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Puheenjohtajan palsta

Uusi normaali
Teksti: Sini Sjöblom

Kuva: Mimmi Sjöblom

T

ätä lehteä lukiessasi kesä on jo
saapunut Suomeen. Samalla
toivottavasti koronatilannekin on
jatkunut parempaan suuntaan. Kirjoittaessani tätä juttua uskon vahvasti siihen, että rokotteiden ja kesän
myötä toivo normaalista on jo hyvin
lähellä. Mutta mikä tulee jatkossa
olemaan ”normaalia”?
Me Retina ry:ssä olemme viimeisen
reilun vuoden aikana ottaneet uusia
toimintatapoja käyttöön niin tapah-

					

tumissa kuin hallituksen ja työryhmien kokouksissa. Nämä muutokset
ovat tulleet pakon edessä, mutta se
ei tarkoita, että ne olisivat huonoja
tai että meidän olisi palattava ”vanhaan normaaliin”, kun tilanne rauhoittuu.
Yhdistyksemme hallitus ja aktiivitoimijat valitsivat vuoden 2021 teemaksi Lähellä livenä ja verkossa. Mielestäni se kuvaa hyvin sitä normaalia,
mihin toivon meidänkin päätyvän.
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Yhdistyksellämme on hieno tapahtumakulttuuri. Pääsemme eri yhteyksissä tapaamaan toisiamme, jakamaan
kokemuksia, huolia ja iloja. Samalla
saamme myös tärkeää tietoa lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä muista
meitä koskevista asioista.
Suomi on maantieteellisesti suuri,
ja etäisyydet voivat olla hyvinkin pitkiä. Vaikka osallistuminen on tärkeää
ja hyödyllistä, aina ei ole mahdollista
tai järkevää matkustaa paikan päälle.
Etäyhteys mahdollistaa osallistumisen
fyysisestä sijainnista riippumatta.
Kun tapaamisrajoituksia toivottavasti pian lievennetään, se ei Retina
ry:n osalta tarkoita paluuta täysin
entiseen normaaliin. Hallituksessa
ollaan yhtä mieltä siitä, että tulevaisuus on sekä fyysisissä että etätapaamisissa ja näiden yhdistelmissä.
Tarkoituksena on, kunhan laki sen
sallii, että esim. yhdistyksen syys- ja
kevätkokoukset toteutettaisiin hybridimallilla. Tällöin kukin voisi itse valita, osallistuuko tapahtumaan paikan
päällä vai etäyhteydellä.
Kesäpäivät toimivat varmasti parhaiten nimenomaan fyysisenä tapaamisena. Sen sijaan Retina Day on
jo vuosien ajan ollut kuunneltavissa
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myös nettiradion kautta. Viime vuonna saatiin mukaan monien toivoma
videoyhteys. Seuraavaksi voidaan
kehittää etäosallistumisen vuorovaikutteisuutta.
Retinakerhot ovat pandemian aikana kokoontuneet Teams-sovelluksella tai puhelinrinkeinä. Jatkossa nekin
voivat ottaa hybridimallin käyttöön.
Keskusteluun osallistuminen koko
ryhmän kanssa onnistuu kaiuttimien
kautta myös etänä puhelimen tai
verkon välityksellä.
Vaikka koronapandemia onkin väliaikaisesti hankaloittanut yhteydenpitoa, on se myös tarjonnut mahdollisuuden nopeaan digiloikkaan.
Lopputulemana ovat toivottavasti
entistä saavutettavammat tapahtumat myös Retina ry:ssä.
Te, jotka luette Retina-lehteä painettuna tai PDF-versiona näönvaraisesti,
saatatte huomata, että lehtemme ulkoasua on päivitetty. Muutoksia on
tehty sekä fonttiin että sivujen ulkoasuun siten, että lehden ilme on nyt
hieman keveämpi ja ainakin omasta
mielestäni nykyaikaisempi. Toivomme, että pidätte uudesta ulkoasusta.
Antoisia lukuhetkiä ja erittäin hyvää
kesää!
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Varhainen diagnoosi parantaa
ennustetta ja elämänlaatua
monissa sairauksissa
Teksti:

Väitöskirjatutkija FM Petri Purola ja professori Hannu Uusitalo
Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta,
THL/Näkövammarekisteri, Näkövammaisten liitto ry

Tieto sairauden diagnoosista ei yleisestä uskomuksesta poiketen vaikuta potilaan elämänlaatuun huonontavasti, vaan on
usealle potilaalle jopa helpotus.

T

ästä on olemassa tutkimustietoa
esimerkiksi keliakian, diabeteksen ja verenpainetaudin osalta. Tämä
näyttää olevan totta myös silloin,
kun tautiin ei ole olemassa tehokasta
hoitoa. Arjesta selviytymiseen löytyy
kyllä monia tapoja. Pahinta on epätietoisuus taudista ja sen oireista.
Tuoreessa tutkimuksessamme selvitimme yleisimpien silmäsairauksien (glaukooman, kaihen ja silmänpohjan ikärappeuman) vaikutusta
potilaan kokemaan elämänlaatuun.
Aineisto pohjautui kahteen valtakunnalliseen
Terveys-väestötutkimukseen, jotka toteutettiin vuosina
2000 ja 2011.
Tulosten mukaan silmäsairaiden
keskimääräinen elämänlaatu on merkittävästi huonompi verrattuna terveisiin väestöverrokkeihin. Heikentynyt näkökyky on kuitenkin selvästi
merkittävämpi tekijä elämänlaadun

					

huononemiselle kuin potilaan tieto
sairauden diagnoosista.
Näkökyvyn vaikutus elämänlaatuun lisääntyy merkittävästi näkökyvyn heikennyttyä alle näöntarkkuuden 0,5. Merkittävää on myös se, että
11 vuoden seurannan aikana kaikkien silmäsairausryhmien keskimääräinen elämänlaatu oli parantunut.
Seurannan aikana todetuilla uusilla
diagnooseilla ei enää ollut merkittävää vaikutusta tutkittavien elämänlaatuun.
Elämänlaatumittareilla voidaan arvioida tutkittavien selviytymistä elämän eri osa-alueilla. Tutkimuksessa
oli käytössä kaksi eri elämänlaatumittaria, EQ-5D ja 15D, joista ensimmäinen kattaa viisi elämänlaadun eri
osa-aluetta ja jälkimmäinen 15. Elämänlaatumittareiden eri osa-alueet
on esitetty Taulukossa 1.
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Taulukko 1. Elämänlaatumittarien EQ-5D ja 15D osa-alueet

EQ-5D
Liikkuminen – Itsestä huolehtiminen – Jokapäiväiset toiminnat – Kivut ja
vaivat – Ahdistus ja masennus

15D
Liikuntakyky – Näkö – Kuulo – Hengitys – Nukkuminen – Syöminen –
Puhuminen – Eritystoiminta – Tavanomaiset toiminnot – Henkinen toiminta
– Vaivat ja oireet – Masentuneisuus – Ahdistuneisuus – Energisyys –
Sukupuolielämä
Elämänlaadun osa-alueista silmä-sairailla ja erityisesti näkövammaisilla on eniten vaikeuksia näkemiseen liittyvissä toiminnoissa,
jokapäiväisissä toiminnoissa, energisyydessä ja liikkumisessa. Yleisesti
vaikeudet näissä osa-alueissa olivat
kuitenkin 11 seurantavuoden aikana
vähentyneet, mikä saattaa selittyä

parantuneella hoidolla, kuntoutuksella ja avunsaannilla.
Elämänlaatu laskee heikentyvän
näön ja kasvavan iän mukana silmäsairaudesta riippumatta (Kuva 1).
Heikentynyt näkökyky laskee elämänlaatua enemmän kuin silmäsairaudet ja on merkittävä myös verrattuna muihin kroonisiin sairauksiin.

Kuva 1. Elämänlaatu laskee heikentyvän näön (A) ja kasvavan iän (B) mukana riippumatta silmäsairaudesta.
EQ-5D on elämänlaatumittari, jossa indeksiarvo 1 kuvaa parasta mahdollista elämänlaatua.
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Elämänlaatu alenee luonnollisesti
myös perinnöllisten verkkokalvosairauksien aiheuttamasta näön heikentymisestä. Lapsuus- ja nuoruusvuosina ilmaantuvat perinnölliset
verkkokalvosairaudet
vaikuttavat
elämänlaatuun kuitenkin eri tavalla
kuin myöhemmällä iällä ilmaantuvat
hankitut verkkokalvosairaudet. Eniten vaikeuksia esiintyy päivittäisissä
toiminnoissa, sosiaalisissa vuorovaikutuksissa ja liikkuvuudessa.
Näön heikentyminen varsinkin lapsilla ja nuorilla potilailla voi vaikuttaa
heidän elämäänsä merkittävästi esimerkiksi koulutuksen ja sosiaalisten
suhteiden osalta. Toisaalta perinnöllisiä verkkokalvosairauksia sairastavien havaittiin sopeutuvan näköongelmiin paremmin ja suhtautuvan
sairauteen myönteisemmin kuin
myöhemmällä iällä ilmaantuvia verkkokalvosairauksia sairastavien. Sairauteen positiivisesti suhtautumisen
on yleisesti ottaen todettu parantavan elämänlaatua.
Perinnöllisiä verkkokalvosairauksia
on viimeisten vuosien aikana myös
alettu hoitaa geenihoitojen avulla.
Vaikka näistä uusista hoidoista on
vielä julkaistu hyvin vähän tutkimustuloksia, on ensimmäisissä voitu
osoittaa elämänlaatuun liittyviä positiivisia vaikutuksia.
Esimerkkinä on RPE65-geenihoidon avulla hoidettava perinnöllinen
verkkokalvosairaus, Leberin kongenitaalinen amauroosi, johon lääkevi-

					

”

Tieto ei aina
lisää tuskaa.

ranomaiset ovat hyväksyneet ensimmäisen geeniterapian Yhdysvalloissa
vuonna 2018 ja Euroopassa 2019 ja
jonka on todettu parantavan näkökykyä ja elämänlaatua.
Tieto ei siis aina lisää tuskaa. Taudin
ja sen luonteen tiedostaminen voi
jopa parantaa elämänlaatua huolimatta sen tuomista haasteista elämässä. Epätietoisuudessa eläminen
ei paranna tautia tai sen oireita.
Varhainen diagnoosiin pääseminen
on siis tärkeää paitsi elämänlaadun,
myös tulevaisuudessa mahdollisten
uusien hoitomuotojen vuoksi. Unohtaa ei pidä myöskään positiivista
elämänasennetta, jonka avulla hankalimmistakin elämänvaiheista on
mahdollista selvitä.
Alkuperäinen julkaisu: Purola PKM,
Nättinen JE, Ojamo MUI, ym. Prevalence and 11-year incidence of common eye diseases and their relation to
health-related quality of life, mental
health, and visual impairment. Qual
Life Res, julkaistu verkossa 23.3.2021.
DOI:10.1007/s11136-021-02817-1.
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Pohjoismaat valmistautuvat
geenihoitoihin
Teksti: Outi Lehtinen

Pohjoismaissa valmistaudutaan retiniitikoiden geenihoitoihin
ja kerätään tietoa mutaatioista potilasrekistereihin. Tanskassa
ensimmäiset LCA-potilaat ovat jo päässeet hoitoon julkisella
rahoituksella.

P

ohjoismaiden
retinayhdistysten vuotuinen kokoontuminen
järjestettiin 27.11.2020 koronapandemian vuoksi etäyhteydellä. Suomesta tapaamiseen osallistuivat
Pekka Rantanen, Merja Regnér ja
Sini Sjöblom. Muista Pohjoismaista
mukana oli yhteensä 10 edustajaa.
Aluksi käytiin läpi eri maiden kuulumisia. Koronapandemian vuoksi
toiminta oli joka puolella siirtynyt
suureksi osaksi verkkoon.

LCA-geenihoito
Kuten aiemmin on uutisoitu, Leberin kongenitaalista amauroosia
(LCA) aiheuttavan RPE65-mutaation
Luxturna-geenihoito on hyväksytty
EU:ssa. Suomessa kyseistä geenivirhettä on vain parilla henkilöllä. LCA
johtaa jo varhain sokeuteen. Hyö-
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tyäkseen hoidosta potilaiden tulee
olla alle 20-vuotiaita ja näköä vielä
jäljellä.
Tanskassa
on
kymmenkunta
RPE65-potilasta, jotka voisivat hyötyä Luxturna-hoidosta. Kahdesta
LCA:ta sairastavasta tytöstä on tehty
TV-dokumentti, jossa he odottelevat
hallituksen päätöstä hoidon korvattavuudesta samalla, kun näkö heikkenee nopeasti.
Sittemmin Tanskan terveysviranomaiset hyväksyivät Luxturna-geenihoidon korvattavaksi julkisista
menoista. Korvattavuus on voimassa
vuoden kerrallaan. Tanskan malli voisi soveltua käytettäväksi muissakin
maissa silloin, kun uusia kalliita hoitomuotoja otetaan käyttöön.
Ruotsissa ja Norjassa Luxturna-hoitokuluja ei toistaiseksi korvata. Viranomaiset vaativat luotettavaa
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vertailutietoa hoidon tehosta ja vaikutuksen kestosta. Uuden harvinaisen hoitomuodon kohdalla pitävää
näyttöä on kuitenkin vaikea saada.
Suomessa ja Islannissa hoidettavia ei
ole ollut, joten korvattavuuttakaan ei
ole selvitetty.

Tuntemattomien
mutaatioiden jäljillä
Norjassa on hiljattain saatu rahoitus Bergenissä sijaitsevan Haugelandin yliopiston tutkimushankkeelle,
jonka tavoitteena on löytää maassa
esiintyviä, ennestään tuntemattomia
RP-geenimutaatioita.
Islannissa etsitään rahoitusta vastaavalle hankkeelle. Ensimmäiset
tulokset geenivirheiden jakaumasta
islantilaisilla retiniitikoilla julkaistiin
kesällä 2020. Potilaiden mutaatioista
kaksi kolmasosaa on tiedossa, ja yleisin on RLBP1-geenin virhe.
Suomessa vielä tuntemattomia
mutaatioita jäljittää Joni Turusen
johtama Silmägenetiikan tutkimusryhmä Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Helsingin Biomedicumissa.
HUSin vuosina 2012-2020 keräämässä 847 potilaan aineistossa selvittämättömiä geenivirheitä oli 104 eli
18 %. Meillä ylivoimaisesti yleisin on
CERKL. (Ks. Selvittämättömien geenivirheiden jäljillä, Retina 2/2020.)

Potilasrekisterit
Kattavat potilasrekisterit ovat edellytys sille, että retiniitikot voivat saa-

					

da tietoa omista mahdollisuuksistaan osallistua hoitotutkimuksiin ja
myöhemmin hoitoihin.
Reykjavikissa Lansspítalin yliopistosairaala on Islannin Sokeainyhdistyksen tukemana perustanut erillisen
potilasrekisterin perinnöllisille verkkokalvorappeumille. Mallina ovat
toimineet Ullevalin sairaalan rekisteri Norjassa ja Trinity Centerin rekisteri
Tanskassa. Islannissa rekisteri kattaa
nykyisellään noin puolet retiniitikoista, ja tietojen keruu jatkuu.
Retina ry perusti Suomeen 2016
valtakunnallisen retinitisrekisterin,
johon retiniitikoiden toivotaan ilmoittavan tietonsa vapaaehtoisesti. Rekisterissä oli 14.4.2021 tiedot
123 retiniitikosta. Rekisteri palvelee
erityisesti sairaaloiden ulkopuolisia
tahoja, kuten kantasolututkijoita,
joilla ei ole pääsyä HUSin ja muiden
silmäklinikoiden keräämiin potilastietokantoihin.
Färsaarilla kaikkien retiniitikoiden
mutaatio kahta lukuun ottamatta oli
jo selvillä, kun Pohjoismaiden retinayhdistykset kokoustivat siellä 2019.
Tämä on upea saavutus, johon muilla
mailla on vielä matkaa!

Retina Internationalin
uutisia
Islantiin kesäkuuksi 2020 suunniteltu
Retina Internationalin (RI) yleiskokous
järjestettiin etäyhteydellä 5.-6.9.2020.
Kokouksen annista on julkaistu Pekka
Rantasen laatima seikkaperäinen raportti Retina-lehdessä 2/2020.
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Pohjoismailla on RI:n uudessa hallituksessa vahva edustus. Ruotsin Caisa Ramshage jatkaa hallituksessa,
ja uudeksi jäseneksi saatiin Norjan
Martin Smedstad. RI:n päämajan
siirto Sveitsistä Irlantiin oli marraskuussa 2020 rekisteröintien osalta
vielä kesken, joten uusi hallitus ei ollut vielä päässyt aloittamaan toimintaansa.
RI:n yleiskokouksessa hyväksytyn viiden vuoden toimintasuunnitelman toteuttamiseksi hallitus on
päättänyt muodostaa toimintaryhmiä, joiden tavoitteena on vahvistaa perinnöllisten verkkokalvorappeumien tutkimusta sekä varmistaa
diagnosoinnin ja hoitojen maailmanlaajuinen saatavuus. Painopiste
on koulutuksessa, osallistumisessa ja
innovaatioissa.
Koulutus: Jakaa potilaille ja heidän läheisilleen tietoa perinnöllisistä
verkkokalvorappeumista ja niiden
syistä sekä meneillään olevista hoi-

toihin tähtäävistä tutkimuksista.
Osallistuminen: Rohkaista retiniitikoita ja retinayhdistyksiä ottamaan
aktiivisesti osaa oman maansa terveyspolitiikkaan meille tärkeiden
asioiden edistämiseksi.
Innovaatiot: Keskittyä tukemaan
ja rahoittamaan tutkimusta, uusien
hoitomuotojen kehittämistä sekä
selvityksiä sokeuden ja näkövammojen aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnalle ja yksilöille.
Seuraava pohjoismainen yhteistyökokous pidetään Ruotsissa lokakuussa 2021. Mikäli pandemiatilanne estää kokoontumisen kasvokkain,
käytetään etäyhteyksiä. Vuonna 2022
tapaaminen on Islannissa Retina Internationalin maailmankongressin
ja Pohjoismaiden silmälääkärien
NOK2022-kongressin yhteydessä.
Lähteenä on käytetty Sigþór U. Hallfreðssonin laatimaa kokousmuistiota.

Retinitisrekisteri kerää tietoa retiniitikoilta
Retina ry:n perustama valtakunnallinen Retinitisrekisteri kerää tietoa
Suomessa esiintyvistä perinnöllisistä verkkokalvorappeumista ja niiden
geenivirheistä. Rekisterin ylläpidosta ja päivityksistä vastaa prof. Hannu
Uusitalo.
Rekisteröitymislomake, potilasinformaatio ja suostumus sekä rekisteriseloste löytyvät osoitteesta www.retina.fi > Retinitisrekisteri. Kannustamme
kaikkia retiniitikoita rekisteröitymään. Vanhemmat voivat toimittaa retiniitikkolasten tiedot. Mitä kattavampi rekisteristä saadaan, sitä enemmän
siitä on hyötyä!
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Virtuaaliset harvinaismessut
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

Kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää vietettiin
maailmanlaajuisesti helmikuun lopussa jo 14. kertaa. Tänä
vuonna ohjelma lähetettiin koronapandemian vuoksi kokonaan verkossa.

H

arvinaiset-verkosto järjesti virtuaaliset Harvinaismessut 26.28.2.2021 myös näkövammaisille
varsin saavutettavalla Liveto-alustalla. Retina ry oli mukana yhtenä näytteilleasettajana noin 70 muun järjestön joukossa. Tapahtumalavan
ohjelmatarjontaa seurasi reaaliajassa
perjantaina ja sunnuntaina noin sata,
lauantaina viitisenkymmentä henkilöä. Yleisö kommentoi kuulemaansa
ahkerasti chat-kanavalla. Virtuaalimessujen materiaaleja ja ohjelmataltiointeja pääsi katsomaan verkossa
vielä koko tapahtumaa seuraavan
viikon ajan.
Messuohjelmaan sisältyi mm. teemoitettuja asiantuntijaluentoja, paneelikeskusteluja, kokemustarinoita
sekä harvinaiskentän toimijoiden
esittelyä. Alla on joitain poimintoja
jokaiselta päivältä.
Harvinaiset-verkoston
puheenjohtaja Kristina Franck avasi messut perjantai-iltana. Illan pääpuhu-

					

ja oli europarlamentaarikko Sirpa
Pietikäinen. Hän toimii Euroopan
Parlamentissa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa, jonka
vastuulle kuuluvat terveysasiat. Pietikäinen on ollut harvinaissairauksien paremman diagnostiikan, hoidon
ja potilaiden oikeuksien aktiivinen
puolestapuhuja jo vuosien ajan. Oli
ilo kuulla hänen asiantuntevaa esitystään siitä, miten yhteisiä asioitamme viedään eteenpäin EU-tasolla.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
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Sä voit!

Annukka Isotupa toivoi koskettavassa puheenvuorossaan, että
harvinaissairaiden nuorten parissa
toimivat ammattilaiset ohjaisivat
sairastuneet viipymättä vertaistuen
piiriin ja kannustaisivat heitä elämän
siirtymävaiheissa, kuten opiskelun
aloittamisessa tai oman kodin perustamisessa. Haasteita toki on, mutta
on väärin luulla, ettei nuori sairautensa vuoksi muka voi. Aikuisen tehtävänä on kannustaa: ”Sä voit!”
Lauantaina oli lasten ja perheiden
päivä. Leppoisan lastenohjelman lomassa kaksi Leijonaemot ry:n aktiivia
kertoi yhdistyksestään, joka tarjoaa
vertaistukea ja tapahtumia erityislasten vanhemmille ja sisaruksille yli
diagnoosirajojen – myös silloin, kun
tarkkaa diagnoosia ei ole. Leijonaemojen toiminnasta kerrotaan lisää
tämän lehden erillisessä artikkelissa.
Messujen tarjonta oli runsaimmillaan sunnuntaina 28.2. Olin kuulolla
koko viisituntisen ohjelmakokonaisuuden ajan. Opin paljon minulle
entuudestaan täysin tuntemattomista sairauksista. Samalla kävi jälleen
kerran selväksi, miten paljon yhteistä
harvinaissairailla diagnoosista riippumatta on.

Yhdessä olemme enemmän
Omaa sydäntäni lämmitti erityisesti
professori Helena Kääriäisen haastattelu. Hän on tehnyt elämäntyönsä
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harvinaisten tautien ja geenitestauksen parissa ja toimii tällä hetkellä
osa-aikaisena tutkimusprofessorina
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella
(THL).
− Nelisenkymmentä vuotta kestänyt urani harvinaistautien parissa
alkoi siitä, kun menin vastavalmistuneena lääkärinä töihin Väestöliiton
perinnöllisyysklinikalle. Harvinaistaudin käsite tuli käyttöön vasta parikymmentä vuotta sitten. Sitä ennen
puhuttiin vain perinnöllisistä sairauksista, Helena Kääriäinen kertoo
haastattelussa.
Harvinaistaudit ovat yleensä elämänikäisiä ja hankalasti hoidettavia.
Usein ne alkavat jo lapsena, mutta
osa ilmenee vasta vanhempana. Harvinaistauteja sairastaa arviolta 6 %
väestöstä. Heidän osuutensa erikoissairaanhoidon asiakkaista on kuitenkin lähes 20 %. Vaikka monet harvinaistaudit ovat todella harvinaisia,
niillä on yllättävän suuri kansallinen
merkitys terveydenhuollon kannalta.
EU velvoitti 2010-luvun alussa
jäsenvaltioita tekemään harvinaissairauksien kansallisia ohjelmia. Niissä
on määritelty koko joukko toimenpiteitä, joiden avulla pyritään saamaan
harvinaissairaiden ja heidän läheistensä palvelupolkuja paremmiksi ja
yhdenvertaisemmiksi muita tauteja
sairastavien kanssa.
Helena Kääriäinen oli mukana laatimassa sekä Suomen ensimmäistä
kansallista ohjelmaa vuosille 20142017 että toista vuosille 2019-2023.
Moniammatillisessa työryhmässä oli
potilaiden edustus vahvasti mukana,
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ja niihin saatiinkin hyvin kokonaisvaltainen näkemys.
− Minäkin olin lääkärinä ajatellut,
että harvinaistautien ongelma on se,
ettei oikein tahdota keksiä diagnoosia eikä ole välttämättä hoitoakaan.
Kansallista ohjelmaa tehdessä yhtäkkiä aukeni, että harvinaispotilailla on
elämä ja lääkärin vastaanotollakin
pitää miettiä ihan kaikenlaisia asioita, summaa Kääriäinen.

”

Harvinaissairaalla on
myös elämä!

Jotta vähiä voimavaroja voitaisiin
käyttää järkevästi ja päällekkäisyyksiä välttää, THL:ään perustettiin viime
vuonna harvinaissairauksien kansallinen koordinaatiokeskus. Se on ohjaava ja neuvoa-antava elin, jonka
päämääränä on parantaa harvinaissairaiden hoitopolkua ja kehittää
heille yhteinen käypähoitosuositus,
joka sisältäisi mm. mahdollisimman
nopean diagnosoinnin, parhaan hoitopaikan ja ohjaamisen vertaistuen
piiriin.

Potilasjärjestöt tärkeitä
vaikuttajia
HUSin Harvinaissairauksien yksikön
(HAKE) vetäjä, ylilääkäri Mikko Sep-

					

Helena Kääriäinen on Retina ry:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. Hän oli mukana
jo yhdistyksen ensimmäisessä asiantuntijaryhmässä vuosina 1983-1989 ja uudelleen
1995-2002.

pänen kertoi esimerkin siitä, miten
HAKEn, Harvinaiset-verkoston, HARSO ry:n ja THL:n harvinaistyöryhmän
yhteistyöllä onnistuttiin saamaan
eduskunnan lisäbudjetista rahoitus
kansalliselle koordinaatiokeskukselle vuosiksi 2021-2022 sekä varaus
budjettiin tästä eteenpäin.
Kansallisen strategian pohjana on
yhteistyö eurooppalaisten ERN-osaamisverkostojen kanssa. Tämän vuoden kuluessa niissä kaikissa tulee todennäköisesti olemaan ainakin yksi
keskus myös Suomesta. Ongelmana
on kuitenkin, että maamme lainsäädäntö estää tällä hetkellä ERN-potilasrekistereihin liittymisen. HARSO
ry ja Harvinaiset-verkosto ovat mukana eduskunnalle tehdyssä kiireellisessä vetoomuksessa lainsäädännön
muuttamiseksi siten, ettei Suomi
putoaisi pois eurooppalaisesta harvinaisyhteistyöstä.
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Harvinaismessujen järjestelyistä
kantoivat päävastuun Harvinaiset-verkoston suunnittelija Carita
Åkerblom ja puheenjohtaja Kristina Franck. He myös juonsivat tapahtumalavan ohjelmat kaikkina
kolmena messupäivänä.

Harvinaiset-verkosto on harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtakunnallinen yhteistyöverkosto, joka perustettiin 1995.
Siihen kuuluu parikymmentä suurta jäsenyhteisöä, joiden jäsenistössä on
myös harvinaissairaita, mm. Epilepsialiitto, Hengitysliitto, Kuuloliitto, Lihastautiliitto, Neuroliitto ja Näkövammaisten liitto. Toimintaa pyörittävät
järjestöjen palkatut työntekijät, jotka eivät itse ole harvinaissairaita.

Vertaistuki vahvistaa
erityislapsen vanhempia
Teksti: Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heli Parjanen, Leijonaemot ry

L

apsen sairaus tai vamma lisää aina
kuormitusta vanhemmuuteen.
Siitä tulee ihan konkreettista lisätyötä esimerkiksi hoidon, kuntoutuksen
ja kalenteritetriksen myötä. Mutta
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myös huolta, murhetta, epävarmuutta ja väsymystä on enemmän kuin
keskivertovanhemmalla. Jos lapsen
sairaus tai vamma on harvinainen,
tämä lisäkuormitus kasvaa entises-
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tään, kun vanhemmat joutuvat etsimään tietoa ja olemaan lapsensa sairauden asiantuntijoita.
Huolet ja epävarmuus voivat myös
kasvaa suuremmiksi, kun edes ammattilaiset eivät välttämättä osaa
sanoa, miten harvinaissairaus etenee
tai mitä kaikkea siihen liittyy. Vaikka
välillä saa lapsen tilanteesta hyviäkin uutisia, seuraavalla lääkärikäynnillä voidaan vetää taas matto alta.
Vanhemmalla on aikaisemmin ollut
luottamus siihen, että lääkärit tietävät asiansa ja osaavat parantaa. Harvinaissairaan lapsen vanhempana
pitää opetella hyväksymään se, että
oman lapsen kohdalla näin ei välttämättä olekaan.
Tässä hyväksymisessä on iso merkitys sillä, että pääsee jakamaan kokemuksia muiden vanhempien kanssa.
Suuressa arvossa ovat niin diagnoosipohjaiset kuin Leijonaemojen kaltaiset vanhemmuutta tukevat järjestöt. Oikeastaan lapsen diagnoosilla ei
ole suurta merkitystä, kun vanhemman kokemukset ovat kuitenkin samankaltaisia. Leijonaemojen jäsenet
ovat kertoneet, että vaikka tilanteet
perheissä ovat hyvinkin erilaisia,
vanhempien välillä löytyy yhteinen
ymmärrys epävarmuudesta ja arjen
haasteista.

					

Karoliina Lamroth ja Heli Parjanen esittelivät Harvinaismessuilla Leijonaemot ry:n
toimintaa.

Välttämättä vertaistuestakaan ei saa
vastauksia ja ratkaisuja, mutta jo se
auttaa jaksamaan, että tietää toisten
käyvän läpi samankaltaisia tilanteita.
Tai se, että on ihan okei joskus olla väsynyt, uupunut ja kyllästynyt – ja silti jaksaa eteenpäin, rakastaa, iloita ja
nauttia lapsestaan ja elämästään.
Harvinaissairaan lapsen vanhemman on tärkeintä muistaa, että hänen
ei tarvitse jäädä yksin. Vertaistukea
kannattaa etsiä. Onneksi Suomessa
on paljon järjestöjä, ja jokaiselle löytyy varmasti jokin sopiva paikka. Leijonaemot on erityislasten vanhempien ja perheiden vertaistukijärjestö.
Toimimme yli diagnoosirajojen, ja
mukaan voi tulla, vaikka diagnoosia
ei vielä olisikaan tai diagnooseja olisi
useita. Toiminnassa on mukana paljon perheitä, joissa lapsella on harvinainen sairaus tai vamma. Välttämättä sitä ”omaa yhdistystä” ei näille
perheille löydy, tai Leijonaemojen
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toiminta täydentää diagnoosipohjaista yhdistystä.

Tukea koko perheelle
Leijonaemot järjestää vertaistukea monin tavoin. Koronan takia live-tapaamisia on viimeisen vuoden
aikana ollut vähemmän. Toivottavasti vertaisryhmät eri paikkakunnilla voivat taas pian kokoontua ja
vanhemmille ja perheille päästään
järjestämään päivä- ja viikonlopputapaamisia! Näissä tapaamisissa
on vaihtuvia teemoja. Tärkeänä tavoitteena on järjestää vanhemmille
virkistäytymistä ja vertaistukea. Verkossa vertaistukea tarjotaan myös
esimerkiksi chatien, videovälitteisten
tapaamisten ja luentojen merkeissä.
Leijonaemot on järjestänyt vertaistukitapahtumia myös erityislasten
sisaruksille ja perheille. Kun lapsi sairastuu, myös muun perheen elämä
muuttuu. Sisarukset voivat kokea
jäävänsä vähemmälle huomiolle,
kun vanhempien aika ja energia kuluu erityislapsen asioiden parissa. On
tärkeää tukea myös sisaruksia, sekä
muistuttaa vanhempia sisarusten
huomioimisesta.

”

On ollut hienoa
päästä jakamaan
kokemus siitä, että
muidenkin perheessä
ollaan ”outoja”
ja ”erilaisia”.

Vanhempien ei tarvitse olla supervanhempia. Usein sisaruksille riittää, kun vanhempi toteaa tilanteen
ääneen: ”Tahtoisin viettää kanssasi
enemmän aikaa, mutta juuri nyt se
ei ole mahdollista”. Myös arjesta nipistetyt pienet hetket voivat kantaa
pitkälle. Yhteinen iltakaakao, lautapeli, harrastuksiin kuljettaminen tai
saunanlauteilla istuskelu voivat olla
niitä hetkiä, jolloin sisarus saa vanhempansa jakamattomana.
Leijonaemojen sisarustapahtumissa tärkeää on ollut myös sisarusten
välinen vertaistuki. Lasten ja nuorten on ollut hienoa päästä jakamaan
kokemus siitä, että muidenkin perheessä ollaan ”outoja” ja ”erilaisia”.
Sisarukset tarvitsevat myös tietoa
sairaudesta tai vammasta. Tietoa tulisi antaa ikätason mukaan ja palata
asioihin tarvittaessa.

Jotta tänäänkin
muistat olla sinä
Erityislapsen vanhemman on helppo unohtaa itsensä ja omat tarpeen-
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sa arjen kuormittavuuden keskellä.
On kuitenkin tärkeää, että vanhempi
pitää huolta myös itsestään ja omista
voimavaroistaan. Jollekin se voi olla
sitä, että saa juoda päivässä ainakin
yhden kupillisen kahvia, ennen kuin

se jäähtyy. Toiselle on tärkeää pysyä kiinni työelämässä. Kolmas saa
voimaa urheiluharrastuksesta, joku
muu uppoaa kirjoihin tai musiikkiin.
Me Leijonaemoissa uskomme, että
hyvin jaksavat erityislasten vanhemmat ovat kaikkien etu. Niin lapsen,
perheen kuin yhteiskunnankin, koska paremmin jaksava perhe tarvitsee
vähemmän kalliita tukitoimia. Siksi
kannustammekin jokaista erityislapsen vanhempaa löytämään sen
oman juttunsa, joka auttaa jaksamaan taas yhden päivän.
www.leijonaemot.fi

Harvinaisten ilta
Teksti ja kuva: Outi Lehtinen

HARSO ry järjesti 27.2.2021 Harvinaissairauksien päivän tiimoilta Harvinaisten illan, jota seurasi verkossa eri kanavien
kautta noin 300 henkilöä.

H

arvinaisten ilta alkoi eduskunnan
vammaisasiain yhteistyöryhmän
(VAMYT) puheenjohtajan, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen tervehdyksellä. Oli rohkaisevaa
kuulla, kuinka harvinaissairaiden ja
vammaisten asioita viedään myös
eduskunnassa eteenpäin monella
rintamalla yli puoluerajojen.

					

Illan aikana harvinaissairaat ja
omaiset kertoivat retiniitikoillekin
niin tutusta diagnoosin viivästymisestä. Eräs haastateltava totesi, että
kun kuuluu kavion kopsetta, oletetaan ilman muuta, että kyseessä on
hevonen. Joskus äänen takaa voi
kuitenkin paljastua vaikka seepra!
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Retiniitikoita tapahtumassa edusti
yhdistyksemme jäsen, äänekoskelainen Jaana Harmainen. Tiivistelmä
hänen puheenvuorostaan on julkaistu toisaalla tässä lehdessä otsikolla
”Sitten kun jotain tulee”.
HARSO ry:n puheenjohtaja Katri
Asikainen, rahastonhoitaja Sanna
Leppäjoki-Tiistola sekä hallituksen
jäsen Hannu Savolainen juonsivat
iltaa studiosta käsin ja tekivät yhteenvetoa puheenvuoroista.
Mahdollisimman nopea diagnoosi
olisi sekä kustannustehokasta että
parantaisi potilaan elämänlaatua.
Ennenaikainen työkyvyn menetys
tulee kalliiksi kaikille osapuolille.
Moni harvinaissairas on kokenut,
ettei hänen kertomustaan ole kuunneltu eikä otettu todesta. Tarinaansa
joutuu kertomaan moneen otteeseen vielä diagnoosin saamisen jälkeenkin, sillä vuosien myötä lääkärit
ja hoitopaikat voivat vaihtua. Kuulluksi tulemista edesauttaa, jos kehit-
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”

Kuuntelin koko
neljä tuntia ahmien
tietoja kaikesta.
R.S.

tää itselleen tiiviin ja selkeän tavan
esittää asiansa.
Hoito ja kuntoutus tulisi nivoa yhteen. Oikea-aikaisella kuntoutuksella
voidaan ennaltaehkäistä monia haittoja. Kuntoutusta tulee olla tarjolla
myös työelämän ulkopuolella oleville. Itsenäinen arjessa selviytyminen
on tärkeää myös heille.
Harvinaissairaudet ovat yleensä
pitkäaikaissairauksia. Tukea tarvitaan paitsi diagnoosivaiheessa, myös
matkan varrella sairauden tai vamman edetessä.
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Ei ole tarkoitus, että perhe auttaa
vammaista 24/7. Henkilökohtainen
avustaja helpottaa sekä vammaisen
itsenäistä selviytymistä että välillisesti koko perhettä.
Kuntoutuskeskus
Kankaanpään
kuntoutuksen ohjaaja Seija Noppari kertoi KELAn kustantamasta moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta. Kuulimme, kuka kuntoutusta
voi saada, miten sitä haetaan ja mitä
onnistuneesta
kuntoutusjaksosta
saa elämäänsä. Yksilökuntoutuksesta puuttuu tärkeä vertaistuki, mutta
sekin saadaan mukaan, jos useampi
saman diagnoosin omaava hakeutuu kuntoutettavaksi samaan paikkaan yhtaikaa.

Illan päätteeksi kolme opiskelunsa
eri vaiheessa olevaa nuorta naista
kertoi koskettavasti siitä, millaista on
opiskella harvinaissairaana tai -vammaisena. Monenlaisista isoistakin
haasteista oli selviydytty. Kaikkien
yhteinen toive oli, ettei nuorten toiveita ja haaveita murskattaisi, vaan
kannustettaisiin eteenpäin ja autettaisiin esteiden yli. Luovuttaminen ei
kannata, sillä joka tilanteessa löytyy
jokin keino!
Tekstitetty tallenne Harvinaisten
illasta on edelleen katsottavissa ja
kuunneltavissa YouTubessa HARSO
ry:n kanavalla. Asiantuntijoiden puheenvuorot ovat YouTubessa myös
erillisinä tallenteina.

HARSO ry on harvinaissairaiden ja vammaisten yhdistysten kattojärjestö. Se tukee harvinaistoimijoiden toimintaa ja yhteistyötä sekä edistää
harvinaissairaiden asemaa ja sairauksien hoitoa yhteiskunnassa. Retina
ry on HARSOn perustajajäsen. HARSO ry täyttää 10 vuotta tammikuussa
2022. Sillä on tätä nykyä 23 varsinaista jäsentä (potilasyhdistystä).

”Sitten kun jotain tulee”
Teksti: Jaana Harmainen

Kuva: Jaanan postikorttikokoelma

”Ota yhteyttä, kun jotain tulee!” Tämän lauseen saa moni meistä harvinaissairautta potevista kuulla py-

					

säyttävän diagnoosin jälkeen. Siinä
sitten ihmettelee, että mitä onkaan
tulossa ja milloin? Sain itse retinitis

			

Retina 1/2021

19

pigmentosa -diagnoosin 40 vuotta
sitten ja vain tuon ohjeen.
Nyt kun katselen tapahtumia näillä harvinaisilla silmilläni, asiat ovat
muuttuneet paljon noista ajoista.
Tietoa sairaudesta, sen etenemisestä ja perinnöllisyydestä sekä mielenkiintoisista hoitotutkimuksista on
tullut lisää.
Muutamissa yliopistosairaaloissa
retiniitikoille tarjotaan geenitestiä
diagnoosin tarkentamiseksi, samoin
perinnöllisyysneuvontaa, muutosten
säännöllistä seurantaa sekä psyykkistä tukea. Näin ei kuitenkaan ole
suuressa osassa maatamme. Alueellinen epätasa-arvo on suurta. Moni
retiniitikko jää edelleen yksin selviämään, eikä tiedonsaanti esim. mahdollisis-ta palveluista ja tuesta tavoita kaikkia. Diagnoosin saatuaan
retiniitikko jää itse arvuuttelemaan
näkökykyään ja varaa ajan silmälääkärille, ”kun jotain tulee”.
Retinitis pigmentosa on sairaus,
joka etenee yksilöllisesti. Muutok-
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”

Vaikka näkökenttä kapenee,
ei koko elämän
tarvitse kaventua!

set näkökentässä tapahtuvat usein
hitaasti, eikä retiniitikko välttämättä
huomaa itse, että näkökenttä on kaventunut tai kentästä puuttuu ”pikseleitä”. Keskeinen näkö voi säilyä
pitkään, mutta esim. reuna-alueitten
puutokset vaikeuttavat liikkumista.
Niinpä retiniitikko hämmentyy itse
ja hämmentää vielä enemmän muita pystyessään lukemaan ja käyttämään ”härpäkkeitä” ja toisaalta
tarvitessaan esim. valkoista keppiä
liikkumiseen.
Ihminen sopeutuu hitaisiin muutoksiin, ja aivot tulkitsevat nähdyn
kuvan kokonaisena. Siksi oma arvio
muutoksista ja puutoksista saattaa
olla kaukana todellisuudesta.
Kaikilla retiniitikoilla pitäisi olla
näkökyvyn muutosten säännöllinen seuranta aina diagnosoinnista
eteenpäin. Sairauden etenemisen
mittaaminen antaa mahdollisuuden
myös oikea-aikaisille apuvälineille
ja palveluille, kuten sopeutumisvalmennukselle, kuntoutukselle ym.
Olisi hyvä, jos retiniitikkojen tutkimus ja hoito keskitettäisiin yhteen
yliopistosairaalaan. Kaikki ne, joilla
on diagnoosi tai joilla epäillään pe-
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rinnöllistä silmäsairautta, ohjattaisiin
yksikköön, johon olisi koottu kaikki
osaaminen ja tietotaito kyseisestä
sairausryhmästä sekä mahdollisuus
kohdata potilaat kokonaisvaltaisesti.
Vastaanotolla eivät käy vain silmät, vaan ”tää täti tulee näitten silmien mukana”! Erilaiset fyysiset,
psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet tulisi

huomioida yksilöllisesti. Vaikka näkökenttä kapenee, ei koko elämän
tarvitse kaventua. Moniammatillinen tuki auttaa selviytymisessä yhteistyössä vertaistuen rinnalla. Näin
emme jää maallikkoina arvioimaan
näkökykyämme ja selviytymistämme ja pohtimaan, josko ”nyt on tullut
jotain…”

Arjen voimavarat
pandemian aikaan
Teksti: Psykologi Marika Kajander, HUS Silmätautien kuntoutuspoliklinikka
Kuvat: Antti Isokallio ja Tuula Mäkelä

Miten pitkittynyt koronatilanne vaikuttaa hyvinvointiin, kun
ei ole sosiaalisia kontakteja siinä määrin kuin aiemmin? Miten
huolehtia omasta hyvinvoinnista ja hyödyntää etätapaamisia?

T

akanamme on poikkeuksellinen
vuosi. Olemme jakaneet maailmanlaajuisen kokemuksen pandemiasta. Tilannetta kuvataan usein
toteamalla, että olemme samassa
veneessä. Ehkä olisi mielekkäämpää sanoa, että seilaamme samalla
tyrskyisellä merellä. Jokaisella on
omanlaisensa vene, toisilla vankempi, toisilla heiveröisempi. Kaikkien
tavoitteena on pysyä pinnalla. Sen

					

Tuula Mäkelä

			

Retina 1/2021

21

varmistamiseksi venettä pitää välillä
huoltaa, kunnostaa ja tilkitä.

Pandemian pitkittyminen
koettelee voimavaroja
Pikajuoksuun tarvittavat alkuvalmiudet ovat muuttuneet maratonkestävyyden mittaamiseksi. Tässä
tilanteessa tarvitaan omaan itseen
kohdistuvaa myötätuntoa. Korona-ahdistus on yleistä, inhimillistä ja
ymmärrettävää. On täysin normaalia
ja sallittua, että pandemian ja rajoitustoimien jatkuminen tuntuu raskaalta.
Pandemian vuoksi olemme joutuneet rajoittamaan muiden ihmisten
tapaamista. Tarve kanssakäymiseen
vaihtelee yksilöllisesti. Toisille sosiaaliset kontaktit ovat elinehto, toisille
vähemmän tärkeitä. Elämän aikana ihminen oppii olemaan itsensä
kanssa, eivätkä kaikki sen vuoksi koe
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yksinoloa yksinäisyytenä. Toisille itsekseen olemisen erottaminen yksinäisyyden kokemuksesta on vaikeampaa.
Ihmisen käytettävissä olevat voimavarat ovat yksilölliset. Resilienssi tarkoittaa sietokykyä, joustavuutta
ja sisua, joka elämän mittaan on toivottavasti vahvistunut. Resilienssin
avulla ihminen voi vaikeuksienkin
keskellä katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen.
Pandemian aikana mieltä voi painaa huoli omasta fyysisestä terveydestä sekä psyykkisten ja taloudellisten voimavarojen riittävyydestä.
Sulkutoimista johtuvat lomautukset
ja irtisanomiset sekä yritystoiminnan
tappiot saavat monet pohtimaan,
miten tästä selvitään eteenpäin.

Kriisityön tavoitteita
Kriisipsykologian alalla on tunnistettu teemoja, joita esimerkiksi koronapandemiaan liittyvän ahdistuksen lieventämiseksi tulisi edistää.
Kriisipsykologi Ferdinand Garoff on
tuonut esiin tärkeinä teemoina seuraavat: turvallisuuden tunne, rauhallisuus ja itsehillintä sekä itsesäätely,
yksilön ja yhteisön pystyvyys, sosiaaliset suhteet ja toivo.
Kriisin keskellä on hyvä pysähtyä
miettimään asioita, jotka vahvistavat turvallisuuden tunnetta. Onhan
moni asia kaikesta huolimatta hyvin.
Kannattaa pysyä rauhallisena, hallita omia tunteitaan ja luottaa siihen,
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Ahdistusta
voi helpottaa
median tietoisella
rajaamisella.

että pystymme kyllä selviytymään
kaikesta sekä yksilöinä että yhteisönä.
Vaikka fyysiset kontaktit on rajattu
minimiin, perhe, sukulaiset ja ystävät ovat tallella. Moni seikka antaa
toivoa paremmasta tulevaisuudesta.
Rokotusohjelma etenee, ja kesä voi
jo itsessään tuoda viime vuoden tapaan helpotusta tilanteeseen.

Miten tukea omaa
hyvinvointiaan?
Ihminen voi tehdä paljonkin oman
hyvinvointinsa eteen. Mieliala voi
vaihdella, mutta se, miten ajattelee ja
toimii, vaikuttaa vahvasti mielialaan.
Ahdistuksen määrää pystyy säätelemään realistisella suhtautumisella
omiin ajatuksiin ja harjoittamalla erilaisia rentoutumistapoja.
Säännöllinen päivä- ja unirytmi
sekä arjen rutiinien ylläpitäminen tukevat turvallisuuden tunnetta. Tarvittaessa voi luoda uusiakin käytäntöjä.
Toisinaan poikkeamat rutiineista ja
rytmeistä voivat olla myös piristäviä.
Univaikeuksissa kannustetaan me-

					

nemään joka ilta samaan aikaan
nukkumaan ja heräämään aamuisin
samaan aikaan. Näin unen laatu ja
määrä säilyy tasaisena ja mieli virkeänä.
Ahdistusta voi helpottaa median
tietoisella rajaamisella. Aivan jokaista tiedotustilaisuutta ei ole pakko
katsoa. Ikävien uutisten jatkuva seuraaminen voi ylläpitää huolestuneisuutta. Monen mielestä yksi lähetys
päivässä riittää.

Itsemyötätunnon
vahvistaminen
Psykologi Ronnie Grandell suosittelee myötätunnon osoittamista
itseä kohtaan. Hänen kirjansa Itsemyötätunto löytyy myös äänikirjana
Celiasta.
Itsemyötätunto tarkoittaa sitä, että
kohtelee itseään niin kuin kohtelisi ystäväänsä. Monilla on kova tarve pärjätä ja vaatia itseltään paljon.
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Joskus voisi olla hyvä sallia itsensä
suoriutua hieman matalammalla tavoitetasolla, niin että aikaa jäisi myös
oman voinnin tukemiseen ja mielihyvää tuottavien asioiden tekemiseen.

”

Luontoa
kannattaa hyödyntää
monin tavoin
terveyden tukena.

Alkavatko kokoontumisrajoitukset,
maskin käyttö ja turvavälien ylläpito väsyttää? Pohdi tilannetta omien
arvojesi näkökulmasta. Mitä on valintojesi taustalla? Tunnistatko arvoristiriitaa? Jos tiedostaa sen, että epämukavilta tuntuvat rajoitustoimet
tukevat kuitenkin arvoja ”terveys” ja
”yhteinen hyvä”, voi olla helpompi
noudattaa annettuja suosituksia.
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Vaikeassa tilanteessa negatiivista
virettä on runsaasti ilmassa. Silti monet asiat ovat edelleen hyvin, ja niistä voi olla kiitollinen. Itsestäänselvyyksienkin ääneen lausuminen tai
listaan kirjoittaminen voi parantaa
mielialaa ja tukea hyvinvointia.
Kiitollisuuden aihe voi olla yksikin
hyvä ystävyyssuhde. Jos molemmat
kokevat sen tärkeäksi, se on yllättävän luja. Huoli ystävyyden katkeamisesta yhteydenpidon harvetessa voi
tuntua todellisselta. Silloin voi kysyä,
miksi suhde ei kestäisi. Tärkeät ihmiset eivät katoa minnekään, vaikka ei
voitaisi tavata pitkään aikaan. Vuosienkin jälkeen voidaan jatkaa siitä,
mihin viimeksi jäätiin.
Jos sosiaalisia suhteita on tässä hetkessä vähemmän, voi miettiä, mitä
myönteisiä asioita muiden kanssa voi
kokea. Ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyy huumoria, naurua ja
monenlaista mielihyvää. Näitä asioita voi toteuttaa myös satunnaisissa
arjen kohtaamisissa tai seuraamalla
hyvää mieltä tuottavia televisio- ja
radio-ohjelmia.
Luontoa kannattaa hyödyntää monin tavoin terveyden tukena. Sen
myönteiset vaikutukset sekä ruumiin
että mielen terveyteen tunnustetaan
nykyään yleisesti. Jo varttitunti lähimetsässä laskee verenpainetta, hidastaa sydämen sykettä ja kohottaa
mielialaa.
Suhdetta luontoon voi ylläpitää
muutenkin kuin varsinaisesti menemällä sinne. Jos et pysty ulkoilemaan, voit seurata luontofilmejä tai
radion luonto-ohjelmia. Linnunlaulu

Retina 1/2021					

oivamieli.fi
Hyvinvoinnin teemoihin liittyviä harjoituksia äänitteinä (mm.
rentoutuminen, ajatuksiin suhtautuminen, arvojen pohdinta)

terveyskylä.fi
mielenterveystalo.fi
Paljon erilaisia omahoitosivuja psyykkisen hyvinvoinnin aihealueista, mukana myös ”Koronavirukseen liittyvän huolen ja
epävarmuuden sietäminen”

kuuluu myös avoimesta ikkunasta.
Muista kulttuurin ja taiteen merkitys mielenterveydelle. Nauti muiden
tuottamista teoksista ja esityksistä,
kuuntele musiikkia ja äänikirjoja,
mutta harjoita myös omaa luovuutta: kirjoita, maalaa, laula ja soita ihan
vain omaksi iloksesi!
Internetistä löytyy runsaasti omaa
hyvinvointia tukevaa materiaalia.
Hyödynnä mielenterveyden tukipalveluja, omahoitosivustoja, rentoutus- ja jumppavideoita ym.

Voimaa etätapaamisista
Korona-aika on tuonut etäyhteydet
osaksi arkea. Avuksi yhteydenpitoon
on tarjolla monenlaisia digisovelluksia, joiden käyttö tosin edellyttää tie-

					

tokonetta tai älypuhelinta. Jos omat
digitaidot tai laitteet eivät ole ajan
tasalla, saavutettavuuden kanssa voi
olla ongelmia. Onneksi yhteydenpito
onnistuu myös aivan tavallisella puhelimella!
Kun fyysinen tapaaminen ei ole
mahdollista, sukulaisten, ystävien
ja tuttavien kanssa kannattaa pitää
kiinni säännöllisistä etäyhteyksistä.
Voidaan sopia, että soitetaan joka
tiistai klo 17, tai merkitään juttutuokion päätteeksi kalenteriin seuraava
kerta. Muuten voi käydä niin, että
viikot ja kuukaudet hujahtavat huomaamatta ohi ilman kontaktia.
Ystävää tai sukulaista voi ilahduttaa
myös kortilla tai kirjeellä. Niitä tipahtelee tätä nykyä postiluukusta aivan
liian harvoin.
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”

Kuuntele,
kerro, kysy!
Kehu, kiitä,
kannusta!

Vinkkejä
vuorovaikutukseen
Jos keskustelu tuntuu jatkuvasti
ajautuvan negatiivisiin asioihin, voi
puhetta suunnata tietoisesti neutraaleihin tai myönteisiin aiheisiin.
Keskustelun laadusta voi avoimesti
sopiakin: ”Kokeillaanko sellaista, ettei tänään puhuttaisi lainkaan koronasta?” tai ”Mitä mukavaa sulle on
tapahtunut? Ootko kuullut joitain
kivoja uutisia?”
Vaikka tapahtumat ovat nyt olleet
tauolla, puhekumppanin kanssa voi
suunnitella tulevaisuuteen mukavaa
yhteistä tekemistä tai muistella aiempia hauskoja kokemuksia.
Vastavuoroiset ihmissuhteet ovat
parhaita. Niissä kummallakin on annettavaa toiselle. Jos jokin ihmissuhde tuntuu liian kuormittavalta, voi
miettiä, olisiko kanssakäymistä syytä
rajoittaa.
Kuuden K:n sääntö toimivaan vuorovaikutukseen:
Kuuntele, kerro ja kysy!
Kehu, kiitä, kannusta!
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Tukea puhelimitse
ja verkossa

•

Sininauhaliiton esteetön Emppa
vammaisille ja pitkäaikaissairaille,
joilla on mielen hyvinvointiin tai riippuvuuksiin liittyviä huolia (päihteet,
pelaaminen, tms.). Varaa aika keskustelutuokioon puhelimessa tai netissä
tekstiviestillä 044 722 94 29 tai emppa@sininauha.fi. Kriisiterapeutti on
tavattavissa chatissa maanantaisin
klo 15-17 www.emppa.fi.
MIELI ry:n SOS-kriisipuhelin 09
2525 0111 joka päivä ympäri vuorokauden
Mielenterveyden keskusliiton
www.mtkl.fi valtakunnallinen mielenterveysneuvonta 0203 91920 ja
maksuton vertaistukipuhelin 0800
177 599, molemmat arkisin klo 10-15
Vanhustyön keskusliiton Vahvikelinja ikääntyville 050 328 8588 ma,
ti ja su klo 13-15
HelsinkiMission Aamukorva yli
60-vuotiaille 09 2312 0210 joka aamu
klo 5-8
Koronahuoli-chat: Virtuaaliapuri Milli, linkki mielenterveystalo.fi
etusivulla
___

•

•

•
•

•

Artikkelin pohjana on Marika Kajanderin 20.3.2021 Retina ry:n kevätkokouksen yhteydessä pitämä alustus.
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NKL –
Minun näköinen mieli -hanke:
Puhelinringit eli Pikkupadat
Pistetään pata porisemaan! Jokainen rinki muodostuu erilaiseksi. Jokaisessa puhutaan rinkiläisiä kiinnostavista aiheista, jotka usein sivuavat
näkövammaa. Jokainen puhuu yhtä kauan, ja näkövammainen koollekutsuja seuraa kellosta, että näin käy. Luottamus on ehdoton: asioista ei
puhuta ringin ulkopuolella.
Puhelu kestää tunnin tai tarvittaessa pidempään. Puheenvuorokierroksia on yleensä kaksi. Ensimmäisellä kierroksella nostetaan esiin haasteita. Myös tunteita voi tuulettaa! Toisella kierroksella mietitään ratkaisumalleja ja jaetaan omia toimivia keinoja. Jos ei halua, ei tarvitse puhua.
Joskus voi vain kuunnella.
Ilmoittaudu mukaan: jutta.saanila@nkl.fi, 050 533 9491
”Koollekutsuja veti rinkimme hienosti ja sydämellä siihen paneutuen.
Nyt kun kierros on ohi, tunne minulla on, kuin me keskustelijat olisimme
tuttuja ja ystäviä vuosien takaa. Toivon todella tällaisten puhelinrinkien
tulevan pysyviksi, sillä erityisesti yksinäiselle näkövammaiselle uskon
tällaisilla tapaamisilla olevan hyvin tärkeä merkitys. Toivon monen tämän ymmärtävän ja ilmoittautuvan mukaan. Itselleni jäi kohtaamisista,
vaikkapa vain puhelimitse, lämmin ja mieleen painunut tunne.”
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Nuorten
nurkka
Teksti: Tuomas Ruokonen
Kuva: Jonna Paukkunen

H

ei! Olemme järjestämässä kesä-zoomittelua Retina nuorten
kanssa torstaina 17.6.2021 klo 18. Tarkoituksena on keskustella ja vaihtaa
kuulumisia rennoissa merkeissä. Jos
haluat tulla mukaan, niin laita viestiä
minulle (tuomas_tsr@hotmail.com)
tai Sinille (sini.sjoblom@pp.inet.fi).
Linkki tapahtumaan löytyy myös
Retina Nuoret Facebook-ryhmästä.
Viime tapaamisessa mukana oli pieni porukka retiniitikoita ympäri Suomea, ja olikin tosi mielenkiintoista
kuulla ihmisten erilaisista elämäntilanteista ja jakaa ajatuksia.

Terveiset Hollannista
Olen jo aiemmin kirjoittanut musiikin maisteriopinnoistani Hollannin
Rotterdamissa ja ajattelinkin jatkaa
siitä, millaisia ajatuksia ensimmäinen
vuosi ulkomailla on herättänyt.
Vuosi on ollut monin tavoin eriskummallinen etenkin koronapandemian vuoksi. Hollanti on normaalisti
todella eloisa kulttuurimaa, mutta
tänä vuonna ehdin nähdä siitä vain
vilauksen alkusyksystä, kun paikat
olivat vielä auki. Ravintolat ja keikka-
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paikat suljettiin lokakuussa, ja ne ovat
pysyneet kiinni toukokuun alkuun
asti. Tämä on tietenkin harmillista,
mutta
toisaalta
ensimmäisenä
opiskeluvuonna aika ja energia ovat
olleet kortilla ilman ravintoloissa ravaamistakin.
Näkövamma luo omat haasteensa
opiskeluun. Olen huomannut, että
uusien järjestelmien ja tapojen opetteluun menee yllättävän paljon aikaa ja energiaa. Otetaan käytännön
esimerkki: sähköpostiin tulee viesti,
että Google Classroomissa on viesti.
Avaat Classroomin ja siellä on toinen
viesti, joka ohjaa jonnekin nettisivulle, josta pitää lukea artikkeli.
Kun hiiren näkeminen ja sivun
hahmottaminen on vaikeaa, aikaa ja energiaa valuu välivaiheista
selviämiseen itse opiskelun sijaan.
Tämän vuoksi on ollut tärkeää löytää
toistettavia työtapoja ja keinoja, joilla pääsee mahdollisimman nopeasti
ja tehokkaasti käsiksi itse tekemiseen
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ja oppimiseen.
Näiden omien prosessien kehittäminen on minusta näkövammaisille
erityisen tärkeää, jotta ajan saa käytettyä tehokkaasti ja työn jälkeen
ehtisi myös levätä ja palautua. Olen
esimerkiksi opetellut tietokoneen
näppäinkomentoja, jotka nopeuttavat sivujen selaamista ja näytönlukuohjelman käyttöä. Olen myös
kehittänyt itselleni toimivia toistettavia työtapoja mm. säveltämiseen ja
rumputreeniin.
Koska aika ja energia ovat uudessa
ympäristössä ja koulunkäynnin tiimellyksessä kortilla, rutiinien ja tapojen merkitys on kasvanut. Rutiinit
ja tavat nähdään välillä negatiivisena
asiana, sillä ne yhdistetään ”autopilotilla toimimiseen” ja rutinoitumiseen. Mielestäni rutiinien ja tapojen
kauneus on siinä, että ne vähentävät
turhan päätöksenteon määrää.
Albert Einsteinin kerrotaan omistaneen useita kappaleita samaa pukua, jotta hänen ei tarvitsisi tuhlata energiaa asunsa valitsemiseen.
Näin voi käyttää kaikki paukut itse
työhön, jolle rutiinit luovat raamit.
Päätöksenteko vie aina energiaa ja
jaksamista. Esimerkiksi selkeä aamurutiini, jossa teen asiat aina tietyssä
järjestyksessä, on auttanut arjen rytmittämisessä.
Kun elämään ulkomailla tottuu, ei
se tunnu oikeastaan kovin paljon
ihmeellisemmältä kuin Suomessa
asuminen. Tietenkin on paljon uudenlaisia ärsykkeitä ja näkee erilaista
kulttuuria ja tapoja, mutta oma elämä pyörii kuitenkin pitkälti saman

					

kaavan mukaan kuin Suomessa. Aamulla herää, päivällä käy soittamassa rumpuja, tekee koulutehtäviä, syö
jne. ja illalla käy nukkumaan.
Arki taitaa olla arkea kaikkialla, ja
mielenkiinnon ja mielekkyyden löytäminen tuntuu olevan kiinni enemmin asennoitumisesta kuin olinpaikasta. Toivon, että ensi vuonna
korona helpottaisi sen verran, että
pääsisin näkemään maan vilkasta
kulttuurielämää. Aion myös ottaa
mahdollisimman vähän kursseja,
jotta keikkojen fiilistelyyn, jameissa
käymiseen ja muuhun riittäisi mahdollisimman paljon aikaa ja voimia.
Olen lukenut viime päivinä Anne
Frankin Nuoren tytön päiväkirjaa,
joka koostuu kirjoittajan päiväkirjamerkinnöistä toisen maailmansodan
aikaisesta Hollannista. Vaikkei kirjaa
voi hupaisaksi luonnehtia, oli hauskaa, miten siinä kuvattiin hollantilaisten elämää. Pyöräilyineen ja kapeine
porraskäytävineen kuvaus muistuttaa elävästi nykypäivän Hollantia.
Hollannin on kokenut kuulemma
vasta sitten, kun pyöräillessä tuulee
niin kovaa, ettei enää pääse eteenpäin. Tämä saattaa jäädä kokematta, ellei ensi vuodeksi löydy lainaan
tandempyörää. Tämä olisi niin upean hollantilainen idea, että se pitää
ehkä toteuttaa.
Yksi hollantilainen kokemus, jota
olen päässyt monesti todistamaan, on
koulusta myöhästyminen siksi, että kanaalin ylittävä nostosilta on ylhäällä.
Toivon, että ensi vuosi tuo tullessaan lisää kokemuksia ja mielenkiintoisia seikkailuja!
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Muutoskierteessä
Teksti: Maila Mehtälä
Kuvat: Maila Mehtälä ja Outi Lehtinen

Maila Mehtälä, 70, kertoi Retina-lehdessä 1/2020, miten hän
sai parikymppisenä aivan yllättäen ja varsin dramaattisella tavalla kuulla sairastavansa retinitis pigmentosaa. Dramatiikkaa
ei ole puuttunut hänen elämästään viime vuosinakaan. Näin
hän kertoo:

O

lin jo pitkään haaveillut paluusta syntymäkaupunkiini Tampereelle. Löysin sieltä unelma-asunnon
ja valmistauduin muuttamaan sinne
mieheni kanssa. Koti oli jo pakattu
muuttolaatikoihin ja muuttopäivä
sovittu kuljetusliikkeen kanssa. Silmänräpäyksessä kaikki suunnitelmat
muuttuivat.
Lääkäri oli juuri antanut minulle syöpädiagnoosin. Eikö tämä silmäsairaus olisi jo riittänyt! Muutto
siirtyi hamaan tulevaisuuteen. Miten järjestäisin vakavasti muistisairaan puolisoni hoidon? Olin hänen
omaishoitajansa, mutta nyt joutuisin
leikkaukseen ja hoitoputkeen.
Onneksi Espoon sosiaaliväki järjesti nopeasti väliaikaisen hoivakotipaikan. Siellä mieheni kuitenkin kaatui heti alkajaisiksi niin pahasti, että
hänkin joutui leikkauspöydälle.
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Meidät leikattiin perättäisinä päivinä, tosin eri sairaaloissa. Mies sai rautaa reiteensä, ja hänestä tuli viikkoja kestäneen kuntoutuksen jälkeen
rollaattorin käyttäjä. Surullista kyllä
hänestä ei enää ollut kotiintulijaksi.
Minun syöpäkasvaimeni todettiin
pieneksi. Se saatiin rankkojen sädehoitojen tuella kokonaisuudessaan
pois. Kaksivuotistarkastuksessa syöpä oli edelleen poissa.

Maailma mullistuu
Mies sai vakinaisen hoivapaikan Espoosta kotimme lähellä sijaitsevasta
Villa Joutsenesta. Hän asui siellä vuoden verran, ja vierailin usein hänen
luonaan.
Näönjäänteet, hermonriekaleet
sekä henkiset ja fyysiset voimavarat olivat koetuksella, kun kuukau-
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”

Korona kaikkine
tulevine riesoineen
ja kauhuineen
oli astunut
keskuuteemme.

sien ajan valmistelin monimutkaisia
asuntoasioita ja anoin puolisolle hoivakotipaikkaa Tampereelta.
Kun sellainen kuukausien jonotuksen jälkeen saatiin, alettiin pakata ja
pakata. Sitten tilattiin iso muuttoauto sekä desinfioitu henkilöautokyyti.
Korona kaikkine tulevine riesoineen
ja kauhuineen oli astunut keskuuteemme.
En ollut saanut tavata miestäni
tartuntavaaran vuoksi muutamaan
viikkoon. Nyt istuimme käsi kädessä
auton takapenkillä. Maan hallituksen
asettaman Uudenmaan sulun vuoksi
poliisi pysäytti meidätkin rajalla tiedustellen matkan aihetta. Muutto oli
hyväksyttävä syy; eihän meillä takanapäin enää ollut edes kotia.

muuttoihin liittyviä ilmoituksia, peruutuksia ja anomuksia myös mieheni puolesta hänen virallisena edunvalvojanaan. Onneksi seniorikodissa
sain arkipäivisin pientä apua palveluohjaajalta. Tästä huolimatta tarvitsin kipeästi omaa henkilökohtaista
avustajaa.
Asuntoni kaipasi myös muutostöitä
mm. valaistusolosuhteisiin. Kirjoittelin hakemuksia, mutta kaupungin
vammaispalvelujen rattaat liikkuivat
hitaasti. Lopulta kirjoitin olevani pettynyt ja kauhuissani, koska minut on
jätetty yksin selviämään. Eksyn jopa
omassa kodissani. Apua alkoikin tulla. Kotiini tehtiin iso valaisinremontti.
Avustajan sain hankittua itse ja
yllättäen – kirjaimellisesti kadulta.
Eräänä päivänä en löytänyt kaupungin vilinässä reittiä hammaslääkäriin. Kysyin neuvoa vastaantulevalta
naiselta, joka vei minut lääkärin vastaanotolle asti. Siinä oli aikaa jutella.
Tämä nainen on nyt ollut vuoden

Uusi koti ja muutostyöt
Tampereella minua odotti senioritalosta ostamani asunto aivan kaupungin ydinkeskustan kyljessä, Tammerkosken länsipuolella. Mieheni
hoivakoti on kosken itäpuolen rantaja puistomaisemissa.
Ennen kuin saatoin asettua aloilleni tein kuukausitolkulla erilaisia

					

Valaistuksen muutostyöt tuottivat onnistuneen lopputuloksen.
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”

Kaikki fyysinen
kosketus välillämme
loppui siihen hetkeen
kokonaiseksi vuodeksi.
ajan erinomaisena avustajanani tamperelaisen avustajapalvelun kautta.

Korona − muutospaholainen
Kun olimme puolisoni kanssa karauttaneet desinfioidulla autolla
hänen uuden kotinsa pihaan, sain
mennä mukaan hänelle vuokrattuun
huoneeseen vain saattohoitopykälää soveltamalla. Kaikki fyysinen kosketus välillämme loppui siihen hetkeen kokonaiseksi vuodeksi.
Kesällä hänet tuotiin pyörätuolilla
hoivakodin pihaan vartioidusti turvavälin päähän. Syksyn ja talven tullen siirryimme tapaamishuoneeseen,
jossa välillämme oli paksu pleksi. Se
hämärsi näköäni ja vei mieheltäni viimeisetkin kuulon rippeet. Läpsimme
kämmeniämme yhteen pleksin molemmin puolin.
Vaikka Tampereen keskusta on
suurremontin kourissa, kävelen
useasti valkoisen keppini turvin yli
Tammerkosken upeasti uudistetun
Hämeensillan. Kuluvan vuoden kevät on tuonut rokotukset ja vihdoin
meillekin mahdollisuuden läheisyyteen, luvan koskettaa.
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Kun vaimo ei näe ja mies ei kuule, kontaktin saaminen pleksilasin läpi on vaikeaa.

Maila Mehtälän puoliso nukkui pois hoivakodissa varhain vappuaamuna 2021.
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Antibiootti
oli viedä näön
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

Retiniitikko koki kauhun hetkiä, kun kallisarvoinen näönjäänne
sumeni vahvan antibioottikuurin myötä.

S

ääksmäellä asuva Raija Leppänen, 78, on toinen Tampereen
seudun retinakerhon vetäjistä. Hän
on ollut mukana kerhon toiminnassa
aivan alusta lähtien eli huhtikuusta
1994. Raijan iloisena helisevä nauru
on tuttu retiniitikoille ympäri Suomen, onhan hän vuosikymmenien
ajan osallistunut aktiivisesti yhdistyksen vuosikokouksiin ja kesäpäiville.

Miksi tyttö törmäilee?
Raija kertoo olleensa lapsena rauhallinen, pikemminkin arka ja hiljainen kuin koheltamiseen taipuvainen.
Silti toisinaan sattui omituisia asioita.
Äitiä ihmetytti, miksi urheilussa hyvin pärjäävä tyttö törmäili huonekaluihin ja saattoi yllättäen kaataa tuolin. Kesti aikansa, ennen kuin Raija
itsekään tajusi, että outo kömpelyys
liittyi hämärässä liikkumiseen.
− Ensimmäinen kunnon tälli tuli,
kun olin kuudentoista, Raija kertoo. –

					

Olin vieraillut tutussa sukulaistalossa
ja lähdin kotiin iltahämärissä. Kuljin
alas mäkeä oikopolkua pitkin enkä
löytänyt kiviaidassa olevaa aukkoa.
Yritin kiivetä aidan yli, mutta astuin
harhaan ja putosin. Satutin polveni
niin pahasti, että jouduin käymään
lääkärissä.
Vähitellen mielessä heräsi epäilys, että näössä voi olla jotain vikaa.
Hämärässä törmäilyn lisäksi etäällä
olevat kohteet näyttivät sumeilta.
Täytettyään 17 vuotta Raija tilasi ajan
silmälääkärille Tampereelle.
− Kun kerroin, etten näe kunnolla
hämärässä, lääkäri arveli, että kyseessä on A-vitamiinin puute, ja kehotti
syömään porkkanoita, hymähtää Raija. − Minulla todettiin myös likinäkö.
Kun myöhemmin astelin optikkoliikkeestä uudet lasit silmilläni, ilahduin
huomatessani, että näin vaikeuksitta
lukea kaikki kadunnimet.

Näköongelmien syy selviää
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Raijan 25-vuotiaana tilaaman Focus-tietosanakirjan mukana tuli
suppea lääkärikirja, josta hän tutki kiinnostuneena silmäsairauksia
käsittelevän luvun. Kirjan mukaan
hämäräsokeus voi olla oire glaukoomasta tai muusta silmäsairaudesta.
Eräänä iltana Raija istui ystävättärensä kanssa vinttikamarissa kynttilänvalossa eikä reagoinut mitenkään, kun tämä yritti näyttää hänelle
jotain.
− Etkö näe, mitä minulla on kädes-

”

Lääkäri kehotti
syömään
porkkanoita.

sä? ihmetteli ystävä.
Naiset alkoivat testailla Raijan näkökykyä. Selvisi, että jotain oli tosiaan
pahasti vialla. Ystävätär patisti Raijaa
varaamaan ajan silmälääkärille. Tämä
otti neuvosta vaarin.
Tampereella silmälääkäri Tapani Rytkölä epäili Raijan sairastavan
retinitis pigmentosaa. Hän kirjoitti
diagnoosin paperille kysymysmerkin
kera ja käski ottaa yhteyttä silmäklinikalle. Mitään kiirettä ei lääkärin
mukaan kuitenkaan ollut.
− Säikähdin aivan kauheasti, Raija
kertoo. – Ihmettelin, miksei tapauk-
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seni muka ollut kiireellinen, olihan
kyse sentään näöstäni.
Valkeakoskella Raija meni kirjastoon. Sieltä löytämästään isommasta
lääkärikirjasta hän luki retinitis pigmentosaa käsittelevän kohdan.
Hiukset nousivat pystyyn, kun kaikki oireet tuntuivat täsmäävän. Myöhemmin hän pääsi tutkimuksiin Silmäklinikalle.
− Kyllä tämä sitä on, totesi hoitaja
lääkärille.
Raija purskahti itkuun. Lääkäri kysyi,
tietääkö potilas, millaisesta taudista
on kyse. Tämä nyyhkytti tietävänsä.
Lääkäri kertasi tärkeimmät asiat ja
lohdutti, ettei retinitis tee Raijaa täysin sokeaksi. Sitten putosi pommi.
− Jos menette naimisiin, voi olla,
että sairaus periytyy lapsille.
Raija oli jo muuttanut pois lapsuuskodistaan, mennyt kihloihin ja suunnitteli sulhasensa kanssa häitä. Niitä ei
peruttu. Pariskunnalle syntyi sittemmin tytär, jolle retinitis ei periytynyt.
Myöskään lapsenlapsilla ei ainakaan
vielä ole oireita. Sen sijaan Raijan veljistä nuorempi on retiniitikko.
Sukukirjasta selvisi aikanaan, että
Raijan jo edesmenneet vanhemmat
olivat tietämättään olleet sukua keskenään. Heidän juurensa juontavat
kuuden sukupolven taakse samaan
taloon ja sisarussarjaan. Kyseessä on
siis klassinen esimerkki peittyvästi
periytyvästä taudista.

Kohtalokas kaatuminen
Muutama vuosi sitten Raijan oikea
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”

Hiukset nousivat
pystyyn, kun kaikki
oireet tuntuivat
täsmäävän.

polvi alkoi kipuilla. Pitkällisen odotuksen jälkeen hän pääsi marraskuussa 2020 tekonivelleikkaukseen
Coxaan. Kaikki meni hyvin, ja Raija
kotiutettiin parin päivän kuluttua.
Kuntoutuminen eteni ripeästi.
Kolmen viikon kuluttua leikkauksesta Raija oli nykyisen avopuolisonsa
Tapio Klemolan kanssa tavanomaisella kauppareissulla. Kassalta selvittyään pariskunta pakkaili kärrystä
ostoksia, kun Raija astahti taaksepäin
tehdäkseen tilaa toiselle asiakkaalle.
Hän ei huomannut takanaan olevaa
kuormalavaa, jonka päällä seisoi rivi
pesunestepakkauksia. Kantapää osui
lavan reunaan, ja Raija mätkähti selälleen. Leikattu polvi vääntyi pahalle mutkalle, ja leikkaushaava repesi
auki 15 sentin matkalta.
Raija kiidätettiin ambulanssilla Valkeakosken sairaalan ensiavun kautta Tampereelle Coxaan. Seuraavana
päivänä haava avattiin ja puhdistettiin, kaatumisesta aiheutuneet vahingot korjattiin, ja kudosnäytteistä
tehtiin bakteeriviljelyt.
Raija vietti Coxassa viisi päivää. Lähtöpäivänä 13.12. piti vielä odottaa
yhtä bakteeriviljelyn tulosta. Kaikki

					

Raija Leppänen ja Tapio Klemola retinakerhon kevätretkellä Laukon kartanossa toukokuussa 2017.

näytti onneksi olevan kunnossa. Lääkäri lupasi soittaa lopuista tuloksista
kotiin. Potilas sai varmuuden vuoksi
mukaan Doximycin-antibioottia kolmen kuukauden kuurin.
Kun soitto sitten muutaman päivän
kuluttua tuli, selvisi, että haavasta oli
jossain jälkiviljelmässä sittenkin löytynyt bakteeri.

Näkö alkaa yllättäen hiipua
Raija hoiti vielä 19.12. maksuja
verkkopankissa käyttäen apunaan
tietokoneen suurennusohjelmaa ja
lukutelevisiota. Viikon edetessä hän
huomasi näkökykynsä hiipuvan. Joulun aikaan verkkopankin käyttö ei
enää onnistunut.
Samaan aikaan ruokahalu kato-
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”

Viimeisillä
voimillaan tämä
vaati, että hänen
näkönsä on
pelastettava.

si ja yleiskunto romahti. Paino laski
viikossa 7 kiloa. Hakaset poistettiin
haavasta terveysasemalla 22.12. Raija valitti hoitajalle huonoa kuntoaan,
ja hänet piti taluttaa hoitopöydälle.
Hemoglobiini tarkistettiin. Arvo oli
nyt alle sadan, kun se oli vielä leikkauksen jälkeen ollut 130.
Joulunpyhät Raija makasi raatona sängyn pohjalla. Hän halusi vain
nukkua ja toivoi, ettei tarvitsisi enää
herätä. Kaikkein eniten häntä huoletti näön menettäminen.
Tapio luki pakkausselosteesta Doximycinin sivuvaikutuksista. Siinä
mainitaan harvinaisena haittavaikutuksena ohimenevä hyvänlaatuinen aivopaineen nousu (oireina
näön hämärtyminen, näkökentän
puutos, kahtena näkeminen, pysyvä
näön menetys) ja näköhermonystyn
turvotus.
− Jopa pysyvä näön menetys! Ja
tätä lääkettä minun pitäisi syödä
maaliskuun loppuun saakka, voihkaisi Raija.
Ensimmäisenä arkipäivänä joulun
jälkeen Tapio vei oksentelevan puo-
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lisonsa päivystykseen Valkeakoskelle. Viimeisillä voimillaan tämä vaati,
että hänen näkönsä on pelastettava.
Raija lähetettiin Taysin silmäpoliklinikalle. Siellä suoritettujen perusteellisten tutkimusten jälkeen lääkäri
totesi, ettei näön menetykselle löydy
mitään selitystä.
Raija painotti, että pakkausselosteen mukaan Doximycin voi aiheuttaa jopa pysyvän näönmenetyksen.
Lääkäri ei uskonut tähän, koska mitään merkkejä kohonneesta aivopaineesta ei näkynyt. Potilas sai palata
niine hyvineen kotiin.

Antibiootin vaihto
pelasti näön
Miehensä ja tyttärensä kannustamana Raija otti yhteyttä Coxaan ja
vaati antibiootin vaihtamista toiseen.
Infektiolääkäri ymmärsi tilanteen.
Vähäinenkin näönjäänne pitää pelastaa, jos se suinkin on mahdollista.
− Vastaavaa yhtä tehokasta antibioottia ei kuitenkaan valitettavasti
ole, hän pahoitteli. − Tai yksi on, mutta se on hyvin kallis. Kahden viikon
kuuri maksaa 300 euroa.
Raijan mielestä 300 euroa oli vaatimaton hinta näön pelastamisesta.
Hän sai Zovyxid-reseptin. Antibiootti
oli niin harvinainen, ettei sitä löytynyt Valkeakoskelta eikä koko Pirkanmaalta, vaan se piti tilata.
Lääke saapui apteekkiin uudenvuodenaattona. Silloin huomattiin,
että Kelan lääkekatto oli tullut Raijalla täyteen marraskuussa. Nyt oli

Retina 1/2021					

Raija miettii käsi poskella elämänsä käänteitä.

viimeinen mahdollisuus hyödyntää
saavutettu etu. Lääkkeestä ei siis lopulta tarvinnut maksaa kuin 2,50 euron omavastuu!
Parissa päivässä antibiootin vaihdon jälkeen näkö alkoi palautua. Raija pääsi taas hoitamaan pankkiasioita entiseen tapaan. Samaan aikaan
ruokahalu palasi ja kunto alkoi nopeasti kohentua.
− Nyt paino on noussut jo niin, etten enää uskalla mennä vaakaan,
nauraa Raija iloisesti. − Kuntoni on
sekä fyysisesti että henkisesti ennallaan, ja jaksan taas tehdä kotityöt entiseen malliin. Röntgenkuvien mukaan tekonivel on asianmukaisesti
paikallaan. Polvi ei ole vielä aivan
terve, mutta kyllä se näyttäisi tuosta
vähitellen kuntoutuvan.

Näkövammaisen palveluopas
Näkövammaisen palveluopas on apu itsenäiseen palvelujen hakemiseen. Se antaa perustietoa sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti
liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta. Opas on
päivitetty vuodelle 2021. Sen on toimittanut NKL:n oikeuksienvalvonnan yksikkö.
Opasta voi lukea verkossa (www.nkl.fi/fi/palveluopas, pdfja rtf-tiedostona) sekä paperiversiona, Daisy-äänitteenä ja
pistekirjoituksella. Painettua ja pistekirjoitusversiota sekä Daisyäänitettä voi
tilata aineistotilaukset@nkl.fi tai p. 09 396
041 (vaihde). Sähköinen Luetus-julkaisu on THP-verkossa
tiedonsaantipalveluiden asiakkaiden luettavissa.

					

			

Retina 1/2021

37

Hetkiä elämästä −
Kuurosokean kumppanina
Teksti ja kuvat: Riitta Lahtinen

Riitta Lahtinen on Usherin syndroomaa sairastavan Russ Palmerin puoliso. Hän kertoo Facebook-päivityksissään arjen ilmiöistä ja pariskunnan innovatiivisista ratkaisuista. Niissä korostuvat yhteinen toiminta, toinen toisensa kunnioittaminen,
yllätyksellisyys ja iloinen huumori. Jos haluat lukea lisää, lähetä
Riitalle kaveripyyntö!

Vuosi eristyksessä

O

lemme viettäneet korona-ajan
Englannissa, Russin kotimaassa, Unohtumaton vuosi on kulunut
nopeasti eristyksessä, yhdessä 24/7.
Muistelimme, kuinka maskit ja suojat otettiin käyttöön ja miten Russin
vaatteisiin lisättiin turvavälipyynnöt.
Suurin asia on ollut toistemme henkinen tukeminen jouduttuamme
kohtaamaan monia kuolemia. Arvoon arvaamattomaan ovat nousseet yhteiset harrastukset, tunto-,
liike-, haju- ja makuaistin välityksellä
saadut haptiset kokemukset, nauru
ja huumori.
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”Minä autan sinua!”
Loputon koronakaranteeni alkoi
ahdistaa. Russ kiirehti lohduttamaan
minua: ”Kuule, minä autan sinua!
Oma elämäni on aina tällaista.”
Ja tottahan se on! Kahden aistivamman kanssa kaikki lähtemiset
pitää valmistella huolellisesti etukäteen. Eikä aina voi lähteä ulos,
kun toivoo. Monet asiat on kiinni
avustajasta. Kommunikaation onnistuminen vaatii sisäkorvaistutteista huolimatta luovia ratkaisuja.
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”Näin paljon sinua
rakastan!”
Kun koronaeristystä ja yhdessä
24/7 elämää tuli täyteen kokonainen
vuosi, halusin kiittää Russia kaikesta tuesta, jota olen saanut häneltä
surussa, työn menettämisen pelossa,
terveyshuolissa ja koronaohjeistusten
mukaan elämisessä.

Häämuisto

Kuvassa Russ avaa tekemääni kohosydänkorttia, johon äänitin ajatukseni. Kohosydämen ja kortin ympärillä on pitkä lanka, joka käsivälillä mitaten kertoo,
miten paljon häntä rakastan.

Keväällä 2013 yksi unelmamme alkoi toteutua. Olimme etsineet kaksi
vuosikymmentä meille sopivaa hääpaikkaa. Se löytyi yllättäen, kun pidimme musiikin vibraation työpajaa
vasta avatussa Aistikirkossa Norjan
Andebussa. Tauolla ilmaisimme toiveemme työpajaan osallistuneelle
papille. Unelmiemme häät järjestyivät jo saman vuoden syksyllä.
Koimme häämusiikin vibraationa
koko kehollamme. Beach Boys -yhtyeen ”Good vibration” oli unohtumaton kokemus, samoin Russin minulle
yhtyeen kanssa järjestämä iltakonsertti Aistikirkossa.

Yhteistyötä
Russ luennoi musiikkiterapian konferenssissa musiikin kokemisesta
vibraationa. Löysimme vanhoja valo-
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Valmistin valokuvasta langalla kohokirjailun kuvan. Russ tutki sitä pitkään ja tunteellisesti ja sanoi: ”Kaunis.
Muistan hänen kihartuvat hiuksensa,
sinisen puvun, kasvojen ja nenän
muodon.” Hetki kosketti myös minun
sieluani. Jaoimme herkkiä yhteisiä
muistoja.

Ystävänpäivän aistiyllätys

kuvia, joissa Russ seisoo esiintymislavalla ja minä kuvailen hänelle yleisön
ilmeitä ja reaktioita. Jotain hauskaa
on meneillään ilmeistä päätellen.

Isän siunaustilaisuus

Tein Russille ystävänpäiväksi yllätysreitin tuntoaistilla koettavaksi.
Ensin hän sai etsiä sydän-kohokortin
pianon koskettimilta. Kortista lähti
naru, jota seuraamalla löytyi herkkukoriyllätys. Sain hyvän mielen, kun
Russ kommentoi: ”Ihana idea, niin
täynnä rakkautta ja kauniita ajatuksia!”

Hautajaisiin liittyvät haptiisit eli
kosketusviestit kehittyivät isäni
etähautajaisissa lokakuussa 2020.
Annoin siunaustilaisuudessa meille
tärkeät tunne- ja toimintaviestit kosketusviesteinä mieheni käteen, kun
en pystynyt ilmaisemaan niitä puheella. Kaunis hetki isäni muistolle jäi
näin sanoina ja kosketuksina molempien mieleen.

Äidin valokuva
Russ etsi takkahyllyltä äitinsä valokuvan ja tunnusteli sen kehystä ja
kylmää lasia. Mietin, miten voisin välittää kuvan sokealle miehelleni täydentämään muistoja ja mielikuvaa
äidistä.
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Kuvassa kädenselän ja kämmenpohjan
avulla muodostettu arkku-haptiisi sekä
itkua ja surua kuvaavat kyynelhaptiisit kädenselkään.
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Synttärikortin huumori
Sokea mieheni sai syntymäpäiväkortteja. Mietin, miten kuvailisin niitä
hänelle niin, että korttien huumori ja
tunne välittyisi.
Eräässä mustavalkoisessa kortissa
oli meneillään mielenosoitus ehkä
1960-luvulla.
Kolmisenkymmentä
pukumiestä marssi kadulla kantaen
kylttejä, joissa luki: ”We want Beer”
(tahdomme olutta). Hetken mietittyäni päädyin kuvailemaan miesten
lukumäärää ja tahtotilaa toistamalla
kovaan ääneen: ”We want Beer! We
want Beer! We want Beer!” Sain hymyreaktion, jota kesti koko kuvailun
ajan. Väkijoukon koko ja kortin mainio huumori välittyivät päivänsankarille.

Tunteita ja tuoksuja
Vuodenaikojen vaihtumisesta on
ihana nauttia yhdessä eri tavoin.
Pysähdyimme ihailemaan kiireettömästi kevään heräämistä. Opimme
samalla uusia asioita.
Kysyin sokealta mieheltäni muistikuvaa narsisseista. Hän kuvaili pitkävartista keltaista kukkaa. Puistosta
löytyi myös muunvärisiä, monikukkaisia ja minikokoisia narsisseja. Tunnustelimme niiden pintoja ja nuuhkimme keväisiä tuoksuja.
Kerran valitsimme kävelyretkemme teemaksi etsiä luonnosta asioita, jotka tuottaisivat uusia hassuja
mielleyhtymiä. Tarkastellessamme
hyasintteja kevään leppoisassa tuu-

					

Kuvassa Russ tunnustelee erilaisia kukkia ja
kertoo aistimistaan tuoksuista.

lessa mieleemme tuli seuraava joulu,
johon oli vielä aikaa 8,5 kuukautta!
Havainnoimme muitakin tuoksuja
ja hajuja. Huomasin aistivani ne hieman jälkijunassa mieheeni verrattuna. Russ reagoi nopeasti ja nimesi
jokaisen paljon ennen minua.

Maakeskeinen maailmankuva kohokartalla
Meitä kiinnosti 1500-luvulla vallinnut
käsitys avaruudesta. Tuolloin havainnoitiin
planeettoja paljain silmin ja pääteltiin
niiden kiertoradat. Maailmankuva oli
geosentrinen eli maakeskeinen. Tein
avaruuskohokartan. Keskellä on maa ja
kuu, sitten Venus, Aurinko, Merkurius ja
Mars. Niiden pintarakenne on valittu Russin mielikuvien mukaan. Planeetat erottuvat toisistaan helposti ja nopeasti haptisesti tunnustelemalla.
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Matkalla Marsiin
Valmistin Marsia lähestyvän luotaimen aurinkopaneelit ja nostoraketit
kenkälaatikosta, matkavaihekomponentin kulhosta, lämpökilven lautasesta ja laskuvarjon nenäliinasta.
Saatuaan näin mielikuvan luotaimesta Russ pystyi paremmin seuraamaan NASAn uutisointia. Samalla
opin itsekin paljon luotaimesta.
Halusin antaa miehelleni kokemuksen myös ensimmäisestä Marsista lähetetystä mustavalkokuvasta. Etsin
valokuvan kiviä muistuttavia kiviä.
Kuvasin pienempiä kivirykelmiä ja
tomumaista pintaa merisuolalla ja
jauhoilla. Mies ilahtui: ”Voi miten hienoa nähdä kuva Marsista!”

Kuvassa Russ tutkii luotaimen eri osia ja
niiden toimintaa.

Risti-Nolla tuntoaistilla
Pelaamme risti-nollaa. Kunkin pelinappulan alla ja pelialustassa on
tarranauha. Näin nappulat pysyvät
paikoillaan eivätkä putoile. Käsin
tehdyssä alustassa on huomioitu
kontrastit. Pelin loputtua sen saa
käärittyä pieneen tilaan. Toimii.

Muisteloita matkoilta
Sokean henkilön kanssa voi jakaa
muistoja kuvailemalla valokuvia tai
kortteja. Viimeisen 10 vuoden aikana olemme kuitenkin vähentäneet
korttien ostamista. Tilalle ovat tulleet
pienoismallit.
Kun menemme museoon, poik-
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Kuvassa tutkimme yhdessä erilaisia pienoismalleja.

keamme ensin kauppaan ja etsimme
käsiimme näyttelyyn liittyvät kolmiulotteiset, kosketeltavat esineet.
Kun niihin tutustuu etukäteen, saa
käynnistä enemmän irti.
Matkoilta ostettujen pienoismallien avulla Russ voi jälkeenpäinkin
itsenäisesti ja omin sanavalinnoin
muistella yhteisiä kokemuksiamme,
joita esineiden tunnustelu hänessä
herättää.

tävät viestin ymmärtämistä. Enää ei
roskapussi jää oven viereen − ei ollenkaan huono muutos!

Pronominien käyttö väheni
Puheeni on muuttunut puolisoni kuulo- ja näkövamman edetessä.
Ensin huomasin pronominien käytön vähentyneen huimasti. ”Ota tuo
tuosta”, ”Onko tämä hieno?” ja ”Nyt
se tulee” korvautuivat lauseilla ”Ota
roskapussi oven oikealta puolelta”,
”Onko hameeni hieno?” ja ”Nyt bussi
tulee”. Täsmälliset ilmaisut selkeyt-

					

Kuvassa roskapussi lattialla oven vieressä
odottamassa ulosvientiä.
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50 vuotta vahvaa tahtoa
ja uskoa huomiseen
Teksti: Toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen, Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Maailman kuuluisin kuurosokea, yhdysvaltalainen kirjailija ja luennoitsija Helen Keller syntyi 27.6.1880. Päivä on kansainvälinen
kuurosokeuspäivä. Se osuu tänä vuonna juhannussunnuntaille,
joten yhdistys juhlii omaa syntymäpäiväänsä edellisenä tiistaina 22.6.2021 Tampereen toimintakeskuksessa avointen ovien
tapahtumalla sekä jäsenille ja työntekijöille suunnatulla iltajuhlalla.

K

uurosokeat viettivät pohjoismaista shakkiturnausta vuonna
1971. Käsittämätön yhteenkuuluvuuden tunne ja vahva kilpailunhalu
täytti näkövammaisten ammattikoulun pelihuoneen. Viittomakielet ovat
vähän erilaisia eri pohjoismaissa,
mutta kädestä käteen viittominen
sujui, ja harvinaisen selvää oli, kuka
shakissa pärjäsi ja kuka ei.
Turnauksen yhteydessä järjestettiin Suomen Kuurosokeat ry:n perustamiskokous. Pohjoismaissa oli
jo useampi kuurosokeiden yhdistys.
Pohjoismaiset shakkimestarit veljellisesti tukivat Suomen kuurosokeita
edistämään omaa asemaansa ja ajamaan kuurosokeille tärkeitä asioita
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omana yhdistyksenä. Kokousmuodollisuudet ja perustamiset saatiin
kirjoihin ja kansiin. Mukaan lähti
koko joukko asiaan sitoutuneita ihmisiä.
Kokouksen jälkeen annettiin julkilausuma, joka sai paljon myötätuulta.
Lainaus julkilausumasta 3.12.1971:
”Kuurosokeat kahden vakavan vammansa vuoksi ovat hyvin syrjään
joutunut ryhmä. Heidän suurimmat
ongelmansa ovat yksinäisyys ja eristyneisyys. He ovat usein kokonaan erotetut jokapäiväisestä tiedonvälityksestä ja uutisista, mikä on luonnostaan
kuuluvaa kaikille muille yhteiskunnan
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Suomen Kuurosokeat ry:n ensimmäinen palkattu työntekijä Inger Lindgren viittomassa taktiilisti yhdistyksen perustajajäsenen Ossi Jalon kanssa.

jäsenille. Sen vuoksi kokous vetoaa viranomaisiin varojen saamiseksi kuurosokeiden omaa uutislehteä varten.
Tämä lehti tulisi olemaan erittäin merkityksellinen kuurosokeiden kehittämisessä, heidän sivistämisessään sekä
viihtymisen parantamisessa.
Viranomaisten on otettava mitä
suurimmalla vakavuudella huomioon
myös kuurosokeiden asumis- ja työolosuhteet. Kokous toivoo, että viranomaiset myöntävät näiden puutteiden olemassaolon ja ryhtyvät ensi
tilassa niitä poistamaan.”
Suomen Kuurosokeat ry järjestäytyi ja vuosikokoukset toteutettiin.
Alussa toimeenpaneva taho oli johtokunta ja sittemmin hallitus. Puhuttiin meidän yhdistyksestä, meistä ja
meidän tarpeista.
Kuurosokeustyön
uranuurtajina

					

olivat kuurosokeat itse toimimalla
johtokunnassa ja puheenjohtajina.
Toimihenkilöistä voisi mainita kaksi vahvaa naista: Inger Lindgren ja
Kaija Salekari. Inger oli toiminnanjohtajana vuoteen1985 asti ja siitä
hänen läheinen työparinsa Kaija Salekari jatkoi työtä vuoteen 1994.
Yhdistyksen tärkeimpiä asioita on
aina ollut vertaistuki. Yhteisistä tapaamisista ponnistaen kuurosokeat
voimaantuivat monenlaiseen tekemiseen. Järjestettiin koulutuksia,
kerhoja, retkiä, ulkomaanmatkoja ja
muuta vireätä toimintaa. Ensimmäiset yhdistyksen ulkomaanmatkat
ulottuivat Irlantiin ja Thaimaahan. Irlannin matkalle osallistui 14 henkeä,
ja he kiersivät Irlannin maaseutua
hevosvankkureilla.
Toimintaa rahoitettiin ainakin myyjäisillä. Vuoden 1979 toimintaker-
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tomuksen mukaan kuurosokeiden
omille kursseille saatiin rahoitusta
Sosiaalihallitukselta ja Ammattikasvatushallitukselta. Kurssien ohjelmassa oli itsenäisen elämän taitoja
kuten kommunikaation, pistekirjoituksen, mobilityn (lihaskunnon ja
liikkumistaidon) sekä kotitalouden
opetusta.
Tarpeet tai ainakin rohkeus kasvoivat, ja 1978 kuurosokeiden valtuuskunta pyysi audienssin presidentti
Urho Kekkosen luo. Haluttiin palveluasumista ja yhdistykseen omia
työntekijöitä. Kekkonen ajoi asiaa ja
1979 sosiaalihallituksen työryhmä
julkaisi raportin. Sen mukaan Suo-

messa oli 393 kuurosokeaa, ja heillä
havaittiin monia tarpeita. Raportissa
suositeltiin Raha-automaattiyhdistyksen tukevan yhdistyksen toimintaa ja siinä todettiin tarve ensin 10
hengen palvelutalolle ja viiden vuoden päästä sen laajennukselle seuraavalle 10 hengelle. Suojatyökeskusta suositeltiin palveluasumisen
yhteyteen. Lisäksi suositeltiin kuurosokeiden henkilöstön koulutusta
yhteispohjoismaisessa koulutuskeskuksessa.
Tuumasta toimeen. 1980-luku oli
nopean kasvun aikaa. Palvelutalo
rakennettiin Tampereelle, kun kaupunki lahjoitti tätä varten tontin.

Usherin oireyhtymä
Yleisin kuulonäkövammaisuutta aiheuttava sairaus on perinnöllinen
Usherin oireyhtymä. Se jaetaan neljään kliiniseen alatyyppiin, joista
tyyppi III kuuluu suomalaiseen tautiperimään.
Maailmalla tyyppi II on yleisin (60 %), tyyppi I toisena (40 %) ja tyyppi III hyvin harvinainen (3 % kaikista Usher-diagnosoiduista). Suomessa
tyyppi III on valtamutaatio (40 % tapauksista). Myöhään alkava tyyppi IV
kuvattiin vasta 2018.
Usherin oireyhtymä periytyy resessiivisesti eli peittyvästi. Oireyhtymään liittyy etenevä sisäkorvaperäinen kuulon alenema tai syntymäkuurous ja etenevä retinitis pigmentosa. Usherin oireyhtymässä todetaan
usein myös sisäkorvan tasapainoelimen toimintahäiriöitä. Oireyhtymän
esiintyvyys on Euroopassa noin 1:30000. Suomessa Usherin syndoomaa
sairastaa noin 300 henkilöä.
Muita kuulonäkövamman aiheuttajia ovat CHARGE-oireyhtymä ja rubella eli vihurirokko. Aikuisena kuurosokeutuminen johtuu usein tapaturmasta tai ikääntymisestä.
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Näkövammaisten ammattikoulun kuurosokeiden oppilaiden luokka 1966.

Ensin nousi 1983 yhteensä 12 rivitalokotia, ja 1986 valmistui yhdeksän
lisää. Jyväskylässä aloitti 1980-luvun
alkupuolella Kuulonäkövammaisten
lasten kuntoutumiskeskus. Samaan
aikaan aloitti alueellinen työ ja vähitellen koko Suomen kattava aluesihteeriverkosto. Näin saatiin kuurosokeille tukea ja palveluita myös kotona
asumiseen ja arkeen. Kuurosokeista
tuli yhteisö. Tämä kaikki oli kova voimannäyttö pieneltä yhdistykseltä.
1990-luvulla yhdistys oli mukana
muutoksessa. Tampereella palveluasumisen yhteyteen rakennettiin kuntoutustilat aikuisena kuurosokeutuneille,
toteutettiin monenlaisia projekteja ja

					

jäsen- sekä henkilöstömäärä kasvoi.
Vuoden 1999 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 340, ja työntekijöitä eri
puolilla Suomea oli 48.
2000-luvulla kommunikaation merkitys korostui. Ray rahoitti kommunikaatiopalveluita, yhdessä oppimisen
ja tekemisen Toimintapäiviä sekä viriketoimintaa aluksi projekteina. Niistä
tuli yhdistyksen jatkuvaa toimintaa.
Vuonna 2020 yhdistyksen toimintoihin ja palveluihin on osallistunut
952 eri henkilöä. Jäseniä yhdistyksessä on noin 430 ja henkilöstöä
noin 75. Moniammatillisen kuntoutuksen, vireän arjen ja vakaan yhdistystoiminnan kanssa on tultu keskel-
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le poikkeustilan siivittämää nopeaa
digitalisaatiota.
Vuoden 2020 julkilausumassa
muistutetaan jälleen kuurosokeiden
tiedonsaannista:
”Yhteiskunnan palvelujen ja neuvonnan siirtyessä verkkoon kuurosokeiden sekä kuulonäkövammaisten
tiedonsaanti vaarantuu. Koronan aiheuttama poikkeusaika on lisännyt
etäyhteyksien käyttöä julkisissa palveluissa, ja digitaitojen merkitys on
kasvanut nopeasti. Kuurosokeat ja
kuulonäkövammaiset tarvitsevat yksi-

löllistä ohjausta ja neuvontaa, jotta oikeus osallistua ja saada tarvitsemiaan
palveluita toteutuu.”
Yhdenvertaisessa
yhteiskunnassa tiedonsaanti, osallisuus ja oikeus
tehdä itselle tärkeitä asioita korostuu. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen
uhka on todellinen ilman saavutettavia digipalveluita. Tähän päivään tarvitaan edelleen omaa järjestöä, sen
asiakastuntemusta ja sitoutuneita
ihmisiä. Viranomaisten ja poliittisten
päättäjien hyvä tahto ja oikeat päätökset edellyttävät vahvaa tietopohjaa myös kuurosokeudesta.

Avointen ovien päivä 22.6.2021
toimintakeskuksessa Tampereella
Juhlavuotensa kunniaksi Suomen Kuurosokeat ry järjestää Tampereella
avointen ovien päivän 22.06.2021 klo 13:00-16:30 Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa Hervannassa, Insinöörinkatu 10.
Ohjelmassa mm. toiminnan esittelyä, ICT-tori ja apuvälinenäyttely, musiikkiesityksiä ja kuurosokeiden taidenäyttely. Kokeile kuurosokeana olemista ja erilaisia apuvälineitä! Tutustu aistipuutarhaan ja toimintakeskuksen esteettömiin tiloihin! Myynnissä kuurosokeiden tuotteita ja pientä
purtavaa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Yhdistys
tiedottaa
Toimiston puhelin- ja
päivystysaika
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 1.7.-8.8.2021.

Kesäpäivät Turussa
6.-8.8.2021
Tervetuloa

Retina ry:n perinteisille
koko perheen kesäpäiville Turkuun!
Ajankohdaksi on valittu elokuun alku
siinä toivossa, että koronatilanne helpottuu kesän ja rokotusten myötä.
Perjantaina 6.8. bussi noutaa kesäpäiville tulijat Turun rautatieasemalta ja linja-autoasemalta noin klo
14. Aika tarkentuu, kun kesän aikataulut julkaistaan.
Majoitumme Ruissalon kylpylään,
Ruissalon puistotie 640, Turku. Hotellin sauna- ja allasosasto sekä kuntosali ovat yöpyjien vapaassa käytössä
pe-su klo 8-21.
Tervetulokahvien jälkeen hiomme
Jutta Laino-Tabellin johdolla vuorovaikutustaitojamme arvostavan
kohtaamisen näkökulmasta. Tähän
osioon on mahdollista osallistua
myös etäyhteydellä. Illallinen Ravin-

					

tola Merisalissa tarjoillaan pöytiin.
Lauantaina 7.8. aamiaisen jälkeen
kokopäiväretki Seilin saarelle, joka sijaitsee Saaristomerellä Airiston selän
eteläosassa. Turusta merimatkaa kertyy noin 30 km. Saaren tärkeimmät
kohteet ovat 1,3 km pitkän, helppokulkuisen soratien varrella.
Meno- ja paluumatkan aikana laivalla on kahvitarjoilu. Perillä tutustumme oppaiden johdolla saaren
luontoon, historiaan ja tutkimustoimintaan. Seilin saarella on synkkä
menneisyys leprapotilaiden ja mielisairaiden syrjäisenä eristyspaikkana. Potilaat toivat mukanaan laudat
omaan ruumisarkkuunsa eivätkä
enää palanneet ulkopuoliseen maailmaan. Hoidoksi oli tarjolla vain Jumalan sanaa, paloviinaa ja lähdevettä. Viimeinen spitaalinen kuoli 1785,
minkä jälkeen Seiliin rakennettiin
hourujenhuone eli mielisairaala. Sen
entisissä tiloissa toimii nykyään Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos.
Nautimme buffetlounaan omasta linjastosta Seilin Ravintolan
Pianosalissa, minkä jälkeen on vapaata aikaa. Kirkkolaiturin vieressä
on kesäkioski, josta voi ostaa virvokkeita ja matkamuistoja. M/s Norrskär
lähtee paluumatkalle Turkuun klo
16:30, ja takaisin hotellilla olemme
noin klo 19. Illallinen tarjoillaan hotellin Merisalissa pöytiin.
Sunnuntaina 8.8. aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja bussikuljetus Naantaliin, jossa Mamselli
Kupiaisen koko perheen teemaopastus Kultarannan puutarhassa, opas-
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tettu kierros Naantalin vanhassa
kaupungissa sekä buffet-lounas ja
palautekeskustelu Ravintola Merisalissa Naantalissa. Bussikuljetus Turkuun klo 15 jälkeen lähteville junille
ja linja-autoille.

Osallistujamäärä
Tapahtuma toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 25 ja koronarajoitukset sallivat kokoontumisen.
Noudatamme viranomaisten koronasuosituksia. Bussiin mahtuu enintään 60 henkilöä. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäksi
on mahdollista osallistua pelkästään
Seilin retkelle. Laivaan mahtuu 95
matkustajaa.

Viikonlopun hinnat
Majoitus:
2 hengen huone 144 €/vrk
1 hengen huone 114 €/vrk
Lapsen lisävuode 4-16 v 15 €/vrk,
alle 4 v 0 €
Ohjelma ja ruokailut
Aikuinen, jäsen 126 €
Aikuinen, ei-jäsen 170 €
Avustaja (1/näkövammainen) 106 €
Lapsi 0-4 v 0 €, 4-12 v 22 €, 12-16 v
126 €

Viikonlopun pakettihinnat
Viikonlopun pakettihinta pe-su sisältää majoituksen, kaikki ateriat,
opastukset sekä bussi- ja laivakuljetukset.
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Aikuinen jäsen:
270 €/hlö/2-hh, 354 €/hlö/1-hh
Aikuinen, ei-jäsen:
314 €/hlö/2-hh, 398 €/hlö/1-hh
Avustaja (1/näkövammainen) 250 €/
hlö/2-hh, 334 €/hlö/1-hh
Lapsi 0-4 v 0 €, 4-12 v 22 €, 12-16 v
156 € (lisävuode huoneessa, yhdistys
maksaa 0-12-vuotiaitten ateriat)
Pelkkä Seilin kokopäiväretki
(lähtö ja paluu Aurajoen laituri):
Jäsen 46 €, avustaja 26 €, alle 12-vuotias lapsi 22 €, ei-jäsen 59 €

Ilmoittautuminen ja
maksut
Ilmoittaudu viimeistään tiistaina
22.6.2021 yhdistyksen toimistoon
info@retina.fi tai p. 045 135 7611.
Kerro, oletko yhdistyksen jäsen, osallistujien nimet, lasten iät, 1 vai 2 hengen huone + lasten lisävuoteet, onko
mukana opaskoira sekä mahdolliset
erikoisruokavaliot. Ilmoita myös, jos
osallistut vain Seilin retkeen tai majoittujana et osallistu bussikuljetuksiin.
Pakettihinta on maksettava viimeistään 22.6.2021 Retina ry:n tilille FI13
8000 1201 7422 60, viite 152 12650.
Osallistujille lähetetään lopullinen
ohjelma tarkkoine aikatauluineen.
Retina ry pidättää oikeuden muutoksiin. Kesäpäivien isäntänä toimii ja
käytännön järjestelyistä vastaa Mauri Kulmala, p. 0400 782 525, mauri.
kulmala@gmail.com.
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Koulutus vertaistukijoille 6.8.2021
Kesäpäivien yhteydessä järjestetään perjantaina 6.8.2021 klo 16:0017:30 Hotelli Ruissalossa Turussa
kaikille avoin, erityisesti yhdistyksen
vertaistukihenkilöille suunnattu koulutustapahtuma Kohtaaminen − arvostava ja positiivinen vuorovaikutus. Koulutukseen voi osallistua
joko paikan päällä tai tarvittaessa
etäyhteydellä.
Koulutuksessa käsitellään vuorovaikutustaitoja arvostavan kohtaamisen näkökulmasta. Millä keinoin voin
tukea positiivista vuorovaikutusta?
Miten oma viestijäkuvani vaikuttaa
erilaisissa kohtaamisissa? Nostamme
esiin mm. kohdentamisen, kuuntelemisen ja viestintätyylin merkityksen
vuorovaikutuksessa.
Tarkastelemme myös vertaisuuden
motiiveja sekä vertaisten jaksamista.
Tavoitteena on herättää oivalluksia
omasta ja muiden toiminnasta sekä
vahvistaa suuntaa arvostavaan ja positiiviseen vuorovaikutukseen.
Kouluttajana toimii Jutta Laino-Tabell Ohjaamosta. Jutalla on 20
vuoden kokemus viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kouluttamisesta. Jutta on myös työnohjaaja sekä
järjestöosaaja, sillä hän on toiminut
järjestökentällä sekä vapaaehtoisena
että työntekijänä vuodesta 2002. Lisätiedot: www.ohjaamoon.fi
Kesäpäiville osallistujien ei tarvitse
ilmoittautua erikseen tähän koulutukseen, mutta jos haluat osallistua etänä,

					

ilmoittaudu yhdistyksen toimistoon
info@retina.fi viimeistään tiistaina
22.6.2021, niin tiedämme varata mukaan tarvittavan laitteiston.

Retina Day Iiriksessä
18.9.2021
Kansainvälisen retiniitikon päivän
tapahtuma järjestetään lauantaina
18.9.2021 Näkövammaisten toimintakeskus Iiriksessä, Marjaniementie
74, Helsinki. Luennoitsijoina toimivat kantasolututkija prof. Heli Skottman, geenitutkija LT Eeva-Marja
Sankila, silmätautien erikoislääkäri
LT Markku Leinonen, DI Tuukka
Vainio prof. Hannu Uusitalo ja väitöskirjatutkija FM Petri Purola. He
vastaavat myös yleisökysymyksiin.
Luentojen väliajalla voi tutustua
apuvälinenäyttelyyn, esittelypisteisiin ja tuotetoriin. Lopullinen ohjelma julkaistaan jäsentiedotteessa ja
www.retina.fi Ajankohtaista-osiossa.
Tapahtumaan voi osallistua joko
paikan päällä tai etäyhteydellä. Äänitallenne on kuunneltavissa myöhemmin yhdistyksen verkkosivulta.

Syyskokous Oulussa
30.10.2021
Retina ry:n syyskokous järjestetään
Oulussa lauantaina 30.10.2021. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.
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Kerhotoiminta
Uudenmaan retinakerho
Uudenmaan retinakerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä
maanantaina. Lisätiedot: RaisaTicklén
040 515 3917 (puhelu, tekstari tai
WhatsApp) tai Jaana Argillander jaana.argillander (at) kolumbus.fi. PS.
Liity Retina Uusimaa WhatsApp-ryhmään! Saat linkin Jaanalta tai Raisalta.

Tampereen seudun
retinakerho
Torstaina 8.7.2021 klo 12-15 teemme kesäretken Kangasalle Arboretum Frickiin, Kotihaantie 20. Alue
käsittää 3,2 hehtaaria ja sijaitsee
Ahulijärven rannalla Liuksialan kartanon lähellä. Tunnelmallinen metsä- ja maisemapuutarha on kattavan
polkuverkostonsa ansiosta helppokulkuinen myös liikuntarajoitteisille.
Keskikesällä siellä tuoksuvat ruusut
ja pionit. Tunnin opastettu kierros
puutarhassa klo 12 alkaen ja sen jälkeen noin klo 13 omakustanteinen
15 € lounas Kahvila Ruusupuussa
(kermainen lohikeitto, leipää, juustoa, kahvi/tee ja juustokakkua). Retki
toteutuu koronatilanteen salliessa.
Ilmoittautumiset ja mahdolliset erikoisruokavaliot viimeistään 24.6. Outille. Maksu paikan päällä. Lisätiedot
kohteesta: arboretumfrick.fi
Kerho kokoontuu syksyllä 2021
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joka kuukauden ensimmäisenä
maanantaina 6.9., 4.10. ja 1.11. klo
15:30-17:00 Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhohuoneella,
Kuninkaankatu 8 A, 2. krs. Kahviraha
2 euroa. Lisätiedot: Raija Leppänen,
p. 0400 797 139, raija.leppanen25@
gmail.com tai Outi Lehtinen, p. 040
700 7930, outi.lehtinen@elisanet.fi.

Jyväskylän seudun
retinakerho
Tiistaina 20.7.2021 kesäretki Hankasalmen Venekoskelle. Tavataan
klo 16:00 Tarjan luona Hankasalmella, Kovalanrannantie 790 B. Kahvit
ja kerhotapaaminen, minkä jälkeen
siirrytään Veneskosken kesäteatteriin seuraamaan klo 19.00 alkavaa
näytelmää Maakunnan mies, jonka
on kirjoittanut Antti Tuuri ja ohjannut
Aleksander Anria. Väliajalla kahvio.
Lippu 15 €, eläkeläinen 13 €, avustaja 0 €. Varaukset Kaijalle viimeistään
11.7. Maksu paikan päällä Kaijalle,
varaa tasaraha.
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
Yhteyshenkilö: Helena Holappa, p.
050 522 5267, helena.piittari@hotmail.com.
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Palvelukortti
Haluan liittyä varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 29 euroa/vuosi + liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina-lehden vuosikerran)
Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 34 euroa/vuosi, sisältää Retina -lehden
vuosikerran)
Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)
Tilaan veloituksetta:
		
yhdistyksen esitteitä
		
Retiniitikon opasta
		
Käveleviä hattuja

____ kpl
____ kpl
____ kpl

Tilaan T-paitoja/lippiksiä. T-paidan ja lippiksen värinä tummansininen ja
luonnonvaalea. Hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- . Kokoja rajoitetusti.
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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Perinnöllistä verkkokalvonrappeumaa
sairastavien puolestapuhuja
liimaa tähän
kirjemerkki

Päiväys
Nimi
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka

Retina ry
Marjaniementie 74
00930 HELSINKI

Puhelin

Retina ry
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Retina ry:n hallitus 2021
Puheenjohtaja:
Sini Sjöblom, Helsinki
0400 567 836, sini.sjoblom@pp.inet.fi
Jaana Argillander, Helsinki
040 520 4930, jaana.argillander@gmail.com
Outi Lehtinen, Tampere
040 700 7930, outi.lehtinen@elisanet.fi
Anne Myllymäki, Jämsä
040 508 3004, annemaritamy@gmail.com
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
Sihteeri/toimistonhoitaja:
Arja Piisinen, Helsinki
045 1357611, info@retina.fi
Varajäsenet:
Seppo Kalaoja, Kestilä
044 333 8918, seppo.kalaoja@gmail.com
Gitte Koivuhuhta, Hämeenlinna
040 838 8870, gitte.koivuhuhta@gmail.com
Kirsi Myyryläinen, Espoo
040 849 1562, kirsi.myyrylainen@gmail.com

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

Kirsi Myyryläinen, Espoo
040 849 1562, kirsi.myyryläinen@gmail.com

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

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

Seppo Kalaoja, Kestilä
044 333 8918, seppo.kalaoja@gmail.com
Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075, eero.kiuru@pp.nkl.fi
Gitte Koivuhuhta, Hämeenlinna
040 838 8870, gitte.koivuhuhta@gmail.com
Anne Myllymäki, Jämsä
040 508 3004, annemaritamy@gmail.com

					

Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 970, tarja.m.pietilainen@gmail.com
Vertaistukiperhe:
Susanna Rahunen, Vantaa
050 482 1172, susku_tsr@hotmail.com
Jussi Ruokonen, Vantaa
040 731 1245, jussi.ruokonen@volvo.com
Tuomas Ruokonen, Rotterdam
040 571 3509, tuomas_tsr@hotmail.com
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Kuva: Antti Isokallio

