 vuotta. Työskentelin Saarioinen Oy:llä 1980–2008. Viimeiset neljä
vuotta toimin samanaikaisesti NKL:n
puheenjohtajana ja 60 % Saarioisilla.
Pitkään pärjäsin hyvällä valaistuksella, jota aina tarpeen mukaan paranneltiin. Sitten tuli avuksi erilaista
optista apuvälinettä. Jossain vaiheessa valo alkoi häikäistä, ja työhuoneeseeni vaihdettiin säädettävä valaistus ja ikkunaan paremmat kaihtimet.
Ajan myötä tarvitsin lukutelevision
ja tietokoneeseen suuremman näyttöruudun. Sitten vaihdoin tumma-
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pohjaiseen näyttöön häikäisyn poistamiseksi. Loppuvaiheessa käytin
ruudunlukuohjelmaa ja puhetuella
varustettua puhelinta.
En ollut korvaamaton, mutta olin
huippuosaaja omalla lohkollani.
Koin saavani arvostusta niin työnantajan, esimiesten, työtovereiden
kuin ulkoisten yhteistyökumppa-

nienkin taholta. Kun asiaa pitkään
harkittuani päätin jäädä eläkkeelle
ja siirtyä päätoimiseksi puheenjohtajaksi, oli esimieheni hämmästys
suuri. Hän kysyi: ”Miksi?” ja tarjosi
palkankorotusta. Päätös oli minussa
jo kuitenkin kypsä. Valitsin järjestötyön ja näkövammaisten auttamisen elämäntehtäväkseni.

Hyvinvointi-ilta Jyväskylässä
Teksti: Tarja Pietiläinen, Jaana Harmainen ja Kaija Halme
Kuvat: Kaija Halme

J

yväskylän seudun retinakerhon
helmikuun 2020 aiheena oli henkinen hyvinvointi. Kerhomme
jäsen sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Jaana Harmainen alusti aiheesta. Sen jälkeen hän antoi pareittain
keskusteltavaksi seuraavaa: Mikä on
auttanut sairauteen sopeutumisessa?
Mitä olisit toivonut, millaista apua?
Parikeskustelun jälkeen käytiin koko
pöydän keskustelu ja purettiin kuultua ja koettua. Keskustelu oli vilkasta
ja lämminhenkistä.
Esiin tuli erilaisia selviytymistarinoita.
Paljon on vaikuttanut se, minkä ikäisenä ja missä elämäntilanteessa on
diagnoosin saanut. Lapsena sairastunut ei sopeutumista paljon mietti-

Jaana Harmainen

nyt, eikä sairaudesta yleisesti tiedetty. Lapsen kyky elää hetkessä vailla
tulevaisuuden murheita ehkä myös
auttoi sopeutumaan elämiseen heik-
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Jys-Retinan väkeä kokoontuneena kerhotapaamiseen. Edessä oikealla kerhon vetäjä
Tarja Pietiläinen.

kenevän näön kanssa. Paljon auttoi
myös läheisten suhtautuminen näkövammaiseen lapseen.
Murrosiässä ja nuorena aikuisena
diagnoosin saaneet kokivat tilanteensa henkisesti raskaana. Tulevaisuuden suunnitelmat romuttuivat,
harrastuksista ja monista muista
asioista luopuminen sekä näkövammaisen identiteetin hyväksyminen
on pitkä prosessi. Tietoa sairaudesta,
toivoa selviytymisestä sekä henkistä
tukea olisi tarvittu enemmän myös
viranomaisten taholta.
Työikäisenä diagnoosin saaneilla oli
päällimmäisenä huolena työssä sel-

viytyminen. Sinnitteleminen heikkenevän näön tuomien haasteiden
kanssa syö voimia. Sairaudesta kertominen työpaikalla on helpottanut
paineita ja lisännyt ymmärrystä.
Näkökyvyn menettäminen vähitellen
vuosien aikana aiheuttaa toistuvia
kriisejä. Eteen tulee väistämättä asioita, joista joutuu luopumaan. Luopuminen on surua ja menettämistä.
Itsenäinen liikkuminen, harrastukset,
työnteko entiseen tapaan ja osallistuminen kaikenlaisiin kodin ulkopuolisiin tilaisuuksiin vaikeutuvat.
Sopeutumista jokaisen kohdalla on
helpottanut oikea-aikainen tieto saa-
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tavilla olevasta avusta, vertaistuki
sekä oma elämänasenne.
Sopeutumisprosessi on kestoltaan ja
vaativuudeltaan hyvin yksilöllinen.
Joku sopeutuu pikkuhiljaa tilanteeseen läheisten ja vertaistuen avulla.
Toinen voi tarvita vuosikausien ajan

järeää ammattilaisten apua (esim.
psykoterapiaa) toipuakseen kriisistä ja löytääkseen elämälleen uuden
suunnan.
Jys-Retinan kerholaisista kuului moniääninen tarina, joka oli selvästi selviytymistarina!

Harvinaismessuilla koettua
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Merja Regnér ja Tuula Diakhaté

K

ansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää vietettiin helmikuun lopussa jo kolmattatoista kertaa. Tavoitteena on tuoda
harvinaisten asioille laajaa näkyvyyttä ja yhteistyön voimaa. Harvinaisuus
ei ole niin harvinaista kuin kuvitellaan, sillä harvinaissairaiden kokonaismäärä on suuri.

Harvinaismessut Helsingissä

Timo Nyström piti Retinan puheenvuoron
Harvinaismessuilla.

Harvinaiset-verkosto järjesti kaikille
avoimet Harvinaismessut 29.2.2020
Musiikkitalossa Helsingissä. Ohjelmassa oli asiantuntijaseminaari, tietoiskuja harvinaiskentän ajankohtaisista aiheista sekä yhdistysten
harvinaistoiminnan esittelyä. Tavoitteena oli koota harvinaissairaat, lä-
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– Tapasin useita henkilöitä, joilla on
perinnöllinen silmäsairaus. Muutaman ohjasin yhdistyksen jäseneksi
ja yhdelle naiselle mainostin Tampereen retinakerhoa. Omaa tarinaani
kerroin aika monta kertaa. Muutamat
luulivat, että olen silmälääkäri ja olisivat halunneet tarkempaa diagnoosia.
Esittelypisteellä kävi myös aika monta vanhempaa henkilöä, joilla oli ikärappeuma. Minusta tilaisuus oli hyvä
ja meidän oli hyvä olla paikalla. Jatkossakin olen käytettävissä vastaavissa tapahtumissa, summaa Merja
päivän antia.

Merja Regnér ja Jaana Argillander Retina
ry:n esittelypisteessä.

heiset, sote-alan ammattilaiset, potilasjärjestöjen ja harvinaisyhdistysten
edustajat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tapaamaan toisiaan ja tutustumaan harvinaisteemoihin ja -toimijoihin.
Yhteensä messuvieraita oli yli 600. Yhdistysten tietoiskujakin oli kuuntelemassa muutama henkilö. Retina ry:n
puheenvuoron piti Timo Nyström.
– Osastollemme pysähtyi ihmisiä
säännöllisesti. Monet kyselivät kiinnostuneina, mikä on Retina ry, kertoo Merja Regner, joka päivysti Jaana
Argillanderin kanssa yhdistyksemme
esittelypisteessä.

Harvinaistapahtuma Taysissa
Tampereella harvinaispäivää vietettiin 2.3.2020 Taysin vanhan pääaulan Kohtaamispaikassa. Järjestelyistä
vastasi Norio-keskus. Mukana oli 15
harvinaiskentän toimijaa. Näkövammaisia edusti kaksi retiniitikkoa: Retina ry:n esittelypisteessä päivysti Outi
Lehtinen ja Suomen Kuurosokeat ry:n
pöydän ääressä Jaakko Evonen. Molemmilta kuultiin myös puheenvuorot.
Ylen toimittaja haastatteli Taysin Harvinaiskeskuksen johtajaa Pasi Nevalaista ja joitain yhdistysten edustajia.
Kooste tapahtumasta nähtiin iltapäivällä TV1:n Pirkanmaan uutisissa.
Ruudussa näkyi myös Retinan esittelypiste.
Päivän mittaan pääsin jututtamaan
Pasi Nevalaista kahden kesken. Po-
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vinaiskeskuksen toiminnan kehittämisessä kuuluu nyt entistä paremmin
potilaiden ääni. THL:n kanssa suunnitellaan kansallisen harvinaisrekisterin perustamista, joskaan rahoitusta
ei hankkeeseen ole luvassa vielä tänä
tai ensi vuonna. Kelan kanssa on neuvoteltu yhteistyöstä yleisellä tasolla.
EU:lta on lähiaikoina odotettavissa
päätöksiä uusista Suomen ERN-osaamiskeskuksista. Toivotaan, että myös
HYKSin Silmäklinikka saa ERN-EYEhakemuksensa läpi!

Pasi Nevalainen kertoi Taysin Harvinaiskeskuksen toiminnasta Tampereen harvinaistapahtumassa. Taustalla Retina ry:n ja
Neuroliiton jakama esittelypöytä.

sitiivinen uutinen oli, että Taysiin on
perustettu harvinaissairaiden asiakasraati, mikä tarkoittaa sitä, että har-

Yleisöä oli Taysissa harmillisen vähän.
Potilaat kiirehtivät poliklinikkavastaanotoilleen, ja vain harva ammattilainenkaan pysähtyi esittelypöytien
ääreen. Tämänvuotinen tapahtuma
kallistuikin enemmän harvinaissairaiden keskinäiseksi vertaistuen vaihdoksi kuin tiedon jakamiseksi suurelle yleisölle, mutta hyvä näinkin.
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Näkövammaiset tangolla
Teksti: Sini Sjöblom
Kuvat: Sini Jääskeläinen

T

ammikuussa 2020 Retina ry:n
Uudenmaan kerho sekä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset HUN ry. tekivät yhteisen retken tankotanssitunnille Pole4Fit:in
tanssikoululle Pasilaan. Tarkennuksena vielä, että kyseessä ei siis ole
suinkaan tango- vaan tankotanssi
rohkeasti k:lla kirjoitettuna. Tanssijoiden parina toimi metallinen lattiasta
kattoon ulottuva 48 mm paksu tanko. Etuna on, ettei tanssikaveri pääse
huomaamatta pakenemaan, vaan pysyy varmasti paikallaan.
Kokeilun järjestäjänä minua hieman
jännitti, uskaltaako kukaan ilmoittautua mukaan. Lopulta jopa pienestä ryntäyksestä voidaan puhua, sillä
paikat riittivät juuri ja juuri kaikille
halukkaille. Mukaan ilmoittautui 13
innokasta näkövammaista. Lisäksi
salissa oli mukana muutama henkilökohtainen avustaja, kaksi opaskoiraa,
tunnin ohjaaja sekä yleisavustajiksi
tulleet tankotanssin harrastajat Sini
Jääskeläinen ja allekirjoittanut. 16
tangon salissa oli siis vipinää ja vilskettä.
Normaali tankotanssin perustekniikkatunti koostuu lämmittelystä, spin-

neistä eli pyörähdyksistä sekä tangolla tehtävistä tempuista. Samaa
kaavaa noudatti myös kokeilutunti.
Ensin lämmiteltiin hyvin. Erityisesti
olkapäitä ja ranteita lämmiteltiin erilaisin pyörityksin, sillä käsien varassa
roikkuminen vaatii lämpöä käsiin ja
ylävartaloon.
Lämmittelyjen jälkeen aloitettiin
pyörähdyksillä, jotka alkoivat yksinkertaisesti tangon ympäri kävelyllä. Tämäkin on yllättävän haastavaa,
kun tarkoituksena on saada painopiste pois tangosta, niin että nojataan
ulospäin käden varassa samalla, kun
jalat kävelevät tangon ympäri mahdollisimman lähellä sen juurta. Tästä
haasteesta kaikki kuitenkin selvisivät
erinomaisesti.
Pian siirryttiin yhdellä askeleella tangon ympäri astumiseen ja siitä lopulta täysin käsien varassa tehtäviin
pyörähdyksiin. Niitä tehtiin erilaisia.
Palomiespyörähdyksessä sääret kiedotaan pyörähdyksen aikana tangon
ympärille. Tuolipyörähdyksessä jalat
nostetaan vartalon eteen, jolloin pyöritään eteenpäin käsien varassa aivan
kuin näkymättömällä tuolilla istuen.
Tässä kohtaa tuntia ohjaajalle ja avus-
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Tuolipyörähdys onnistui kaikilta kuin vanhoilta tekijöiltä.

taville tankoilijoille, kahdelle Sinille
alkoi valjeta, että salissa on luonnonlahjakkuuksia. Varsin haastavat tuolipyörähdykset sujuivat kaikilta kuin
vanhoilta tekijöiltä. Oli siis siirryttävä
haastavampiin asioihin.
Seuraavaksi oli vuorossa tangolla
seisominen. Tangolla pysyminen perustuu täysin ihon ja tangon väliseen
kitkaan. Temput eivät onnistu, jos välissä on vaate. Tämän vuoksi tankotanssijoilla on vähänlaisesti vaatetusta päällään.
Seisomiseen siirryttäessä monille
osallistujista alkoi valjeta tankotanssin ikävämpi puoli. Ihon ja tangon
välinen kitka ei välttämättä tunnu
kovinkaan mukavalta, ennen kuin

iho tottuu siihen. Pieni kivunsietokyky ja mustelmiin tottuminen on tarpeen, jos lajia aikoo harrastaa. Tästä
päästiin kuitenkin hyvien henkisten
voimavarojen turvin yli. Tangolla seisominen luonnistui monilta heti ensimmäisellä tunnilla. Onnistuminen
peitti alleen mahdollisen kivun, joka
poltti jalkojen ihoa.
Viimeisenä haasteena oli päälläseisonta tankoa vasten. Tässä tempussa iho sai levätä, sillä tanko toimi
vain tukena selän takana.
Tunnin päätteeksi osallistujat vaikuttivat erittäin tyytyväisiltä siihen, että
olivat lähteneet rohkeasti mukaan
kokeiluun. Kotiin viemisiksi kertyi uusia mukavia onnistumisen kokemuk-

39

retina 1/2020

sia. Uudelle kokeilullekin tuli kysyntää. Tätä haluttiin selvästi lisää!
Mikäli jollakulla lukijalla heräsi mielenkiinto kokeilla tankotanssia, kannustan ehdottomasti ottamaan yhteyttä johonkin tankotanssistudioon,
joita on eri puolilla Suomea. Laji sopii
hyvin näkövammaisille, sillä siinä jokainen tanssii ja temppuilee oman
tankonsa kanssa omassa tahdissaan,
omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.
Tankotanssin kokeileminen ei vaadi
liikunta- tai urheilutaustaa, sillä kunto kehittyy tangon kanssa touhutessa. Harrastus ei katso ikää tai sukupuolta. Suomessa lajin parista löytyy
harrastajia, esiintyjiä ja kilpailijoita
ainakin 6-vuotiaasta yli seitsemänkymppisiin miehiin ja naisiin. Rohkeasti siis kokeilemaan!

Tunti päättyi päälläseisontaan.

Käsityöt onnistuvat,
vaikka näkö heikkenee
Teksti: Riitta-Kaisa Voipio
Kuvat: Elli Tuominen ja Hanna Karesjoki

L

ähes jokaisen tuttavapiiriin kuuluu joku, jolla näkö on heikentynyt, sillä Suomessa arvioidaan
elävän noin 300 000 eri tavoin huononäköistä. Ikärappeuma tuottaa

eniten näköongelmia. Heikon näön
kanssa oppii kuitenkin elämään, jopa
nauttimaan elon ihanuudesta.
Jos ihminen on harrastanut käsitöitä
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Lähimmäisen apua
Käsitöistä saa niin paljon elämäniloa,
että sen soisi yltävän jokaisen sitä halajavan ulottuville, näkipä hän tai ei.
Käsillä tekeminen virkistää aivoja, parantaa muistia ja kohentaa kokonaisterveyttä.
Kun käsityökärpäsen puraisema menettää osittain tai kokonaan näkönsä,
tarvitsee hän tukea alkuun päästäkseen. Jo käsityökerhon pitopaikkaan
saattaa olla hankala reitti, jolloin näkevä kaveri voi tarjota kyytiä tai kävelyseuraa. Avuntarvetta kannattaa
aina kysäistä.

Seppo Toivanen kunnostaa korihuonekaluja.

näkevänä, on ehkä opeteltava uusia
tekniikoita huonon näön tai sokeuden yllättäessä. Käsitöistä ei silti tarvitse luopua, ei sinne päinkään.
Ja onpa niitäkin, jotka ovat löytäneet
käsityöt vasta sokeuduttuaan. Opettelun jälkeen sormet alkavat pikkuhiljaa erottaa silmukoita puikolla ja tuntea oikean kohdan virkkuukoukun
työntämiseksi isoäidin neliön reunakerroksen läpi.

Surkuttelu ei auta ketään eikä vie
eteenpäin, mutta hienotunteinen
jelppi on kullanarvoista. Opastaminen liikkuessa ja pudonneen neulan
noukkiminen lattialta ilahduttaa, samoin värien kuvaaminen auttaa sommitteluratkaisuja työn ääressä. Niin,
ja kahvipöydän antimien nouto kerhossa tauon aikana!
Internet pursuaa toinen toistaan ihanampia malleja, käsityöblogeja ja
vaikka mitä. Näkevä kanssakulkija voi
seikkailla siellä toverina sanallistaen
ohjeita ja muuta visuaalista verkkosisältöä.
Sitä vastoin liika apu tappaa omaaloitteisuuden. Ei ole mitään järkeä
siinä, että avustaja tai omainen liimaa
kreppipaperikukat CD-levylle, kun
askarrellaan onnittelukortteja. Tai
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hyvin neuvoa, koska ovat kantapään
kautta opetelleet itsekin tekemään
muun muassa villasukan kantapään.

Niksejä

Opaskoira Sepi testailee punottuja puruleluja.

Aluksi pitää huolehtia huonosti näkevälle riittävä valaistus. Tehokkaat
mutta häikäisemättömät kohdevalot
auttavat näkemään paremmin, ja materiaaleiksi voi valita sellaisia, joissa
on vahva kontrasti. Valaisevasta suurennuslasista saattaa myös koitua
isosti hyötyä.
Moni näkövammautunut saa apuvälineeksi lukutelevision. Sitä voi

rullaa mehiläisvahalevyn kynttiläksi,
ja näkövammainen vain polttaa sen
kotona. Sellainen passivoi.

Vertaistukea
Näkövammaisten omat käsityökerhot
antavat myös tärkeää vertaistukea ja
mahdollisuuden olla kaltaistensa joukossa eikä aina se kummajainen. Silti on hyvä rohkaista huononäköistä
liittymään myös näkevien piireihin ja
ompeluseuroihin martoissa, kansalaisopistoissa ja käsityökahviloissa.
Hän voi taas vuorostaan tuoda niihin
uusia ideoita.
Valtakunnallisena yhdistyksenä Näkövammaiset Käsityöntekijät ry kouluttaa ohjaajia. Ympäri maata pyöriikin kerhoja, joissa vetovastuuta
kantavat näkövammaiset. He osaavat

Pistekirjoituspaperista taiteltu ruusu,
vanhasta kirjasta askarreltu siili ja punottuja koiran puruleluja.
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hyödyntää käsitöissäkin asettamalla
kameran alle vaikkapa pienen ompeluksen tai virkkuutyön. Ennakkoluulottoman harjoittelun jälkeen oppii
kyllä seuraamaan työtä ruudulta eikä
sormista.
Bambuiset työvälineet, kuten puikot
ja koukut, toimivat mainiosti, kun
taas metalliset tai muoviset tuppaavat luiskahtamaan hilpeästi kilahtaen
lattialle. Samoin pyöröpuikko on oiva
apu neuloessa; silmukat eivät putoile
herkästi eivätkä puikkojen päät juutu
nojatuolin käsinojiin.
Ensimmäiset sokkona loihditut työt
voisi näprätä hiukan paksummasta
langasta, kunnes sormilla alkaa ”nähdä”. Vähitellen rutiinin karttuessa pystyy taas tarttumaan ohuempaankin
rihmaan.
Eriväriset lankakerät ja muut materiaalit kannattaa heti ostosreissun
jälkeen merkata jollakin systeemillä.
Pistekirjoitus on oiva keino, mutta
kekseliäitä konsteja on kosolti: solmittuja langanpätkiä, kuminauhoja,
klemmareita.

Muutakin kuin lankoja
Monenlaiset solminta- ja punontatyöt ja esimerkiksi mehiläisvahakynttilöiden pyörittäminen sujuvat hyvin
ilman näköä. Neulahuovutus ja silkkihuivien värjääminen tuottavat hienoja tuloksia, samoin rottingista ja ekopäreestä punotut pienkorit.

Kahvipusseista voi työstää pannualusia, jopa ostoskasseja, mikäli ompelukone ei pelota. Alan kaupoista saa
sähköompelukoneita, joissa on todella turvallinen sormisuoja.

Sata vuotta sokeain käsitöitä
kaupan
Annansilmät-aitta täytti viime vuonna sata vuotta. Vuosikymmeniä sokeiden valmistamia käsitöitä myytiin
ympäri maata omissa myymälöissä.
Nyt niitä on vain yksi jäljellä, Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevassa Iiristalossa. Sen hyllyistä ja lattialta voi
valita rottinkihuonekaluja, poppanoita ja muita tekstiilitöitä, koruja,
keramiikkaa ja puutöitä. Monenmoiset ekologiset harjat kuuluvat myös
perinteisiin sokeiden käsitöihin.
Julkaistu Martat-lehdessä 6/2019

Merkki
näkövammasta

43

retina 1/2020

Sokkolätkän lumoissa
Teksti: Heikki Ketola
Kuva: Timo Vehviläinen

T

ammi-helmikuun
vaihteessa
2020 meillä suomalaisilla oli
mahdollisuus kokea näkövammaisjääkiekon taikaa Liikuntakeskus
Pajulahdessa Nastolassa. Näkövammaisten jääkiekkoa pelataan sarjatasolla Kanadassa ja Yhdysvalloissa.
Meitä suomalaisia oli kouluttamassa
Kanadan maajoukkueen pelaajia ja
valmentajia.
Leirin järjestäjänä toimi vantaalainen urheiluseura Aisti Sport ry. Leiri
oli ensimmäinen näkövammaisten
jääkiekkotapahtuma Pohjoismaissa.
Näkövammaisjääkiekko tavoittelee
paralympia-statusta vuodelle 2030.
Laji on kehitetty 1970-luvulla Kanadassa. Sitä pelataan metallilevystä
valmistetulla kiekolla, jonka sisällä
on kuulalaakereita. Maali on 30 cm
normaalia jääkiekkomaalia matalampi, mutta muuten kaukalo on ihan
normaali jääkiekkokaukalo. Pelissä
maalivahdin tulee olla sokea, mutta
kenttäpelaajat saavat käyttää jäljellä
olevaa näköään.
Itse lähdin uteliaana kokeilemaan
lajia Pajulahteen. Olin saman tien

täysin myyty. Minulla on jääkiekkotausta, olenhan aloittanut jääkiekon
pelaamisen jo viisivuotiaana Oulun
Kärppien kaupunkisarjassa. Pelasin
nuorena C-nuorten SM-sarjan Kärppien joukkueessa. Harrastus loppui
B-junioreissa 16-vuotiaana, kun en
enää mahtunut edustusjoukkueeseen. Tämän jälkeen olen pelannut
jääkiekkoa yliopiston harrastevuoroilla. Viimeiset harrastejääkiekot
näkevänä pelasin 25-vuotiaana. Voi
hyvinkin olla, että retiniitis vaikutti
jo nuorempana siihen, ettei minusta
tullut aikuisena jääkiekkoilijaa, mutta
sitä en silloin vielä itse tiedostanut.
Viime vuosina olen ylläpitänyt luistelutaitoa ulkokentillä. Silti täytyy
myöntää, että hiukan jännitin leirille
menoa. Heti ensimmäisestä treenistä
lähtien tunsin kuitenkin näkövammaisjääkiekon vievän minut mukanaan. Vaikka näköni on vain jäänne,
tuntui pelaaminen yllättävän luonnolliselta, ja kiekko tuntui lavassa todella hyvälle. Täytyy silti todeta, että
aivan helppoa kiekon hallinta ei aluksi ollut. Kyseessä onkin aika vaativa
laji sokeille ja vaikeasti heikkonäköisille pelaajille.
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mukana oli sekä tyttöjä että poikia.
Pukukopissa tunnelma oli aivan mahtava, ja yhteenkuuluvaisuuden tunne
oli kohdallaan!
Mukana leirillä oli kaikista näköluokista olevia näkövammaisia, sokeista lievästi heikkonäköisiin. Kaikille löytyi omaan näkötilanteeseen
sopiva pelirooli, ja hauskaa oli.
Koskaan omalla peliurallani en ollut
kokeillut maalivahtina olemista. Tällä kertaa pääsin yhden treenin ajaksi
maaliin. Kiekon kuuli yllättävän hyvin. Tulipa tehtyä muutama hyvä torjuntakin.

Heikki Ketola jääkiekkovarusteet
päällään pukukopissa.

Kolmipäiväisellä leirillä pelaajat jaettiin kahteen ryhmään. Treenejä oli
kahdet päivässä. Sunnuntaina leiri
huipentui joukkueiden väliseen otteluun ja rangaistuslaukauskilpailuun.
Pelatessa lyöntilaukaukset ja kaikki
kontaktit on kielletty, jotta vahinkoja
ei pääsisi syntymään. Leirillä pelaajien ikähaarukka oli 10-50 vuotta, ja

Pääkaupunkiseudulla pyörii jatkuvasti Aisti Sportin järjestämä jäävuoro, johon kaikki näkövammaiset pääsevät lajia kokeilemaan. Suomella
lienee myöhemmin tarkoitus kasata
jopa maajoukkuemuotoista toimintaa näkövammaisjääkiekossa, joten
kannustan kiinnostuneita mukaan
kokeilemaan.
Laji sopii erityisen hyvin retiniitikkonuorille, joiden näkö on vasta heikkenemässä. Mitä enemmän näköä
on jäljellä, sitä kovempaa kaukalossa
uskaltaa mennä. Itsestäni tuntui koko
ajan, että tekisi mieli mennä kovempaa. Sen verran on tullut tähän ikään
(39 v) järkeä päähän, että vauhtia tuli
väkisinkin jarruteltua. Joka tapauksessa kokemus oli aivan loistava. Suosittelen muillekin!
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Opaskoira – 80 vuotta itsenäistä
liikkumista
Teksti: Raisa Ticklén ja Virpi Paananen
Kuva: Outi Lehtinen

V

uonna 1940 Suomen Punainen
Risti sai lahjoituksena Ruotsista sotasokeille luovutettaviksi
viisi koulutettua opaskoiraa. Nämä
olivat Suomen ensimmäiset viralliset
opaskoirat, ja ne luovutettiin käyttäjilleen 2.8.1940. Jo tätä ennen jokunen sokea oli kouluttanut omasta
koirastaan itselleen oppaan. Harvalla
kuitenkaan oli tuolloin varallisuutta
ostaa ja ylläpitää opaskoiraa, pulaaikoja kun elettiin.
Vähitellen opaskoirien koulutus siirtyi
Sotasokeat ry:n ja Sotainvalidien Veljesliiton vastuulle. Opaskoirien määrä
kasvoi nopeasti, sillä sotasokeat saivat koiran valtiolta. Lähes kaikilla sotasokeilla oli yhdessä vaiheessa koira,
ja koirakoita oli lähes 200, Vuonna
1947 valmistunut Opaskoirakoulu
toimi Sotainvalidien Veljesliiton ylläpitämänä vuoteen 1976.
Sotasokeiden määrän vähetessä
huomio kiinnittyi muiden sokeiden
ja heikkonäköisten asiaan. Opaskoirayhdistys perustettiin 1948, ja sen
tärkeimpänä tavoitteena oli saada

opaskoiria siviilisokeille. Yhdistyksen
aloitteesta perustettu Opaskoirasäätiö otti opaskoirakoulun vastuulleen
1977. Näkövammaisten Keskusliitolle
koulu siirtyi 1985.
Ensimmäisenä toimintavuotenaan
Opaskoirayhdistys luovutti käyttöön
kolme opaskoiraa ja järjesti Pohjoismaiden ensimmäiset epäviralliset
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opastuskilpailut. Vuosikaudet yhdistys hankki siviilisokeille koirat ja varat niiden koulutukseen lahjoituksin,
lehti-ilmoituksin ja erilaisin varainkeräyskampanjoin. Vuonna 1954 Opaskoirayhdistys alkoi julkaista ja myydä
varainkeräystoimintanaan
Sokean
opas -kirjaa. Julkaisu on edelleen voimissaan, nyt nimellä Opaskoira-vuosikirja.
Sosiaaliministeriö myönsi 1958 ensimmäisen kerran joillekin Opaskoirayhdistyksen siviilijäsenille avustuksena koiran koko hankintahinnan.
Yleisesti edellytyksenä koiran saantiin oli, että sokea henkilö tarvitsee
koiraa työssä käymisen mahdollistajaksi.
Alkuvuosikymmeninä koulutettavat
koirat olivat pääosin saksanpaimenkoiria ja rottweilereita. Nämä rodut
ovat vahvoja niin fyysisesti kuin saalistus- ja puolustusvieteiltään ja siten
usein varsin haastavia koulutettavia
ja käytettäviä. Opaskoirakoulu osti
1961 ensimmäisen labradorinnoutajan pennun ja Opaskoirayhdistys
Ruotsista kaksi labradorinpentua.
Labradori mahdollisti opaskoiran
käytön myös näkövamman lisäksi
muista terveysongelmista kärsiville ja vanhemmille henkilöille. Myös
naiskäyttäjät alkoivat yleistyä rauhallisemmin työskentelevän noutajan
myötä.
Vuonna 1973 koiria alettiin myöntää
myös hakijoille, jotka terveydellisistä

syistä tarvitsivat koiraa fyysisen kunnon ylläpitämiseen, opiskeluun tai
asioiden hoitoon.
Opaskoirien rahoitus siirtyi 1980
kokonaisuudessaan
yhteiskunnan
maksettavaksi. Tämän myötä Opaskoirayhdistyksen sääntöjä uudistettiin ja sen tarkoitukseksi määriteltiin
koirankäyttäjien etujen ja oikeuksien valvonta, täydennyskoulutuksen
ja opaskoirakokeiden järjestäminen
opaskoirien kehittämiseksi, opaskoiriksi soveltuvien rotujen jalostuksesta huolehtiminen sekä viranomaisten
ja suuren yleisön huomion kiinnittäminen opaskoira-asiaa kohtaan.
1990-luvulla opaskoirakoulun ja
opaskoirankäyttäjien lisäavuksi kehitettiin peesaritoiminta. Kouluttajien
ja vapaaehtoisten perässä kulkijoiden avulla järjestetään edelleen täydennyskoulutusta ja paikallista kerhotoimintaa. Peesarit ovat tärkeä osa
opaskoiratyötä, sillä he tukevat opaskoirankäyttäjiä mm. uusien reittien
turvallisessa opettelussa.
Opaskoirakoululla oli huonoja pentuvuosia, ja jonotusaika kasvoi kasvamistaan 2000-luvulle tultaessa noin
1,5 vuoteen. Sokeiden koiranhakijoiden lisäksi opaskoiraa pääsivät
hakemaan myös heikkonäköiset näkövammaiset, joiden liikkumisedellytyksiä opaskoira voi tukea.
Pitkittyneeseen jonotustilanteeseen
ja lisääntyneeseen hakijamäärään
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vastasivat 2010-luvulla toimintansa
aloittaneet Opaskoirapalvelu NouHau ja Suomen Opaskoirakoulu. Jonot purkautuivat, ja jonotusaika on
tällä hetkellä noin puoli vuotta.
Viimeiset sotasokeat opaskoirankäyttäjät ovat jo siirtyneet vihreämmille
lenkkipoluille, mutta opaskoiratyö
jatkuu. 80 vuodessa opaskoiran merkitys ja tarve näkövammaisen itsenäisen elämän mahdollistajana ei ole
muuttunut miksikään. Tänä vuonna
230 koirankäyttäjää kulkee uskollisen, väsymättömän ja älykkään apuvälineen ja ystävän kanssa. Koira on
ehkä ihmisen paras ystävä, mutta
meille näkövammaisille koirat toimivat myös silminämme.

Vuosikymmenien ajan on yritetty kehittää näkövammaisille liikkumisen
apuvälineitä, jotka luotettavasti ilmaisisivat esteet ja pitäisivät meidät
reitillä, mutta toistaiseksi ei koulutettua opaskoiraa parempaa apuvälinettä ole keksitty. Vuosien saatossa
on näkövammaisten halu liikkua ja
hoitaa asiansa itsenäisesti säilynyt,
vaikka henkilökohtaiset avustajat ja
kuljetuspalvelu ovat arkeamme helpottamassa. Tahto itsenäisyyteen,
halu lähteä asioimaan tai lenkille silloin kun itselle sopii ja olla riippumaton näkevän käsivarresta on saanut
monet kokeilemaan opaskoiran kanssa kulkemista ja lopulta pitämään valjaista kiinni niin kauan, kuin jalat vain
kantavat.

Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- ja
päivystysaika
Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse yleensä tiistaisin ja torstaisin klo 9–15 numerossa 045 135 7611. Muina aikoina voit
jättää viestin vastaajaan. Toimisto on
suljettu 29.6.-17.8.2020.
Vertaistuen yhteystiedot löydät takakannesta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Retina Day 19.9.2020
Perinteinen kansainvälisen retiniitikon päivän tapahtuma Retina Day
järjestetään lauantaina 19.9.2020 Iiriksessä Helsingissä. Luennot lähetetään suorana Iiriksen nettiradion
kautta ja ne voi kuunnella myöhemmin äänitallenteena yhdistyksen
verkkosivulta. Tapahtumaa ei peruta,
vaikka fyysinen kokoontuminen ei
onnistuisikaan mahdollisten koronarajoitusten vuoksi.
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Vuosikokoukset Seinäjoella
24.10.2020
Retina ry:n yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään 24.10.2020 Seinäjoella Hotelli Scandicissa, Kauppakatu
10. Kokoonnutaan paikalle jo perjantai-iltana, niin virallisille kokouksille,
yhdessäololle ja oheisohjelmille jää
koko lauantaipäivä. Jutta Laino-Tabell luennoi aiheesta Kohtaaminen
– arvostava ja positiivinen vuorovaikutus. Minna Leppälä NouHaun Opaskoirapalvelusta kertoo opaskoirista.

Kesäpäivät 2021
Koronaviruspandemian vuoksi peruutetut kesäpäivät järjestetään Turussa kesäkuussa 2021. Alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti majoitumme Ruissalon kylpylähotelliin. Ohjelmassa on mm. käynti Kultarannassa
ja kokopäiväretki Seilin saarelle.

Kerhotoiminta
Kerhotoiminta käynnistyy jälleen
syksyllä pandemiatilanteen niin salliessa. Seuraa ilmoittelua!
Uudenmaan retinakerho
kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17:3019:00 Iiris-keskuksen 5. kerroksessa
Kulttuuripalvelun keittiössä, Marjaniementie 74, Helsinki.
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 2 €. Lisätiedot:
Raija Leppänen, p. 0400 797 139, ja
Outi Lehtinen, p. 040 700 7930 tai
outi.lehtinen@elisanet.fi.
Ma 31.8. klo 14-17 retki Eräjärven
Eerolaan, Eerolanmutka 12, Orivesi.
Eerola on Eräjärven kirkon kupeessa
sijaitseva vanha sukutila ja viehättävä matkailukohde. Se on ollut saman
suvun hallussa jo kolme vuosisataa,
vuodesta 1721. Nautimme lounaan,
kuulemme tarinoita tilan historiasta
ja nykyisyydestä ja ihailemme idyllistä pihapiiriä aittoineen ja muine
rakennuksineen. Omakustanteinen
lounas 22,80 €/hlö. Kuljetus omin
kyydein. Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot viimeistään 15.8. outi.
lehtinen@elisanet.fi tai 040 700 7930.
Jyväskylän seudun retinakerho
kokoontuu kerran kuussa Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n toimintakeskuksessa, Eeronkatu 7 B 19.
Lisätiedot: Tarja Pietiläinen, p. 0400
808 970, tarja.m.pietilainen@gmail.
com, tai Kaija Halme, p. 040 735 9510,
kaija.a.halme@gmail.com.
Vaasan retinakerho
Lisätiedot: Helena Holappa,
p. 050 522 5267 tai
helena.piittari@hotmail.com.
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Palvelukortti
Haluan liittyä varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi +
liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina-lehden vuosikerran)
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi, sisältää Retina
-lehden vuosikerran)
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)
Tilaan veloituksetta:
		
yhdistyksen esitteitä ____ kpl
		
Retiniitikon opasta ____ kpl
		
Käveleviä hattuja
____ kpl
Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja
luonnonvaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 3 € / lippis 3 €
Paita: koot M, L, XL, XXL ____ kpl ____ koko __________ väri
Lippis: yksi koko - sopii kaikille ____ kpl ____________ väri
Maksetaan etukäteen tilille Danske Bank FI13 8000 1201 7422 60
_____ euroa.

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

Sini Sjöblom, Helsinki
0400 567 836
sini.sjöblom@pp.inet.fi

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
Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 980
tarja.m.pietilainen@gmail.com
Pekka Rantanen, Helsinki
0400 468 005
vp.rantanen@nic.fi
Merja Regner, Espoo
0500 426 049
merja.regner@hotmail.com

Varajäsenet:
Outi Lehtinen, Tampere
040 700 7930
outi.lehtinen@elisanet.fi
Jaana Argillander, Helsinki
040 520 4930
jaana.argillander@kolumbus.fi
Mauri Kulmala, Turku
0400 782 525
mauri.kulmala@gmail.com

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

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
Mauri Kulmala, Turku
0400 782 525, mauri.kulmala@gmail.com
Anita Niemi, Haapavesi
0500 585 750, anita.niemi@kotinet.com

Vertaistukiperhe:
Susanna Rahunen, Vantaa
050 482 1172,
susanna.rahunen@nsn.com
Jussi Ruokonen, Vantaa
040 731 1245, jussi.ruokonen@volvo.com
Tuomas Ruokonen, Helsinki
040 571 3509, tuomas_tsr@hotmail.com
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Kuva: Arja Piisinen

