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Puheenjohtajan palsta

Pidetään toisistammme huolta
Teksti: Sini Sjöblom 										
Kuva: Mimmi Sjöblom

U

skomatonta mutta totta, kesä
on täällä! Vääjäämättähän tuo
aina tulee, mutta tilanteet Suomessa ja maailmalla ovat muuttuneet
niin useaan otteeseen ja yllättäen,
että synkät hetket ovat työntäneet
kesän valoa ja lämpöä mielikuvissa
aina vain etäämmälle. Alkuvuodesta koettiin vielä koronapandemian
kanssa sulkutiloja ja rajoituksia, mutta pikkuhiljaa alamme ehkä päästä kiinni uuteen normaaliin arkeen.
Helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan tuoden uuden kriisin ja sodan
Eurooppaan. Sekä pandemia että

					

sota aiheuttavat vahvoja tunteita,
eikä pelko tai ahdistus ole näistä vähäisimpiä.
Olemme Retina ry:n hallituksessa
keskustelleet maailman tilanteesta
sekä siitä, mitä vaikutuksia sillä on jäseniimme ja mitä voimme yhdistyksenä tehdä auttaaksemme. Viimeiset
kaksi vuotta ovat olleet haastavia,
kun sosiaalisia kontakteja on jouduttu välttämään. Jotakin jää pois, vaikka kanssakäymistä kuinka pyrittäisiin
ylläpitämään etäyhteyksin. Teemamme vuodelle 2022 on Vaikuttamista
ja vuorovaikutusta. Keskeisenä aja-
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tuksena on kehittää vertaistuen tarjontaa ja tiedon jakamista eri kanavien kautta.
Retina ry lähestyi jo jäseniään kevätkirjeellä. Ajatuksena oli muistuttaa,
että yhdistys on teitä varten ja että
olemme toisaalta kaikki täällä myös
toisiamme varten. Mikäli ahdistus
painaa tai tulee vain halu keskustella
jonkun kanssa, vertaistukihenkilömme ovat aina käytettävissä niin jäsenillemme kuin heidän läheisilleen.
Tarjolla on vertaistukea eri elämäntilanteissa eläville nuorista opiskelijoista työikäisiin, perheellisiin ja varttuneisiin. Voit valita vapaasti, kenen
kanssa haluat keskustella tai viestitellä. Tärkeintä on, että otat yhteyttä,
jos yhtään siltä tuntuu. Yhteystiedot
löydät tämän lehden lopusta ja nettisivuiltamme.
Uutena vertaistuen kanavana on
tuettu lomaviikko lapsiperheille 16.21.10.2022 Lappajärvellä yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto MTLH ry:n kanssa. Lomalle voi
hakea kuka tahansa, jolla itsellään tai
jonka perheenjäsenellä – lapsella tai
aikuisella – on perinnöllinen verkkokalvon rappeuma. Tämän parempaa
vertaistukimahdollisuutta perheenä
on vaikea saada! Loma toteutuu, jos
mukaan ilmoittautuu vähintään kah-
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deksan perhettä, joten nyt kannattaa
tarttua tilaisuuteen. Hakuaika päättyy 15.7.2022. Lisätietoja saat tästä
lehdestä tai www.retina.fi > Ajankohtaista.
Perinteiset kesäpäivät pidetään elokuussa Valkeakoskella. Muistathan ilmoittautua mukaan viimeistään 21.
kesäkuuta.
Toivotan teille antoisia lukuhetkiä
lehden parissa sekä oikein rauhaisaa
kesää!
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Sääntömuutos sallii
etäosallistumisen vuosikokouksiin
jatkossakin
Teksti: Outi Lehtinen										
Kuvat: Merja Regnér

R

etina ry:n kevätkokous pidettiin
lauantaina 26.3.2022 Teams-etäyhteydellä. Siihen osallistui 15 yhdistyksen jäsentä, toimistonhoitaja Arja
Piisinen, Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n puheenjohtaja Martti
Yläpelto sekä oheisohjelman vetäjä
Jutta Saanila.
Retina ry:n puheenjohtaja Sini
Sjöblom toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Etäyhteyttä hallinnoinut
Merja Regnér muistutteli vielä kokouskäytännöistä. Vietettiin hiljainen hetki viiden poisnukkuneen jäsenemme muistoksi. Martti Yläpelto
kertoi Pohjanmaan näkövammaisten
toiminnasta. Onnittelut tänä vuonna
95-vuotisjuhlaansa viettävälle yhdistykselle!
Virallisen kevätkokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Martti Yläpelto,
sihteeriksi Arja Piisinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jukka-Pekka
Mattila ja Timo Nyström. Sihteeri
luki vuosikertomuksen, ja se hyväksyttiin muutoksitta. Yhdistyksen ra-

					

hastonhoitaja Pinja Ahvenniemi
esitteli kokousta varten laatimansa
selkeän, kirjallisen talouskertomuksen. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
myönnettiin vastuuvapaus.

Yhdistyksen sääntöjen
päivitys
Seuraavaksi esityslistalla oli yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. Tärkeimpänä syynä oli tarve mahdollistaa vuosikokouksiin osallistuminen
etäyhteydellä myös tulevaisuudessa,
koronapandemian vuoksi säädetyn
väliaikaisen poikkeuslain jälkeen.
Samalla sääntöjä päivitettiin eräiltä
muiltakin osin.
Kevätkokous vahvisti yksimielisellä
päätöksellä, että voimme järjestää
jatkossakin vuosikokouksia haluamassamme muodossa lähi-, etä- tai
hybridikokouksina. Sääntöihin lisättiin kappale: ”Yhdistyksen kokouk-
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Arja Piisinen, Sini Sjöblom ja Merja Regnér
Teams-sovelluksen ruudulla odottelemassa		
osallistujien liittymistä kevätkokoukseen.

seen voi osallistua hallituksen niin
päättäessä tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana. Yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen äänestysja vaalijärjestyksestä.”
Yhdistyksen purkamista vaikeutetaan. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Ennen tähän riitti 2/3 enemmistö.
Sääntöihin päivitettiin myös halli-
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tuksen puheenjohtajan toimikauden
pidennys yhdestä vuodesta kahteen.
Toiminnantarkastajan valinta poistettiin tarpeettomana.

Keskustelua rohkeudesta
Kevätkokouksen päätyttyä Näkövammaisten liiton Minun näköinen
mieli -hankkeen koordinaattori Jutta
Saanila johdatteli keskustelua rohkeuden teemoista. Aluksi kukin sai
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vuorollaan kertoa tilanteesta, jossa
oli äskettäin tarvinnut rohkeutta. Kokemukset vaihtelivat liukkaasta kelistä esiintymisiin ja ihmissuhteisiin.
Jutta totesi, että rohkeutta vaativat
asiat voivat olla eri ihmisille hyvinkin
erilaisia. Hän esitteli lyhyesti 9 persoonallisuustyyppiä. Täydellisyyden
tavoittelijalta vaatii rohkeutta tyytyä
keskinkertaiseen suoritukseen. Avuliaan ihmisen voi olla vaikea pyytää
tai vastaanottaa itse apua. Suorittajalta vaatii rohkeutta olla tekemättä mitään. Individualisti tarvitsee
rohkeutta ryhmän jäsenenä toimimiseen, säästäväinen ollakseen antelias, kyseenalaistaja kyetäkseen
luottamaan, johtajatyyppi oman
herkkyytensä tunnistamiseen ja rauhanrakentaja itsenäiseen päätöksentekoon.
Lopuksi kerroimme, mitä haluaisimme tehdä, jos uskaltaisimme,
sekä mikä olisi ensimmäinen askel,
joka pitäisi ottaa. Oli voimaannuttavaa kertoa ääneen omista ja kuulla
muiden kipuiluista erilaisten haasteiden keskellä. Osallistujien kiitosten
ja kommenttien perusteella tilaisuus
koettiin hyvin myönteisenä ja onnistuneena.
Minun näköinen mieli -hankkeen
puhelinringit pyörivät edelleen ja
niihin pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Jutta Saanilaan, p. 09 3960
4088 tai jutta.saanila@nkl.fi

Jutta Saanila johdatteli keskustelua
rohkeuden teemoista.

Aktiivisesti
kohti kesää!
Päivitä kepit kesäkuntoon!
Ambutechin taitettavista kepeistä
saatavana keppejä mustalla, pinkillä
tai vihreällä kädensijalla.
Pinkistä ja vihreästä kepistä saatavana
pituudet 87 – 127 cm. Hinta: 62 €
Olethan jo tutustunut uusiin
Svarovskyn keppeihin?

Huomioliivit

näkövammaiselle
ja oppaalle
Uutta valikoimissamme!
Koot: S–XXL
Hinta: 32 €

Marjaniementie 74, Helsinki (IIRIS-keskus)
p. 09 3960 4700 www.aviris.fi
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Uusi verkkokalvorappeumien
lääketutkimuslaboratorio
Teksti ja kuvat: Akatemiatutkija, Farmasian tohtori Henri Leinonen,
		
Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston (ISY) Farmasian laitokselle perustettiin
syksyllä 2021 uusi silmälääketutkimuslaboratorio, Leinonen
Retina Laboratory. Laboratorion perustajana ja johtajana toimii farmasian tohtori, akatemiatutkija Henri Leinonen.

V

almistuin proviisoriksi ISY:n Farm
asian laitokselta 2011 ja väittelin tohtoriksi neurotieteen alalta A.I.
Virtanen Instituutista syksyllä 2016.
Tein väitöksen jälkeistä tutkimusta
vuosina 2016-2021 Yhdysvalloissa
professori Krzysztof Palczewskin
ohjauksessa ensimmäiset kaksi vuotta Case Western Reserve yliopistossa
Clevelandissa Ohiossa ja sitten kolme vuotta Kalifornian yliopistossa
Irvinessa.
Postdoc-työni ohjaaja professori
Palczewski on maailman tunnetuimpia verkkokalvotutkijoita. Hänen
ryhmänsä keksi ensimmäisen G-proteiinikytkentäisen reseptorin kiderakenteen, kun sauvasolujen pigmentti rodopsiini saatiin kristallisoitua.
Aineisto julkaistiin Science-tiedelehdessä vuonna 2000.
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Palczewskin lääketutkimusaiheet
ovat perustuneet pitkälti G-proteiinikytkentäisten reseptorien toimintaan. Yli kolmasosa kaikista kliinisesti
käytössä olevista lääkeaineista, riippumatta käyttöaiheesta, vaikuttaa
juuri näihin reseptoreihin. Hiljattain
todistimme
eläinkoetutkimusten
perusteella, että G-proteiinikytkentäisiin reseptoreihin vaikuttaminen
on potentiaalinen lääkehoitokohde
verkkokalvorappeumissa, joihin ei
tällä hetkellä ole lääkehoitoja.
Konseptin erityisen vahva kliininen käyttökelpoisuus perustuu siihen, että lääkeaineaihioiksi voidaan
valjastaa jo aiemmin käyttöön hyväksyttyjä ja turvallisiksi todettuja
lääkeaineita. Tällainen uusiokäyttö
voisi tarjota taloudellisen ja tehokkaan vaihtoehdon hoitaa verkkokal-
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Professori Krzysztof Palczewski (vas.) ja Henri Leinonen Case Western Reserve yliopistolla
Clevelandissa Ohiossa syksyllä 2017.

von rappeumasairauksia.
Koska monet tutkimusvaiheet voidaan tehdä hyväksyttyjen lääkeaineiden kohdalla kevennetyllä protokollalla, uusiokäyttöön perustuvat
uudet lääkehoidot voivat edistyä
kliinisiksi hoitomuodoiksi huomattavasti normaalia lääkekehitysputkea
nopeammin.

Perinnölliset verkkokalvon rappeumasairaudet
Perinnölliset verkkokalvorappeumat ovat geenivirheistä aiheutuvia
näön toimintaa heikentäviä ja jopa
sokeuttavia silmäsairauksia. Noin

					

puolet tapauksista on retinitis pigmentosaa (RP), jonka esiintyvyydeksi on esitetty 1:3000–1:4000. Tässä
taudissa rappeutuvat ensisijaisesti
sauvasolut ja toissijaisesti tappisolut, kun taas verkkokalvon sisemmät
hermosolut kuten bipolaari- ja gangliosolut säilyvät yleensä pitkään.
Tyypillinen RP ilmenee ensin hämäräsokeutena ja näkökentän kapenemisena. Edetessään tauti johtaa tarkemman päivä- ja värinäön
heikkenemiseen kohti sokeutumista.
Tautityypistä riippuen eteneminen
voi kestää vuosista useisiin vuosikymmeniin. Laboratoriomme lääketutkimus keskittyy tällä hetkellä
ensisijaisesti juuri retinitis pigmentosan hoitoihin. Toisaalta verkkokalvon
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hermosoluja suojaava hoito voisi olla
tehokas myös verkkokalvon ikärappeumataudissa.

Potentiaaliset edistykselliset
hoitomuodot
Koska perinnölliset verkkokalvorappeumat ovat usein monogeenisiä
eli yhden geenivirheen aiheuttamia,
ne ovat potentiaalisia geeniterapian
kohteita. Joulukuussa 2017 Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA hyväksyi historian ensimmäisen kliinisen geeniterapian (Luxturna®), joka
korjaa monogeenisen mutaation
RPE65-geenissä ultraharvinaisessa
Leberin synnynnäisessä amauroosissa. RPE65-proteiinin toimintalama
aiheuttaa rajun näön toiminnan häiriön ja voi johtaa sokeuteen jo lapsuus- tai nuoruusiässä.
Laajemmin
verkkokalvorappeumien parantamiseen geeniterapiat
eivät kuitenkaan kykene lähitulevaisuudessa, sillä sokeuttavia mutaatioita esiintyy yli 300 eri geenissä.
Lisäksi tarkkaa geenivirhettä ei aina
saada selville, ja tauti voi joskus aiheutua useamman geenivirheen yhteisvaikutuksesta.
Verkkokalvorappeumiin on kehitteillä myös tautipatologiasta täysin
tai osittain riippumattomia edistyksellisiä hoitomuotoja. Näitä ovat mm.
kantasoluterapiat, näköreseptorien
siirrännäiset, optogeneettiset ja kemialliset verkkokalvon hermosoluihin liitettävät valosensorit sekä
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elektronisiin mikrosiruihin perustuva
keinonäkö, ns. ”bioniset silmät”.
Bionisilla laitteilla on saatu palautettua alkeellista näön toimintaa
sokeille ihmisille. Täysin normaalin
näön palauttaminen tullee olemaan
äärimmäisen haastavaa mm. siitä
syystä, että monia näön perustoimintojen mekanismeja esim. värinäön osalta ei edelleenkään tunneta
kovin hyvin. Myös hylkimisreaktiot
ja keinonäön integrointi keskushermostoon aiheuttavat lisähaasteita.
Edistykselliset hoitomuodot ovat
ainakin toistaiseksi sovellettavissa
ainoastaan pitkälle edenneisiin tautitapauksiin, mikä jättää suurimman
osan retiniitikoista ilman hoitomuotoja.

Leinonen Retina Laboratoryn tutkimussuuntaukset
Laboratoriomme tutkimus tähtää
nopeisiin ratkaisuihin, joilla voitaisiin
parantaa retiniitikoiden elämänlaatua ja hidastaa taudin etenemistä.
Tutkimme kliinisesti hyväksyttyjen
G-proteiinikytkentäisiin reseptoreihin vaikuttavien lääkkeiden uusiokäyttöä taudin hidastamiseen ja estoon.
Tutkimus perustuu Yhdysvalloissa
tekemiini havaintoihin, joiden perusteella yhdistelmähoito dopamiinija noradrenaliinireseptoreihin vaikuttavilla lääkeaineilla hidasti näön
heikkenemistä eläinkokeissa noin 30
% (artikkelikäsikirjoitus valmisteil-
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Nuorempi tutkija, proviisori Katri Vainionpää ja Henri Leinonen UHPLC-laitteella, jolla voidaan tutkia mm. dopamiinin ja sen aineenvaihduntatuotteiden määrää mm. verkkokalvokudoksista. Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, kevät 2022.

Nuorempi tutkija, bioinformaatikko Umair Seemab selvittää yksittäisten verkkokalvon solujen geeni-ilmentymäprofiileja. Yksittäissolu-RNA-sekvensoinnilla voidaan tutkia mm. eri solutyyppien geeni-ilmentymän vastetta lääkehoidolle. Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos,
kevät 2022.
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la). Yhdistelmä sisälsi metoprololi-,
bromokriptiini- ja tamsulosiini-lääkeaineita joidenka nykyisiä kliinisiä
käyttötarkoituksia on mm. rytmihäiriöiden ja kohonneen verenpaineen
(met), hyperprolaktinemian (bro) ja
eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (tam) hoito.
Huomionarvoista on, että kyseisiä
lääkeaineita käytettiin niiden solunsisäistä toisiolähettivälitystä lamaavien vaikutusten vuoksi, ja lääkeaineiden aiemmat/nykyiset kliiniset
käyttöaiheet ovat sinänsä epäolennaisia verkkokalvorappeumahoidon
suhteen.
Tutkimuksen seuraava askel on lisätä mekanistista ymmärrystä hoidon
verkkokalvorappeumaa suojaavista
vaikutuksista sekä kehittää hoitoa
kohti paikallista silmäannostelua ja
kliinisiä sovelluksia. Mekanistinen
tutkimus on tärkeää, sillä vaikka yllä
mainitun lääkehoitostrategian terapeuttisesta vaikutustavasta on olettamuksia, sitä ei ole vielä kyetty todistamaan. Mekanistinen ymmärrys
auttaisi kehittämään entistäkin paremmin kohdennetun reseptorivaikutuksen. Tämä parantaisi tehoa ja
vähentäisi mahdollisia haittavaikutuksia.
Mekanistinen tietämys voisi lisäksi
mahdollistaa yhden tehokkaan lääkeaineen löytämisen aiemmin tutkitun kolmen lääkkeen yhdistelmän
sijaan. Silmälääkehoidot annosteltaisiin mieluiten paikallisesti haittavaikutusten minimoimiseksi muualla
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elimistössä. Tähän tarkoitukseen yksi
aktiivinen lääkeaine sopisi monin
verroin paremmin kuin lääkeyhdistelmä.
Laboratoriomme toisena tutkimusaiheena on verkkokalvorappeumiin
liittyvä
hermostomuovautuvuus.
Verkkokalvon hermoverkoston tiedetään muovautuvan voimakkaasti
heti taudin alkaessa. Ilmiön uskottiin
pitkään heikentävän näön toimintaa
edelleen, mutta uusin tutkimusaineisto viittaa päinvastaiseen. Kyse
voikin olla vakauttavasta hermostomuovautuvuudesta, joka herkistää
hermosoluja ja kompensoi verkkokalvon toimintaa näköreseptorien
rappeutuessa (Leinonen ym. 2020,
eLife).
Verkkokalvon hermostomuovautuvuutta sääteleviä lääkehoitoja on tähän mennessä tutkittu hyvin vähän.
Ilmiön toistaiseksi tuntemattomien
mekanismien selvittäminen edesauttaisi näön palauttamista edistyksellisillä lääkehoidoilla.
Lähteet:
Krzysztof Palczewski, Takashi Kumasaka, Tetsuya Hori, ym. Crystal
Structure of Rhodopsin: A G Protein-Coupled Receptor. Science
289(5480):739-45, 2000.
Henri Leinonen, Nguyen C Pham,
Taylor Boyd, Johanes Santoso, Krzysztof Palczewski, Frans Vinberg. eLife,
e59422, doi: 10.7554/eLife. 59422.
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Häiriöitä näkökentässä –
voiko hyperaktiivisen verkkokalvon
rauhoittaa?
Teksti: Outi Lehtinen

S

airastan retinitis pigmentosaa
(RP). Hämäräsokeus ja häikäisyalttius ilmaantuivat jo lapsena. Nyt
65-vuotiaana jäljellä on vaivainen
putkinäkö. Käytän tarkoituksella sanaa vaivainen, sillä näkökenttä väpättää ja säkenöi taukoamatta kuin
vanhanaikaisen kuvaputkitelevision
ruutu. Jos olen virkeä, väpätys on lievempää, väsyneenä ja huonokuntoisena todella häiritsevää.
Jossain vaiheessa keskeisen näköni
ympärillä pyöri vähän väliä kirkkaita
valomakkaroita, nykyäänkin silloin
tällöin. Toisinaan näkökenttää peittää jonkinlainen ruutukuvio. Joskus
saan ihastella upeita, hyvin intensiivisiä väripintoja, joiden läpi ei tietenkään näy mitään. Illalla nukkumaan
mennessä voi käydä niinkin, ettei
valo sammu silmistä, vaikka huone
on pilkkopimeä.
Tuntuuko tutulta?
Ehkä Charles-Bonnet syndroomakin kuuluu samaan kategoriaan. Itselläni ei ole siitä kokemusta, mutta
joillekin retiniitikoille ilmaantuu aika
ajoin harhanäkyinä selkeitä hahmoja
kuten ihmisiä, rakennuksia tai kulku-

					

neuvoja (ks. Retina 1/2019).
Vastaavanlaisia häiriöitä esiintyy
myös kuulon heiketessä. Tinnitus eli
korvien soiminen on yleinen vaiva.
Ystäväni, joka kuuroutui nuoruudessaan kuulohermon ympärille kietoutuneen kasvaimen poiston yhteydessä, on kertonut, että toisin kuin
luullaan, hän ei elä hiljaisuuden keskellä, vaan korvissa käy yötä päivää
sellainen rytinä ja ryske, että iltaisin
on vaikea saada unen päästä kiinni.

Mistä nämä häiriöt johtuvat?
Retiniitikot ovat vuosikymmeniä
kyselleet silmälääkäreiltä häiriöiden
syitä. Pitkään ainoa selitys oli, että
viallinen näköjärjestelmä vain tuottaa niitä syystä tai toisesta. Biokemistin koulutuksen saaneena minua on
aina kiinnostanut, mikä mekanismi
ilmiön takana mahtaa olla.
Maaliskuussa sain retiniitikkoystävältäni Jaana Harmaiselta sähköpostiviestin, jossa luki: ”Hei Outi!
Onko sinulla tietoa tästä asiasta?
Kovin on mielenkiintoista!” Alla oli
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”

Onko sinulla
tietoa tästä asiasta?
Kovin on
mielenkiintoista!

linkki Kalifornian yliopiston tuoreeseen tiedotteeseen, jonka sisällöstä kerron alla tarkemmin:
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220318161440.htm
Molekyyli- ja solubiologian professori Richard Kramer on tutkinut pitkään RP:n tautimekanismeja. Hän on
työtovereidensa kanssa osoittanut,
että valoa aistivien sauva- ja tappisolujen kuollessa verkkokalvon gangiosolut muuttuvat hyperaktiivisiksi ja
alkavat tuottaa taustakohinaa, joka
häiritsee aivojen tiedonsiirto- ja koodausprosesseja RP:n hiirimallilla.
Vuonna 2019 Kramer selvitti tutkimusryhmineen hyperaktiivisuuden taustalla olevan mekanismin.
Verkkokalvon valoaistinsoluissa on
runsaasti valoherkkää rodopsiiniproteiinia, joka sisältää retinaldehydiä.
Solujen kuollessa entsyymi nimeltä
retinaldehydidehydrogenaasi muuttaa ylimääräisen retinaldehydin retinoiinihapoksi.
Retinoiinihappo tunnetaan mm.
alkioiden kasvua ja kehitystä edistävänä tekijänä. Verkkokalvolla se
stimuloi gangliosoluja tarttumalla
niiden retinoiinihapporeseptoreihin.
Tämän seurauksena gangliosolut
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muuttuvat hyperaktiivisiksi, ja niiden
synnyttämä taustakohina vaikeuttaa
näkösignaalin erottamista ja tunnistamista aivoissa.

Voisiko taustakohinaa
vaimentaa?
Kramerin tutkimusryhmä on havainnut, että alkoholin vieroituksessa
laajasti käytetty lääkeaine disulfiraami eli antabus parantaa verkkokalvorappeumaa sairastavien hiirten
näköä. On mahdollista, että se voisi
helpottaa myös retiniitikoiden ja makularappeumia sairastavien ikäihmisten näkemistä.
Disulfiraami inhiboi entsyymejä,
jotka vaikuttavat elimistön kykyyn
hajottaa alkoholia. Se vaikuttaa kuitenkin myös retinoiinihappoa valmistaviin entsyymeihin. Disulfiraamihoito vähensi hiirillä retinoiinihapon
muodostumista, minkä seurauksena
lähes sokeiden eläinten kyky havaita tietokoneen ruudulla näkyviä kuvia parani. Tutkijat testasivat hiirillä
myös kokeellista BMS 493 -lääkeainetta, joka inhiboi retinoiinihapporeseptoria. Vaikutus oli samanlainen
kuin disulfiraamilla.

Näkivätkö hiiret oikeasti
paremmin?
Sekä hiirten käyttäytymisen että
aivojen kuvantamistutkimusten perusteella molemmat lääkeaineet parantavat todellista näköä, eivät pelk-
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kää valon havaitsemista.
Nuoret hiiret, joiden verkkokalvot
toimivat vielä normaalisti, opetettiin
tunnistamaan ja reagoimaan tietokoneen ruudulla näkyviin mustavalkoisiin viivariveihin. Myöhemmin,
kun suurin osa sauvoista ja tapeista
oli tuhoutunut, kuvioita näytettiin
hiirille uudestaan. Tutkijat havaitsivat, että disulfiraamilla tai BMS 493
-lääkeaineella hoidetut eläimet reagoivat edelleen jopa epäselviin kuvioihin, mutta lumelääkettä saaneet
eivät reagoineet mitenkään edes teräväpiirteisiin viivoihin.
Toisessa kokeessa tutkittiin hiirten
aivosolujen vastetta monimutkaisiin
visuaalisiin ärsykkeisiin käyttämällä
erikoismikroskooppia ja fluoresoivaa
proteiini-indikaattoria. Eläimille näytettiin toistuvaa, lyhyttä elokuvanpätkää. Disulfiraamia tai BMS 493:a
saaneilla hiirillä yksittäiset aivosolut
reagoivat hyvin voimakkaasti tiettyihin elokuvan kohtiin. Lumelääkettä
saaneilla esiintyi vain heikkoja vasteita. Ero oli merkitsevä.

Suunnitelmissa
hoitotutkimus retiniitikoilla
Retinoiinihapon ja sen reseptorin keskeinen rooli on todettu vasta
verkkokalvorappeumaa sairastavalla
hiirimallilla. Mekanismia ei ole vielä
todennettu ihmisellä, koska koejärjestelyt vaatisivat liian suurta kajoamista silmään.
Suunnitteilla on nyt kliininen hoitotutkimus, jossa disulfiraamin vai-

					

kutusta näköön on tarkoitus tutkia
retiniitikoilla. Alkuvaiheessa mukaan
otetaan vain muutama retiniitikko,
jolla on pitkälle edennyt, mutta ei
vielä sokeuteen johtanut verkkokalvorappeuma.
Koska disulfiraamilla on valmiiksi
myyntilupa, uuden hoitotutkimuksen aloittaminen ei vaadi tavanomaista raskasta lupamenettelyä.
Disulfiraamin haittapuolena on, ettei sen kanssa voi käyttää alkoholia
ilman vakavia sivuvaikutuksia, kuten
päänsärkyä, pahoinvointia, lihaskouristuksia ja kasvojen kuumotusta.
Jos disulfiraami todetaan tehokkaaksi, on ehkä mahdollista kehittää
kohdennetumpia lääkeaineita, jotka
eivät vaikuta alkoholin hajoamiseen
tai muuhun aineenvaihduntaan. Kuten edellä on kerrottu, tutkijat ovat
jo testanneet hiirillä retinoiinihapporeseptoria inhiboivaa BMS 493 -lääkeainetta. He ovat myös kokeilleet
geeniterapioihin kuuluvaa RNA-interferenssitekniikkaa reseptorin eliminoimiseen. Molemmilla tavoilla
on saatu RP-hiirillä aikaan merkittävää näön paranemista.
– Jos hiirellä ja ihmisellä toimii
sama mekanismi ja retinoiinihapon
muodostusta pystyttäisiin vähentämään disulfiraamin tai muun lääkeaineen avulla, retiniitikoiden näkö
ja elämänlaatu saattaisivat parantua
merkittävästi, visioi Kramer. – Vaikka
tällainen lääkehoito ei tarjoa pysyvää
parannuskeinoa, häiritsevien oireiden vähäinenkin lieveneminen olisi
askel eteenpäin.
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Silmänpohjan perinnölliset
rappeumat näkövammarekisterissä
Teksti: Tutkimuspäällikkö Laura Tolkkinen, THL:n näkövammarekisteri

T

HL:n näkövammarekisteri on toiminut pian 40 vuotta tuottaen
tilastoja ja tutkimusta näkövammaisuudesta. Suomessa terveydenhuollon henkilöstöllä on lakisääteinen
velvollisuus ilmoittaa rekisteriin jokainen hoitoon tai tutkimukseen tullut pysyvästi näkövammainen henkilö. Rekisterissä on lääketieteelliset
perustiedot 60 321 henkilöstä, joista
elossa olevia on 17 900.
Suomessa arvioidaan olevan kaikkiaan noin 55 000 näkövammaista.
Näkövammarekisterin tiedot eivät
ole ilmoitusmenettelyn takia täydelliset. Sen sijaan rekisterissä on edustava otos kaikista vuoden 1983 jälkeen
silmäterveydenhuollon palveluita
käyttäneistä henkilöistä. Rekisteri
antaa kuvan näkövammaisuuden
rakenteesta ja eri diagnoosiryhmien
luonteesta.
Silmänpohjan perinnöllisiä rappeumia on 31.12.2020 rekisterissä 1832
elossa olevalla henkilöllä (31.12.2011
lukumäärä oli 1987). Tämä ryhmä
kattaa 10,4 % rekisteröidystä näkövammaisuudesta (v. 2019 lukema
11,5 %). Näistä 1740:lle on merkitty
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taustalla olevan perinnöllisen sairauden diagnoosi. Tämä esitys perustuu
14 silmänpohjarappeumaan, joiden
osalta tietoa on luovutettu aiemminkin Retina ry:lle ja joissa perinnöllinen sairaus tunnetaan. Lisäksi vertailussa on mukana ryhmä ”Tarkemmin
määrittämätön verkkokalvon rappeuma”. Vertailut suoritetaan sukupuolen, iän, vammautumisiän ja näkövamman vaikeusasteen mukaan.
Muihin näkövamman aiheuttajiin
verrattuna tämä ryhmä on erityisen
yleinen työikäisten näkövammaisten
ryhmässä ja verraten harvinainen
ikääntyneiden joukossa. Työikäisillä
se on yleisin näkövamman aiheuttaja. Nämä taudit aiheuttavat keskimääräistä vaikeampiasteista näkövammaisuutta ja ovat yleisempiä
miehillä kuin naisilla. Tyypillistä on
taudin puhkeaminen ja näkövammautuminen nuorena aikuisena, kun
koulut on käyty ja ammatti hankittu.
Vertailtavat 14 tautia poikkeavat
toisistaan monin eri tavoin. Taulukossa 1 taudit on jaoteltu pääasiallisen
periytymistavan mukaisesti. Valtaosa
taudeista on peittyvästi periytyviä.
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Taulukko 1.
Perinnölliset silmänpohjarappeumat pääasiallisen periytymistavan mukaan,
lukumäärät näkövammarekisterissä 31.12.2020 (suluissa vuoden 2011 lukema)
Vallitsevasti periytyvät

Peittyvästi periytyvät

X-kromosomaalisesti
periytyvät
Vallitsevasti ja peittyvästi
periytyviä lähes yhtä paljon
Muut

Tappi-sauva-dystrofia
Bestin tauti
Usherin syndrooma
Albinismi
Stargardtin tauti
Leberin synnynnäinen
amauroosi (LCA)
Gyrata-atrofia
Akromatopsia (värisokeus)
NCL-taudit (INCL, LINCL, JINCL)
Bardet-Biedl syndrooma,
Laurence-Moon syndrooma
Cohenin tauti
Retinoskiisi
Koroideremia

48 (24)
25 (20)
145 (134)
129 (80)
77 (77)

Retinitis pigmentosa

607 (512)

Tarkemmin määrittämätön verkkokalvorappeuma

244 (248)

64 (60)
43 (48)
39 (44)
31 (39)
13 (14)
12 (8)
214 (191)
49 (46)

Yhteensä

1740

Näiden nyt esitettyjen lisäksi on vielä joukko erittäin harvinaisia tauteja, jotka
luetaan samaan ryhmään.

Sukupuolijakaumat
Lähes 60 % tarkasteltavista taudeista esiintyy miehillä. Periytymistavasta
johtuen koroideremia ja retinoskiisi
koskevat melkein yksinomaan miehiä. Näissä miesten osuus on 98 %
ja 97 %. Albinismia (56 %) ja Leberin

					

synnynnäistä amauroosia (52 %) on
miehillä enemmän. Ryhmä tarkemmin määrittämätön verkkokalvon
rappeuma on miesenemmistöinen
(58 % miehiä). Niukka naisenemmyys vallitsee Usherin syndroomassa ja akromatopsiassa (51 %). Naisten
osuus on korkea NCL-taudeissa (60
%) ja Bestin taudissa (64 %). Lievästi
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naisenemmistöisiä ovat retinitis pigmentosa (52 % naisia), Stargardtin
tauti (55 %) sekä Cohenin tauti (58 %
naisia). Selvä naisenemmyys havai-

taan Bardet-Biedl-syndroomassa (79
%), gyrata-atrofiassa (93 %) ja tappi-sauva-dystrofiassa (93 %).

Ikäjakaumat
Taulukko 2
Perinnölliset silmänpohjarappeumat henkilöiden keski-iän mukaisessa järjestyksessä; keski-ikä, vammautumisikä sekä ikäväli (nuorin/vanhin)

NCL-taudit
Retinitis pigmentosa
Albinismi
Leberin synnynnäinen amauroosi
Bardet-Biedl syndrooma
Akromatopsia
Cohenin tauti
Tappi-sauva-dystrofia
Retinoskiisi
Stargardtin tauti
Tarkemmin määrittämätön
verkkokalvorappeuma
Koroideremia
Usherin syndrooma
Gyrata-atrofia
Bestin tauti
Vammautumisikä kertoo iän, jolloin
tauti on aiheuttanut näkövamman.
Synnynnäisiä tauteja lukuun ottamatta perinnöllisille silmänpohjarappeumille on tyypillistä, että tauti
etenee ja heikentää näköä vähitellen.
Usein on vaikea määritellä tarkasti,
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keski-ikä
mediaani

vammautumisikä
mediaani

16
33
35
38
42
44
45
52
53
55
56

7
63
0
0
12
0
5
36
8
28
32

9
14
1
0
29
2
17
17
7
26
3

31
95
86
77
66
86
67
76
100+
93
94

60
60
62
73

29
19
34
55

12
6
20
17

88
88
84
100

nuorin/
vanhin (v)

milloin näkövammaisuuden kriteerit
täyttyvät. Suurin osa retiniitikoista
ehtii käydä koulunsa ja hankkia ammatin ennen näkövammautumista.
Osa joutuu vaihtamaan ammattiaan
tai luopumaan siitä näkövammauduttuaan.
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Taulukko 3
Keskimääräinen vammautumisikä vuosina
Leberin synnynnäinen
amauroosi
Syntymänäkövammaiset
Albinismi
Akromatopsia
Cohenin tauti
Näkövammautuminen
Retinoskiisi
nuoruusiässä
NCL-taudit
Bardet-Biedl syndrooma
Usherin syndrooma
Stargardtin tauti
Näkövammautuminen nuorena
aikuisena
Gyrata-atrofia
Tappi-sauva-dystrofia
Bestin tauti
Näkövammautuminen keski-iässä Retinitis pigmentosa

Näkövamman vaikeusaste
Näkövammarekisteri käyttää kansainvälistä WHO:n näkövamman
vaikeusasteen luokitusta. Heikkonäköisten näöntarkkuus on alle 0,3
mutta vähintään 0,05. Sokeiksi luetaan henkilöt, joiden näöntarkkuus
on alle 0,05 tai joiden näkökenttä on
supistunut 20 asteeseen. Yleistäen
voidaan sanoa, että heikkonäköisiä
voidaan auttaa valaistusta ja linssien
vahvuuksia lisäämällä. Kun näistä ei
enää ole apua, aletaan olla sokeuden
puolella. Sokean on vaikea näköaistin avulla lukea tai tehdä havaintoja
ympäristöstään. Parhaiten hän pystyy lukemaan käyttäen kuulo- tai
tuntoaistia. Lähes kaikki sokeat näkevät, mutta näköaistin tuottama in-

					

0
0
0
5
8
9
12
19
26
34
36
55
63

formaatio on epäluotettavaa ja epätarkkaa.
Suomessa näkövammaisista valtaosa (74 %) on heikkonäköisiä. Sokeiksi luettavia on 22 %. Tähän ryhmään
kuuluvat syvästi heikkonäköiset, lähes sokeat ja täysin sokeat. Täydellinen sokeus on erittäin harvinaista (2
%). Pienellä joukolla (4 %) näkövammaisia näkövammaisuuden astetta
ei ole määritelty. Nyt tarkasteltavista taudeista 50 % johtaa sokeuteen,
48 % heikkonäköisyyteen ja 2 % jää
tarkemmin määrittelemättä. Täydellinen sokeus on näissäkin hyvin harvinaista.
Monille näistä taudeista on tyypillistä putkinäön kehittyminen, jolloin
näkökenttä on hyvin kapea, mutta
näöntarkkuus säilyy hyvänä. Tällai-
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nen henkilö voi lukea tavallista tekstiä, mutta liikkuminen on erittäin
hankalaa.
Sokeiden osuus on suurin Leberin
synnynnäisessä amauroosissa, jonka
nimikin jo kertoo sokeudesta. Sokeiden osuus on 82 %. Myös koroideremiassa (63 %), Bardet-Biedl syndroomassa (54 %), retinitis pigmentosassa
(40 %) ja Usherin syndroomassa (37

%) sokeiden osuudet ovat korkeita.
Keskikastin muodostavat Gyrata-atrofia (sokeita 20 %), NCL-taudit (31
%) ja Stargardtin tauti (26 %).
Pienimmät sokeiden osuudet havaitaan Bestin taudissa (0 %), albinismissa (1 %), retinoskiisissä (4 %),
Cohenin taudissa (8 %), akromatopsiassa (8 %) sekä tappi-sauva-dystrofiassa (13 %).

Vertaistukea vanhemmuuteen
Teksti: Outi Lehtinen

Kirsi Myyryläinen ja Mira Nieminen perustivat vuosi sitten Uudenmaan alueen retiniitikkovanhemmille Teamsissa kokoontuvan Retinitisvanhemmuuden vertaistukiryhmän.

Vertaista etsimässä

K

irsi Myyryläinen joutui jäämään 39-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle nopeasti heikentyneen näön ja uupumuksen
vuoksi. Geenitestin tulos johti hänet HUSin silmäklinikalla psykologi
Marika Kajanderin perustamaan
vertaistukiryhmään, jonka kaikilla
jäsenillä on saman CERKL-geenin vir-
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he. Siellä hän tutustui moniin mukaviin, eri ikäisiin retiniitikoihin, joiden
kanssa hän on edelleen yhteydessä.
Kirsi toivoi kuitenkin löytävänsä
vertaistukea myös suunnilleen samanikäisestä, samanlaisessa elämäntilanteessa olevasta perheellisestä retiniitikosta ja otti asian puheeksi Marika
Kajanderin kanssa. Ehkäpä sopiva
henkilö löytyisi hänen kauttaan. Eipä
aikaakaan, kun Kajander kysyi toi-
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sessa CERKL-ryhmässä käyvältä Mira
Niemiseltä, saisiko hän antaa tämän
yhteystiedot Kirsille. Bingo!
Näin Kirsi ja Mira löysivät toisensa.
He ovat syntyneet samana vuonna, ja
kummallakin on mies ja kaksi suunnilleen samanikäistä lasta. Molempien näkö heikkenee samaan tahtiin,
ja perheenäiteinä he kamppailevat
arjessa moninaisten, erityisesti vanhemmuuteen liittyvien käytännön
kysymysten kanssa.
Kirsi asuu perheineen Espoossa,
Mira Vantaalla. He tapaavat toisiaan
viikoittain Iiriksen joogaryhmässä ja
istahtavat sen jälkeen ravintolasaliin
yhteiselle lounaalle. Naisista on tullut parhaat ystävykset.

Yhteinen päämäärä
Omaan hyvinvointiin liittyvät asiat
ja vertaistuen jakaminen muiden
kanssa ovat lähellä molempien sydäntä. He haluavat kehittää itseään
ja pitävät verkostoitumista tärkeänä. Ystävykset ovat mukana Näkövammaisten liiton Minun näköinen
mieli -hankkeessa. Mira on Patakettu eli puhelinrinkien vetäjä ja Kirsi
Patavalmentaja. Patavalmennus on
kertaluonteinen vertaisryhmä. Siinä
on harjoitteita, jotka liittyvät omiin
ajatuksiin, tunteisiin ja kehoon. Jokaisella kerralla on oma teema. Sekä
Kirsi että Mira on käynyt OLKA®:n
TOIVO-vertaistukijavalmennuksen.
Kirsi on koulutukseltaan tradenomi.
Hän on työskennellyt eri toimialojen
HR-tehtävissä. Henkilöstöosastolla

					

hän piti erityisesti siitä, että sai tehdä
töitä ihmisten kanssa ja edistää heidän työhyvinvointiaan.
Miralla on laaja-alainen vertaistoimintaa tukeva koulutus ja työura.
Lähihoitajan tutkinnon osaamisalana oli vammaistyö. Hän on suorittanut myös kuntoutustuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon
osaamisalanaan näkövammaistaitojen ohjaus. Tutkintoon kuului mm.
asiakaspalvelu ja asiantuntijuus näkövammaisten palveluympäristössä,
samoin mielenterveyteen liittyviä
opintoja.
Työkokemusta Miralle on kertynyt
mm. Ammattiopisto Livessä. Tämä
erityisoppilaitos tarjoaa tukea oppimiseen, hyvinvointiin ja urasuunnitteluun. Mira toimi Livessä Valma-ryhmän ohjaajana. Hän pääsi
ohjaamaan myös näkövammaisia
opiskelijoita ja pystyi antamaan heille tervetullutta vertaistukea.

Uusi vertaistukiryhmä
syntyy
Koronapandemian myötä vertaistuki
siirtyi suurelta osin verkkoon. Näin kävi
myös Jaana Argillanderin ja Raisa
Ticklénin luotsaamalle Uudenmaan
retinakerholle, jonka kuukausittaisiin
Teams- ja puhelintapaamisiin Kirsi ja
Mira ovat osallistuneet aktiivisesti.
Kun Jaana vetäytyi työkiireiden vuoksi
omasta vetovastuustaan, Raisa sai Mirasta uuden työparin.
Keväällä 2021 Uudenmaan retinakerhon Teams-tapaamisiin tuli
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Mira Nieminen ja Kirsi Myyryläinen istumassa joogamatoillaan. Miran musta opaskoira Kiki
makaa lattialla Miran edessä.

mukaan uusi henkilö, joka toivoi
vertaistukea vanhemmuuteen. Eikö
retiniitikkovanhemmille voisi olla
oma ryhmä, jossa voitaisiin puida arjessa eteen tulevia asioita? Kysymys
herätti vastakaikua Kirsissä, jolla oli
valmiiksi yhdistyksen Teams-lisenssi.
Hän ei kuitenkaan halunnut ryhtyä
vetämään uutta ryhmää yksin, vaan
pyysi Miran työparikseen.
Näin syntyi Retinitisvanhemmuuden vertaistukiryhmä, Uusimaa. Sisäistä tiedottamista ja keskustelua
varten perustettiin WhatsApp-ryhmä Retina Vanhemmat (Uusimaa).
Ryhmä kokoontuu Teamsin välityk-
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sellä kerran kuussa eri päivänä kuin
Uudenmaan retinakerho.
Yhdistyksen vertaistoiminnan tavoitteiden mukaisesti ryhmä tarjoaa
vertaistukea perheille, joissa silmäsairaus tuo lisähaasteita perheen
arkeen ja jaksamiseen. Ryhmän jäsenet ja vetäjät ovat tasavertaisina
antamassa ja saamassa vertaistukea. Ryhmäläisten toiveita teemojen
suhteen kuunnellaan, ja tarvittaessa
keskusteluihin kutsutaan mukaan eri
alojen asiantuntijoita. Päävastuu on
Kirsillä ja Miralla, mutta muutkin ryhmän jäsenet vetävät tapaamisia vuorollaan. Taustatukea saadaan Marika
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Kajanderilta.
Kirsi ja Mira suunnittelevat toimintaa viikoittaisilla lounastapaamisillaan. Yhteistyö sujuu saumattomasti,
ja parivaljakko täydentää toisiaan.
Mira on helposti innostuva ideanikkari ja visionääri. Kirsi toppuuttelee
tarvittaessa.
– Aivan kaikkea ei kannata yrittää
toteuttaa heti paikalla, vaan omasta
jaksamisestakin on pidettävä huolta, muistuttaa Kirsi. – Yhteisen hyvän
puolesta toimiminen on syventänyt
ystävyyttämme.

Hyviä kokemuksia
Retinitisvanhemmuuden vertaistukiryhmä aloitti toimintansa toukokuussa 2021. Mukana on alusta asti
ollut 9 retiniitikkovanhempaa. Jotta
alustuksille ja puheenvuoroille jäisi
riittävästi aikaa, ryhmäkokoa ei ole
järkevä kasvattaa enempää.
Ensimmäinen Teams-tapaaminen
meni tutustuessa muihin ryhmän
jäseniin. Syyskuussa keskustelun
aiheina olivat lasten some-tavat ja
tunnetaitojen kirjavinkit. Lokakuussa saatiin tietoa Kelan palveluista
ja muista tukimuodoista perheille.
Marraskuun tapaamisessa Marika
Kajander alusti keskustelua aiheesta
Miten lapset reagoivat, kun vanhempi on sairas.
Alkuvuoden 2022 tapaamiset ovat
painottuneet vapaamuotoiseen keskusteluun. Se käy tyypillisesti niin
vilkkaana, että aika tahtoo väkisin-

					

kin loppua kesken. Leivontailtaan
kutsuttiin asiantuntijaksi leivontataidoistaan tunnettu Retina ry:n vertaistuen ohjausryhmän ja Jyväskylän
retinakerhon vetäjä Tarja Pietiläinen.
Toistaiseksi retiniitikkovanhemmat
ovat kokoontuneet vain etänä, mutta suunnitelmissa on tavata joskus
kasvokkainkin. Perheellisille Teams
tarjoaa helpon tavan päästä mukaan. Lähitapaamiseen lähtö vaatii
lastenhoidon järjestämistä, perheen
aikataulujen sovittamista ja näkövammaisena matkustamista. Lähitapaamiseen olisi hauska kutsua myös
puolisot ja lapset, mutta ohjelman
laatiminen hyvinkin eri-ikäisiä lapsia
kiinnostavaksi ei ole aivan yksinkertaista.
Kirsi ja Mira kannustavat muitakin
perustamaan uusia vertaistukiryhmiä. He ovat valmiit opastamaan vapaaehtoisia vetäjiä alkuun.
– Olkaa meihin rohkeasti yhteydessä! toivovat Kirsi ja Mira. – Yhteystietomme löytyvät lehden lopusta yhdistyksen muiden vertaistukijoiden
joukosta.
Lopuksi he muistuttavat kaikkia
vertaistukea kaipaavia vanhempia
Retina ry:n ja Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto MTLH ry:n yhteistyönä
lokakuussa 2022 järjestämästä tuetusta ryhmälomaviikosta lapsiperheille. Kannattaa ehdottomasti hakeutua mukaan! Hakuaika päättyy
15.7. Tarkemmat tiedot löytyvät toisaalta tästä lehdestä.
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Tuettu ryhmälomaviikko lapsiperheille
16.-21.10.2022
Jos sinulla on retiniitikkolapsi taikka retiniitikkoäitinä tai -isänä kaipaat
vertaistukea ja hengähdystaukoa arkeen, hakeudu perheinesi mukaan
juuri teitä varten räätälöidylle lomaviikolle!
Retina ry järjestää yhteistyössä
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto
MTLH ry:n kanssa tuetun ”Voimaa
vertaisuudesta” -ryhmälomaviikon
lapsiperheille 16.-21.10.2022 Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa. Loman
pituus on 5 vrk ja omavastuuosuus
koko ajalta 100 € aikuisilta ja 17
vuotta täyttäneiltä. Alle 17-vuotiaat
lomailevat maksutta. Mukaan mahtuu 10 perhettä. Loma toteutuu, jos
vähintään 8 perhettä ilmoittautuu.
Lomaviikolla on mukana Retina
ry:n vertaistukihenkilöinä pitkään
toiminut aviopari Susanna Rahunen
ja Jussi Ruokonen, joilla itsellään on
kaksi nyt jo nuoriksi aikuisiksi varttunutta retiniitikkopoikaa.
Tuetulla perhelomalla voi unohtaa
hetkeksi arjen huolet ja tutustua samankaltaisessa elämäntilanteessa
oleviin. Saatte yhteisiä lomamuistoja, uusia kokemuksia ja yhdenvertaisuuden tunnetta koko perheelle.
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Hotelli Kivitippu sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Euroopan suurimman
kraatterijärven rannalla. Kivitippu on
saanut nimensä Maahan muinoin iskeytyneestä meteoriitista, jonka jättämässä kuopassa lainehtii nykyään
kaunis järvi. Hotellin alakerran näyttelyssä pääsee mm. koskettamaan
aitoja meteoriitteja ja katsomaan
Kuusta tullutta kivinäytettä. Lisätietoa hotellista: https://kivitippu.fi
Loman hakeminen:

• Voit hakea lomaa, jos asut Suomes-

sa vakituisesti eikä sinulla muuten
olisi mahdollisuutta lomailuun. Perustele hakemus hyvin. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei voida
käsitellä.
Lomatuki myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.
Lomatuen hakeminen ei edellytä
Retina ry:n jäsenyyttä, mutta hakemuksessa tulee käydä ilmi, että kuulut järjestön kohderyhmään. Sinulla
tai lapsellasi tulee olla jokin perinnöllinen verkkokalvosairaus.
Lomahakemuksen voi täyttää MT-

•
•

•
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LH:n verkkosivuilla www.mtlh.fi.
Paperisen hakemuksen ja lomaesitteen voi tilata Retina ry:n toimistosta tai osoitteesta lomat@mtlh.fi
tai 010 2193 460.
Loman hakuaika päättyy 15.7.2022.

•

Kutsut lomalle valituille lähetetään n.
2 kk ennen loman alkua. Kielteisestä
lomapäätöksestä ei lähetetä ilmoitusta. Jos lomalainen haluaa peruuttaa myönnetyn loman, se on tehtävä
henkilökohtaisesti suoraan MTLH:lle.

Nuorten nurkka

Lentokenttäavustus
Teksti: Tuomas Ruokonen
Kuva: Lars Nissen, Pixabay

T

erveisiä lentokoneesta! Olen Hollannissa opiskelun myötä matkannut paljon Helsingin ja Amsterdamin väliä lentokoneella. Matkoilla
olen käyttänyt lentokenttäavustusta,
joka on lentoyhtiöiden järjestämä
palvelu. Ideana on, että kentän työntekijä auttaa kulkemaan kentällä. En
tiennyt palvelun toimivuudesta aikaisemmin, mutta käytön myötä se
on osoittautunut todella toimivaksi.
Avustuspalvelu on ilmainen, ja sen
voi tilata lentoyhtiöltä sähköpostilla tai soittamalla palvelunumeroon.
Palvelu tarjotaan yleensä check in
-pisteeltä koneeseen ja saapuessa
koneesta lentokentän eri osiin. Lentokentän lähtöaulassa on usein mer-

					

kitty paikka, josta avustajan voi kutsua, mutta yleensä suositellaan, että
avustus varattaisiin noin 48 tuntia
ennen lähtöä.
Käytännössä avustus toimii niin,
että kentän työntekijä hakee avustettavan sovitulta paikalta ja kuljettaa hänet kentän läpi tarvittaessa
ihan koneen istumapaikalle asti. Bonuksena on, että turvatarkastuksen
läpi pääsee ilman jonotusta.
Joillain kentillä on mahdollista saada avustusta myös ennen check in
-pistettä. Esimerkiksi Amsterdamin
Schipholissa avustusta saa jo junalaiturilta asti laittamalla sähköpostia
Airport Caddy -palveluun.
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Vaikka palvelu toimii todella hyvin, välillä tuntuu, että se on lentoyhtiöille pakollinen velvollisuus.
Todellinen käytäntö saattaa poiketa
siitä, mitä lentoyhtiöön soittamalla
selviää. Kentiltä ja netistä voikin saada todenmukaisempaa tietoa avustuskäytännöistä. Esimerkiksi Airport
Caddy -palvelu selvisi minulle oman
tutkimuksen kautta. KLM kertoi tarjoavansa avustajapalvelua check in
-pisteeltä asti, vaikka saman avustajan voi pyytää auttamaan juna-asemalta asti, jos vain tietää sen olevan
mahdollista. Näin on varmasti myös
muilla kentillä.
Loppuun vielä käytännön huomio:
Jos lennollesi on merkitty lentokenttäavustus, et voi vaihtaa lentoa vaihdettavilla lipuilla internetin kautta.
Lennon voi kuitenkin siirtää helposti
esimerkiksi soittamalla.
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Minusta on hienoa, että tällainen
itsenäistä liikkumista mahdollistava
palvelu on olemassa. Käykäähän testaamassa. Nautinnollisia lentomatkoja!

Retina Nuorten
tapahtumia
Kesäpiknik Helsingissä
lauantaina 30.7.2022
klo 15 alkaen
Tervetuloa viettämään kesäpäivää
Retina Nuorten seurassa Helsingissä!
Ohjelmassa on rentoa jutustelua piknikin merkeissä Kaisaniemen puis-
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tossa. Tapaamme Helsingin päärautatieaseman pääovien ulkopuolella
lauantaina 30.7. klo 15, mistä siirrymme yhdessä Kaisaniemen puistoon.
Mukaan voi liittyä myös myöhemmin. Piknik toimii nyyttäriperiaatteella, joten tuo mukanasi pientä
purtavaa tai juotavaa jaettavaksi.
Yhdistyksen puolestakin tuomme
tarjottavaa ja piknik-tarpeita, kuten
lautasia ja mukeja.
Ilmoittaudu Sinille, Pinjalle tai Tuomakselle sähköpostilla, puhelimitse
tai viestillä 28.7. mennessä.
Jos päätät tulla mukaan viime hetkellä, voit hyvin liittyä seuraan ilmoittautumattakin. Mikäli liityt seuraan
klo 15:n jälkeen, soita Sinille, Pinjalle
tai Tuomakselle, niin ohjaamme sinut luoksemme! Mikäli sää ei suosi,
siirrämme tapaamisen yhdessä valittuun sopivaan sisätilaan tai ravintolaan.

					

Tulevia Retina
Nuoret -tapahtumia 2022

• Nuorten

oma illanvietto Retinan
kesäpäivien yhteydessä Valkeakoskella 5.-7.8.2022

• Nuorten

oma ohjelma Retinan
syyskokouksen yhteydessä Jyväskylässä 29.-30.10.2022

• Nuorten

etätapaaminen
ras-joulukuussa 2022

mar-

Kesäterveisin,
Sini, p. 0400 567 836,
sini.sjoblom@pp.inet.fi
Pinja, p. 045 111 9958,
pinja.ahvenniemi@outlook.com
Tuomas, p. 040 571 3509,
tuomas_tsr@hotmail.com
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Pinja Ahvenniemi elää hetkessä
Teksti: Pinja Ahvenniemi
Kuvat: Tuukka Tihekari ja Pinja Ahvenniemi

O

n aurinkoinen kevätpäivä, ja katselen opiskelijayksiöni ikkunasta ulos. Mietin sitä, miten asioilla onkaan tapana järjestyä, miten omassa
elämässäni palapelin palat ovat lopulta löytäneet paikoilleen ja miten
kiitollinen olenkaan tästä hetkestä.
Olen 23-vuotias nuori nainen ja
opiskelen tällä hetkellä Jyväskylän
yliopistossa kauppatieteitä. Polkuni lukiosta kauppatieteisiin ei ole
ollut suoraviivainen, vaan väliin on
mahtunut muidenkin korkeakouluopintojen kokeilemista, kuten tietotekniikan insinööriopintoja ja sairaanhoitajaopintoja.
Retinitis pigmentosa diagnoosin
olen saanut varhaisteini-iässä. Sairauteni jäljille päästiin hyvin varhaisessa vaiheessa, sattumalöydöksenä
havaitun
verkkokalvonpigmentin
myötä. Kesti kuitenkin pari vuotta
ennen kuin diagnoosini varmistui,
koska näössäni tai silmissäni ei tuohon aikaan ollut muuta sairauteen
viittaavaa.
Kaikista laajimmista geenitutkimuksista huolimatta sairauteni taustalla
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olevaa geenivirhettä ei ole kyetty
tunnistamaan. Minulla ei ole myöskään tiedettävästi sukuhistoriaa
sairaudelle, eikä muilla perheenjäsenilläni ole retinitis pigmentosaa.
Lääketieteen ja genetiikan näkökulmista tapauksessani on asioita, joita
kukaan ei ainakaan toistaiseksi tiedä
tai osaa selittää.
Olen elänyt tietoisena verkkokalvonrappeumasta
huomattavasti
kauemmin, lähes 10 vuotta, ennen
kuin sairaus on alkanut vaikuttamaan
käytännössä elämääni. Varhaisteininä en osannut näön menettämistä
murehtia, koska olihan näkötilanteeni vielä normaali. Kun retinitis
pigmentosa sitten alkoi näkymään
käytännössä elämässäni, olin jo tottunut ajatukseen silmäsairaudesta ja
pystyin suhtautumaan tilanteeseen
hyväksyen.
Tänä päivänä näkökenttäni on kaventunut ja koen herkästi häikäistymistä, mutta päällepäin näkövammani ei vielä näy.
En tiennyt vielä lukiossa, mitä haluaisin lähteä opiskelemaan. Jos joku
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” Se, mikä piilee
vielä varjossa,
voi puhjeta
kukkaan.

Pinja Ahvennieminiemi

olisi sanonut lukioaikana minulle,
että minusta tulee ekonomi, en olisi
asiaa ikinä uskonut. Tällä hetkellä en
kuitenkaan voisi olla onnellisempi
siitä, mitä kaikkea teen elämässäni.
En tiedä, miten näkötilanteeni tulee kehittymään tai minkälainen tulevaisuus minua odottaa. En tiedä
geenivirhettäni enkä sitä, miten sairaus periytyy mahdollisille jälkeläisilleni. Kokonaistilanteeni huomioiden
voidaan puhua vain todennäköisimmästä vaihtoehdosta.
On paljon asioita, joita en tiedä ja
joita en ole tiennyt, ja siitä huolimatta olen tehnyt asioita. En ole antanut
epätietoisuuden estää minua.
Toisaalta, kun kaikki ei ole aivan selvää ja uskaltaa silti tehdä asioita ja
mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, voi löytää jotain arvokasta
ja hyvää, mitä ei olisi osannut kuvi-

					

tellakaan löytävänsä tai saavuttavansa. Se, mikä piilee vielä varjossa, voi
puhjeta kukkaan. Muistattehan mitä
sanoin esimerkiksi ekonomiammatista?
Valehtelisin, jos väittäisin, ettei etenevä silmäsairaus ja näön menettäminen harmittaisi minua. Hyväksyn
kuitenkin itse sairauden kuin myös
kaikki sen herättämät tunteet. Retinitis pigmentosa vaikuttaa elämääni,
mutta ei määritä sitä. Minä teen sen
itse.
Olen omalla tavallani onnellinen
siitä, etten tiedä tulevaisuuden näkötilannettani. Se muistuttaa hyvin
siitä, että elämä on tässä ja nyt.
Ajattelen valintojani pitkällä tähtäimellä, mutta teen asioita tässä
hetkessä. Tulevaisuudessa näkötilanteeni on todennäköisesti heikompi,
mutta se tulee olemaan sitten ja nyt
on tämä hetki. Elän elämää tilanteen
edellyttämällä, mutta myös sen mahdollistamalla tavalla.
Aikuistumisesta huolimatta mielipuuhaani on laittaa kuulokkeet kor-
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ville ja heittäytyä pihakeinuun keinumaan. Rakastan kirjojen lukemista,
tanssimista ja entisenä telinevoimistelijana myös kaikenlaista akrobatiaa. Vapaa-aikaani värittää myös Retina-yhdistyksemme hallituksessa ja
Retina Internationalin Nuorten neu-

vostossa toimiminen sekä vertaistukityö.
Kaikesta huolimatta ja juuri siksi
tiedän varmaksi, että aion jatkaa minulle tärkeiden asioiden tekemistä ja
tavoittelemista.

Pinja Ahvenniemi valittiin Retina ry:n hallitukseen vuoden 2022 alusta. Hän hoitaa
yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävää ja vetää taloustyöryhmää, toimii nuorten
aikuisten ja opiskelijoiden vertaistukihenkilönä, nuorisotyöryhmän ja kansainvälisten asioiden työryhmän jäsenenä sekä edustaa Suomea Retina Internationalin
Nuorten neuvostossa.
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Riitalta vertaistukea
retiniitikoiden puolisoille
Teksti: Riitta Lahtinen

M

uistan, kun mieheni kosi minua 30 vuotta sitten – onneksi
uskalsin vastata myönteisesti. Hän
kertoi avoimesti perinnöllisestä etenevästä silmäsairaudestaan ja kuulovammastaan. Mietin tuolloin, miten
hän pärjää tulevaisuudessa ja miten
minä jaksaisin. Kysymykset avustamisesta ja mahdollisesta omaishoitajan roolista joskus myöhemmin kävivät myös mielessä.
Pelko oli turhaa. Arjessa on löytynyt
monia eri ratkaisuja mielekkääseen
ja laadukkaaseen elämään. Meillä
on yhteistä aikaa parisuhteessa ja
teemme monia asioita sekä itsenäisesti että yhdessä. Meillä on myös
omat kiinnostuksen kohteet. Mahdollisimman omatoimisen elämän
mahdollistavat monet yhteiskunnan
tarjoamat palvelut kuten taksimatkat, henkilökohtainen avustaja, kuntoutus, apuvälineet yms.
Yhteinen elämä on tarjonnut minulle uuden tavan kokea arkea. Avoimuus, huumori ja arkiratkaisut antavat minulle mahdollisuuden oivaltaa
arkea helpottavia käytänteitä. Olemme kokeneet puolisoni etenevän

					

kuulonäkövamman vuoksi parisuhteessamme monia haasteita, mutta
kaikesta on selvitty. Tekin selviätte,
ota yhteyttä, jutellaan!
Riitta Lahtinen, Helsinki
040 522 4201
riitta.lahtinen@icloud.com
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Voimaa luonnosta ja 				
kanssakulkijoista
Teksti: Tarja Pietiläinen 									
Kuva: Maarit Nisu

M

inun kevääni alkoi tänä vuonna
13. maaliskuuta – silloin joutsenet saapuivat Kuuhankaveden
sulaan joen suuhun, mistä niiden
railakas ääni kantautui pihaamme aikaisin pakkasaamussa.
Osallistuin tuona päivänä kinkereille, jotka pidettiin kotijärveni toisessa
ruumissaaressa. Siellä olevan laavun kylkeen oli tuotu museokylästä
penkkejä. Pappi ja seurakunta kuljetettiin kolmen hevosen voimalla
mantereelta rekikyydein kulkusten
kilistessä. Jotkut tulivat omin voimin
suksin tai kelkalla. Sää oli pyhäinen
kuten tilaisuuden henkikin. Aurinko
paistoi siniseltä taivaalta, tuulen virettäkään ei aistinut. Oli lämmintä,
levollista ja hiljaista. Vielä valkoisen
hangen peittämä Kuuhankavesi ympäröi meitä.
Ihmiset tapasivat toisiaan eri puolilta kuntaa pitkästäkin aikaa. Juteltiin
ja juotiin kahvia, laulettiin. Kuunneltiin päivän epistolaa ja puhe saaren
historiasta.
Kotiin tultuani olin iloinen ja virkeä. Olin tavannut monia tuttujani ja
ystäviäni. Kevättalvinen sää oli par-
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haimmillaan. Annoin itseni vain olla
siellä, unohtaa työt ja uutiset.
Oletko sinä saanut kokea jotain samankaltaista rauhoittavaa hetkeä
viime viikkoina? Toivon niin!
Maailman tuulet ovat viime aikoina
tuoneet meidänkin päällemme myrskypilviä. Juuri kun olimme alkaneet
tointua jo kaksi vuotta elämäämme
rajoittaneesta, pelottavasta koronapandemiasta, alkoi käsittämätön
väkivalta lähellämme Ukrainassa.
Kumpaakaan tapahtumaa emme
voi yksilöinä hallita. Siksi meidän on
huolehdittava ainakin omasta jaksamisestamme ja oman elämämme
hallinnasta. Vain sitä kautta voimme
auttaa toisiammekin.
Olen huomannut, etten aina nykyään ota kirjaa korvaani, kun lähden lenkille. Haluan olla vain hiljaisuudessa ja kuunnella luonnon
ääniä. Tunnustan, että massiivinen
ajankohtaisuutisointi on täyttänyt
liikaa päätäni. Samasta syystä olen
päättänyt käydä jossakin kulttuuritapahtumassa vähintään kerran kuukaudessa. Ja samoin olen päättänyt
alkaa tavata ystäviä ja naapureita
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Lahja-niminen hevonen vetää rekeä. Järven jäällä kirmailee vapaana sen kolmivuotias Lukkavarsa. Varsalla on islantilaiset sukujuuret. Nimi Lukka on suomeksi Onni.

normaalin elämän tapaan. Karanteeni on päättynyt.
Kirjojen kautta voi muuttaa aikaikkunaa. Olen rauhoittanut mieltäni lukemalla 1800-luvun Suomen ja siinä
sivussa Euroopankin historiaa. Aiempien sukupolvien ja vuosisatojenkin
tapahtumiin syventyminen antaa lepoa, perspektiiviä ja lohtua nykypäivän vastapainoksi.
Kevään tuulet tuovat päivä päivältä
lisää valoa ja sen mukana muuttolinnut takaisin luoksemme. Iloitaan
tästä ihmeellisestä luonnon näytelmästä.
Toivotan sinulle ja perheellesi kaunista ja virkistävää kesää, iloa ja voimia arkeen ja työhön! Ollaan hyvän
puolella! Jokainen aurinko ei ole laskenut.

					

Unelma puusta
Talveen siemeneksi käperryn,
kaivaudun yön pimeään ja suljen silmät.
Ja pieni lämmin kivi 				
kuoreni alla odottaa,
kunnes aurinko sulattaa kaiken
nukkuvan, kaiken kovan.
Niin että viimein, 			
kuin sydämestä, kipu kohoaa,
verso nostaa maahan taimen 		
merkiksi unelmasta – puun elävän.
– Bo Carpelan
(kokoelmasta Taivaanmaalari)
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Esteetöntä asumista

Kuurosokeiden ja 			
viittomakielisten talo
Teksti: Toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen, Suomen Kuurosokeat ry
Kuvat: Heli Virintie ja Outi Lehtinen

V

uonna 2017 Hervantaan valmistui asuinkerrostalo nimeltä VTS
Ristontalo. Se sijaitsee Kuurosokeiden Toimintakeskuksella ja siinä toteutui suuri määrä kuurosokeille ja
kuulonäkövammaisille tärkeitä esteettömyysratkaisuja. Tämä onnistui,
kun suunnitteluun osallistettiin tulevia asukkaita. Mukana oli eri ikäisiä
kuulonäkövammaisia ja viittomakielisiä, joita arkkitehti Timo Siiskonen
kävi kuulemassa.
Kuulonäkövamma on huomioitu
monin tavoin. Tärkeitä yksityiskohtia
ovat esimerkiksi yhteisten tilojen tasainen, riittävän kirkas valaistus, jota
voidaan tarvittaessa himmentää,
ja reunapintojen selkeät kontrastit
sekä puhuva hissi. Hissin ja porraskäytävän pistemerkinnät ja lattiaan
rakennetut ohjaavat elementit helpottavat kaikkien näkövammaisten
itsenäistä liikkumista. Esimerkiksi
selkeästi jalan alla tuntuvat legopalikat kertovat, että olet tulossa portaisiin. Yleisväritys on harmoninen ja
maalit mattapintaisia, mikä vähentää
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häikäistymistä valon osuessa suuriin
pintoihin.
Asuntojen ovet aukeavat sisään
asuntoon. Kun ei kuule avautuvan
oven ääntä, näin minimoidaan törmäykset. Kolhuja on ehkäisty myös
kotien varustuksessa: kylpyhuoneisiin on liukuovet ja keittiön yläkaappien ovet aukeavat ylöspäin kevyesti
nostamalla, samoin liesituuletin pysyy poissa törmäyslinjasta.
Asunnoissa on lattialämmitys, joten ei ole pelkoa törmätä pattereihin
tai patteritermostaatteihin. Keittiöhana on aivan normaali vipuvartinen
hana, mutta hanan yläpuolella on liiketunnistin. Hana toimii normaalisti
ihmisen ollessa siinä edessä, mutta
kun henkilö poistuu, hana sulkeutuu
20 sekunnin päästä.
Kuurosokeita auttavat käytävien
seinien koskettamalla tunnistettavat
erot: sen lisäksi että seinät ovat eri
väriset, on toinen seinä karkea ja toinen sileä. Kun taktiilisti kommunikoiva henkilö kohtaa käytävällä toisen
ja he alkavat jutella kädestä käteen,
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tulee siinä samalla huomaamatta vähän pyörittyä niin, ettei alkuperäinen
kulkusuunta ole selvillä. Suunnat
palautuvat helposti mieleen seinää
koskettamalla.
Talon alakerrassa oleva aula, ruokasali ja monitoimitila ovat myös akustisesti esteettömiä. Huonolla kuulolla
on usein hankala saada selvää pöytäseurueen keskustelusta, kun kilinät, kolahdukset ja muu taustahäly
häiritsee. Akustiikasta on huolehdittu paitsi katon akustiikkarakenteilla,
myös kalusteilla. Pöytäpinnoissa on
käytetty korkkia, ja pinnoitus vaimentaa kolahdusääniä. Tilassa voi
olla helposti 50 ihmistä, eikä siellä
silti synny kaikua tai yleistä hälinää.
Pelkästään sisätiloihin rakennettu
esteettömyys ei riitä. Talon ulkoterassilla on mm. Oasis-keinu, johon
pääsee pyörätuolilla. Siellä on myös
suuri, kuurosokeille tärkeä torishakkialue. Parvekkeiden alla ei ole kannattelevia pilareita lainkaan, mikä
vähentää törmäyksiä. Talon pääovi
aukeaa automaattisesti. Tiloista pääsee tontin reunalle turvallisesti ohjauslistaa pitkin. Ulkovalaistus on riittävä, tasainen ja kulkua ohjaava.
Talo sisä- ja ulkotiloineen sisältää
edellä mainittujen lisäksi vielä paljon
muita esteettömyyttä ja turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. Suurin osa niistä
on löydetty käyttäjäryhmiä ja työntekijöitä haastattelemalla ja tekemällä vierailuja muihin asumisyksiköihin
Suomessa. Hyvä yhteistyö suunnittelijoiden ja eri-ikäisten kuulonäkövammaisten sekä viittomakielisten
kanssa on auttanut toimivan talon
rakentamisessa. Myös käytännön ra-

					

Tampereen seudun retinakerho vieraili Ristontalossa 7.3.2022. Kuva on otettu erään
asunnon keittiössä. Kerholaiset saivat hyviä vinkkejä omankin kodin esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Ville Mäki esittelee kaiteen kerrosmerkintää. Kuvassa näkyvät myös lattian kohokuviot ja portaiden reunamerkinnät.
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Milla Lindh ja Risto Hoikkanen kertoivat retinakerholaisille Ristontalon esteettömyysratkaisuista akustisesti ja valaistukseltaan erinomaisessa ruokasalissa. Taustalla näkyy, miten kaikki kulmat ja ovenpielet on merkitty selvin kontrastein.

kennustyötä ohjannut VTS Kiinteistöpalvelu Oy:n rakennuttajainsinööri
Jaakko Lehtinen ja urakoitsija Lemminkäinen Talo Oy ottivat käyttäjien
tarpeet huomioon koko toteutuksen
ajan.
Tämän hankkeen ja talon on huomioinut myös Tampereen kaupungin
vammaisneuvoston esteettömyystyö-

ryhmä, joka myönsi esteettömyyspalkinnon talolle. Palkintoa myöntäessä
kiinnitettiin erityistä huomiota osallistavaan suunnitteluun ja käyttäjäryhmälle onnistuneesti valmistuneeseen esteettömään rakennukseen.
Palkinto oli merkittävä huomionosoitus ja kiitos taloa suunnitelleille
ja talon 39 asunnossa asuville.

VTS Ristontalo
- Palvelut talossa tuottaa Suomen Kuurosokeat ry
- Rakennuttaja ja talon omistaja: VTS-kodit
- Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy/
Timo Siiskonen 							
- Urakoitsija: Lemminkäinen Talo Oy
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Hola Mexico!
Teksti: Mira Nieminen
Kuvat: Mira Niemisen kotialbumi

Miksi Meksikoon?

O

len lapsesta asti haaveillut pääseväni uiskentelemaan delfiinien kanssa. Minua kiehtoo niiden
upea muoto, ystävällinen ilmeikkyys,
herkkyys ja älykkyys. Näin eläviä
delfiinejä ensimmäistä kertaa noin
12-vuotiaana perhelomalla Mallorcalla. Eläimet tekivät upeita temppuja ja tottelivat kouluttajiaan niin, että
oli vaikea uskoa silmiään. Muistan
itkeneeni lähes koko esityksen ajan,
tunne ja yhteys delfiineihin oli niin
voimakas. Päätin ryhtyä isona delfiinien hoitajaksi. No, oikeasti minusta
tuli lähihoitaja.

Matkalle
Kun ystäväni Marja-Leena kysyi
minua mukaan reissulle Meksikoon,
olin heti valmis. Unelmani uintiretkestä delfiinien kanssa voisi vihdoin
toteutua!
Varasimme kahden viikon All inclusive -matkan helmi-maaliskuun vaihteeseen 2022 lastemme hiihtoloman

					

yhteyteen. Näin koulusta tarvittiin
ylimääräistä lomaa vain viikko. Tyttäreni Jade on yhdeksän ja Marja-Leenan tytär Sara 12-vuotias. Seurueeseen liittyi yhteinen ystävämme Heli
sekä Marja-Leenan äiti, reippaasti yli
80-vuotias rohkea ja tarmokas Mummo. Minun ja Helin näkövammaisuus
tai Mummon ikä eivät matkaamme
rajoittaisi!
Hankimme terveydenhoitajan suosittelemat rokotukset ja aloimme
pakkailla matkalaukkuja. Vaihdoin
Meksikon pesoiksi käteistä 50 €, olihan minulla luottokortti ja maksamatta olivat lähinnä vain retket.
Rahanvaihtoreissulla piipahdin Jaden kanssa lounaalla. Yllättäen luottokorttini ei toiminutkaan, ja hoidin
maksun käteiskortilla. Painelimme
kiireesti pankkiin tilaamaan uutta
luottokorttia. Sen piti saapua postissa viikon sisällä, mutta eipä saapunut. Ystävällinen mieheni lainasi
minulle oman luottokorttinsa. Vaan
mitä tapahtuisikaan Meksikossa, jos
jäisin kiinni toisen henkilön kortin
kanssa? Olen kuullut, että siellä sijaitsee maailman kauhein ja vaarallisin
vankila. Lompakossani oli lisäksi kä-
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teiskortti, jolla oli vähän rahaa.
Olin nyt valmis vastaanottamaan
etelän auringon ja Karibianmeren
tunnelman. Delphinos, täältä tullaan! Lento kesti karmeat 12 tuntia.
Aika mateli hitaasti. Keho oli niin ylivirittynyt, etten kyennyt nukkumaan
silmän räpäystäkään. Lopulta laskeuduimme Meksikon Cancuniin. Lentoasema oli siisti ja nykyaikainen ja
ihmiset hyvin ystävällisiä.
Näkövammaisena tarvitsin apua lomakkeiden täytössä. Koska olimme
lentäneet USA:n ilmatilassa, meidän
tuli ilmoittaa, mikäli varallisuutemme ylitti 10 000 USD. Ei ylittänyt. Lomakkeessa tiedusteltiin myös, oliko
mukana biologisia näytteitä, aseita,
huumeita tai muuta luvatonta, kuten
oman maan ruoka-aineita. Hassuja
nuo amerikkalaiset!

Melkein täydellistä
Hotellimme Bluestar Maya Riviera
Cancun oli älyttömän iso ja hieno,
sisustukseltaan moderni ja laadukas. Latino-amerikkalaisen musiikin
pauhatessa kirjauduimme sisään.
Huoneessa meitä odotti kaksi jättikokoista sänkyä sekä oma poreallas!
Jääkaappi oli täynnä vesipulloja, sipsipusseja, limutölkkejä, kaljaa ja proteiinijuomia. Jotenkin niin amerikkalaista överiä, ajattelin.
Kaikki ei kuitenkaan ollut aivan täydellistä. Emme olleet maksaneet parvekenäkymästä. Niinpä se avautui
takapihalle. Lajittelukeskus ja roskik-
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set olivat suoraan alapuolellamme.
Mangrovemetsää jatkui silmänkantamattomiin. Kun avasimme parvekkeen oven, sisälle löyhähti suon ja
mädäntyneiden juurakoiden pyörryttävä löyhkä.
Rakennuksen vastakkaisella puolella oli houkuttelevia uima-altaita,
allasbaareja, grillikioskeja, aurinkotuoleja ja verhoiltuja sohvaryhmiä.
Rantabulevardin kävelytie kaarteli
kauniisti istutusten lomassa. Palmujen väliin oli ripustettu isoja valkoisia riippumattoja. Upeat istutukset
ulottuivat valkoiselle hiekkarannalle
saakka. Meri hohti turkoosina auringossa.
Alueen lukuisat ravintolat edustivat
eri maiden rikkaita ruokakulttuureja.
Hotellin omassa buffet-ravintolassa
oli ruokaa tarjolla seinätolkulla. Henkilökunta oli erittäin palvelualtista
ja ystävällistä. Alueelta ei tarvinnut
poistua lainkaan, jos ei halunnut.

Rahattomana Meksikossa
Kävimme heti hotellin turistikaupassa hankkimassa tuliaisia niin kotiin kuin itsellekin. Löysin monta
ihanaa juttua, samoin Jade. Ne olisi
pakko saada! Kassalla törmäsimme
ongelmaan. Käteiskorttini ei toiminut. Siispä kaivoin lompakosta Samin luottokortin. Otin kaikki näyttelijän taidot käyttöön ja kasvoille
kielitaidottoman turistin hymyn.
Myyjä laittoi kortin maksupäätteeseen ja ilmoitti, ettei tämäkään kortti
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toimi. Siinä sitä sitten oltiin, rahattomina Meksikossa.
Onneksi ihanat ystävät riensivät
auttamaan rutiköyhää naista. Marja-Leenan kortti toimi, luottoraja
riitti molemmille, ja sovimme kortin
yhteiskäytöstä. Huokasin helpotuksesta. Kävimme vielä yhdessä kokeilemassa korttejani automaatilla, ja
epäilykseni osuivat oikeaan. Kumpikaan ei kelvannut ulkomailla. Hups,
eipä tullut ajoissa mieleen!

Rentoa lomailua
Meksikossa lämpöä riitti, 30 astetta ylittyi joka päivä. Aurinko on
vaarallisempi ja polttavampi kuin
kotimaassa. Mummon iho alkoi heti
ensimmäisenä päivänä muistuttaa
keitettyä hummeria. Passitimme hänet lepäämään ilmastoituun hotellihuoneeseen. Silti vointi heikkeni
iltaa kohti, ja seuraavana päivänä
iho oli isoilla kipeillä rakkuloilla. Voi
Mummoa! Minäkin onnistuin aurinkovoiteesta huolimatta polttamaan
selkäni. Iho kuoriutui ja kutisi hillittömästi.
Kävin Helin kanssa kävelemässä
hiekkarannalla. Olemme molemmat toiminnallisesti sokeita, mutta
seikkailu oli hauskaa. Uskaltauduimme mereenkin vatsaa myöten ja kiljuimme vesikasveille, jotka osuivat
meihin kutittaen ja säikäyttäen. Valkoinen keppini kulki mukana tunnollisesti ja sai Karibianmeren kasteen.
Hyvin pian huomasin, etteivät me-

					

rivesi, aurinkorasva ja hienon hieno
hiekka sopineet kepin rakenneosille.
Uuden uutukaista keppiä ei saanut
enää taitettua kasaan.
Luulimme Mummon toipuvan
huoneessaan auringonpistoksesta,
vaan hänpä olikin lähtenyt meitä etsimään. Hotellin vartijat toimittivat
hänet luoksemme, ja pian Mummoa
vahtivat niin hotellin henkilökunta
kuin muut turistitkin. Mummo oli oireistaan huolimatta hyvällä mielellä.
Seurueemme todellinen auringonpalvoja oli eittämättä Marja-Leena.
Hänen ihonvärinsä alkoi päivä päivältä muistuttaa yhä enemmän aurinkotuolien tummanruskeita suojapyyhkeitä. Lopulta en enää erottanut
ystävääni pyyhkeistä, vaan luulin
toistuvasti hänen poistuneen paikalta.
Tytöt viihtyivät lastenkerhossa askartelemassa koruja ja hienoja kilpikonnia. Minä loikoilin aurinkotuolissa. Oli rentoa olla vain ja kuunnella
kännykän soittolistalta ihania espanjankielisiä latinokappaleita sekä Celian äänikirjoja, jotka olin ladannut
puhelimeen offline-tilaan. Äkkiä havahduin siihen, että uima-allas täyttyi iloisista zumbaajista, ilmassa lenteli jätti-ilmapalloja ja altaan pintaan
puhallettiin jollain koneella mieletön
määrä vaahtoa. Vau, tämä oli todellista LOMAA!
Ensimmäisen lomaviikon aikana
poistuimme hotellin alueelta vain
kerran. Suuntasimme tilataksilla La
Isla -kauppakeskukseen. Homma
lähti välittömästi lapasesta. Rahanmenoa oli hiukan vaikea hahmottaa,
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kalat söivät hellästi kuollutta ihoa
ja poistivat kovettumat parissa minuutissa. Voi jösses, miten se kutitti!
Hoidon jälkeen jalat olivat varpaita
ja kantapäitä myöten pehmeät kuin
vauvan iho.

Tunteiden vuoristorataa
delfiinien kanssa

Hampaattomat Garrarufa-kalat antavat
Jadelle jalkahoitoa.

kun kantoi ostokset kassalle ystävän
maksettavaksi.
Kauppakeskuksessa törmäsimme
ihaniin Gararufa-pikkukaloihin, jotka
uiskentelivat pienessä altaassa. Kun
sinne upotti jalkansa, hampaattomat
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Toinen viikko alkoi isosti. Aamupalan jälkeen pakkauduimme tilataksiin, ja reilun tunnin matka alkoi.
Olimme varanneet uintiretken delfiinien kanssa. Nuoriso alkoi hihkua jo
autossa. Minua jännitti ihan hirveästi ja odotin malttamattomana kohtaamista. Jännitys kihelmöi ihanasti
koko kropassa. Päätin, etten voi itkeä
tunneryöpyssä koko ajan, johan sellaisesta delfiinitkin kaikkoaisivat merenpohjaan.
Toimin seurueemme tulkkina ja
sain tuon tuosta hauskoja kommelluksia aikaan, kun kielitaitoni teki
tepposet. Delfiini-sana sai kansainvälisemmän muodon dolphins, joten
aloimme nimittää niitä suomeksikin
dolfiineiksi.
Vihdoin seurasi koko matkan kohokohta. Mereen oli rakennettu massiivisia altaita. Seisoimme vedessä
polvia myöten. Delfiinit uivat ja sukeltelivat edessämme tehden välillä
ilmassa korkeita hyppyjä. Eläin yllätti
minut aluksi isolla koollaan. Se puhisi
hassusti veden pinnalla. Hetken ajan
tunsin pelkoa, mutta nyt ei auttanut
jänistää. Tätä vartenhan olin tullut
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Miran hellittelyhetki
delfiinin kanssa.

Meksikoon asti. Delfiinin iho tuntui
koskettaessa kaakaossa uitetulta
vaahtokarkilta, se oli lämmin, pehmeä ja kimmoisa. Selkäevä on vähän
kuin hailla.
Kouluttaja esitteli itsensä Marco
Poloksi ja opasti, miten meidän
tuli käyttäytyä. Delfiinit tottelevat
kouluttajiaan vielä paremmin kuin
opaskoirat käyttäjiään. Yhteistyö on
sekunnin tarkkaa menoa, jota ei voi
kuin ihailla. Olisin mielelläni upea
dolfiinikkopari jonkun ihanan delfiinin kanssa!
Seuraavaksi pääsimme tekemään
temppuja. Heittäydyin vuorollani
mereen altaan reunalta. Minun piti
uida keskemmälle ja odottaa vedessä mahallani jalat levällään, kädet
T-asennossa. Kuulin kimeän vihellyksen, ja samassa kaksi delfiiniä työnsi

					

minut jalkapohjista ilmaan. Hetken
liidin meren pintaa pitkin kuin merirosvolaivan kaunis keulakuva. Kädet
levällään huusin riemusta ja onnesta
JIPPII! En koskaan unohda, miltä delfiinien suut tuntuivat jalkapohjissani.
Olisin mielelläni liitänyt veden pinnalla vaikka Etelä-Amerikkaan asti.
Edessä hahmottui kuitenkin laiturin
reuna, ja pelko oli pilata onneni hetken. Miten nämä eläimet pysäytetään? Pari metriä ennen laituria delfiinit sukelsivat meren syvyyksiin, ja
laskeuduin ihmeen rauhallisesti veteen.
Koimme unohtumattoman hetken,
kun lilluimme kaikki Mummoa lukuun ottamatta altaassa vierekkäin
toisistamme kiinni pitäen. Kouluttaja huusi: ”Now freeze!” Tajusin sen
tarkoittavan, että piti pysyä paikal-
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Matkaseurueemme leikkimässä delfiinien kanssa, vas. Jade, Mira, Marja-Leena, Heli ja Sara.

laan kuin jäiset kalapuikot pakastealtaassa. Samassa valtavan iso delfiini
hyppäsi takaa ylitsemme ja sukelsi
mereen suoraan nenämme edessä.
Huikeaa!
Lapset kokivat lisää extremeä uidessaan delfiinin kanssa selkäevästä kiinni pitäen. Kun saimme roiskia
vettä delfiinin päälle, takaisin tuli sellainen vesisuihku, ettemme voineet
kuin nauraa. Tunnelma oli puolestaan herkkä, kun delfiini antoi suukon poskelle ja me halasimme sitä.
Tähän asti olin osannut käyttäytyä
hienosti. Naamallani loisti korviin
asti levinnyt hymy. Sitten kouluttaja
pyysi delfiiniä laulamaan meille. Ja se
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lauloi. Ja minä itkin. Siinä äänessä on
jotain maagista. Kiitin mielessäni näitä delfiinejä, jotka auttoivat minua
toteuttamaan lapsuuden unelmani.
Iltapäivällä hotelliin palattuamme
koin niin suurta onnea, etten osannut edes selittää asiaa, kun yritin laittaa ääniviestiä perheelle ja tutuille.
Jolla onni on, se onnen näyttäköön
koko maailmalle, vai mitä!

Saariretki
Eräänä päivänä teimme katamaraanilla matkan pikkuiseen Isla Muheres
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-saareen. Olimme hyvissä ajoin odottamassa lupaa nousta laivaan. Kun
merikarhut näkivät valkoisen keppini, yksi heistä tarrasi siihen. Toinen
tarttui minuun, ja ennen kuin ehdin
sanoa mitään, minut nostettiin laiturilta ja istutettiin Jaden viereen laivan
perälle katoksen alle. Muut riensivät
etsimään aurinkokannelta sopivaa
paikkaa. Lopulta henkilökunta suostui vaatimukseeni päästä muiden
joukkoon, ja koko kohtaus alkoi naurattaa. Olipahan taas jotain lisättävää
matkakertomukseen!
Vielä enemmän aiheutin hämmennystä, kun baari avautui ja halusin
drinkin nimeltä Pink Panther. ”Mutta
Senorita Mama, siinähän on vodkaa!”

Kerroin heille tulevani Suomesta,
jossa on niin kylmää ja lumista, että
lämmitämme itseämme vodkalla
päivittäin. Vaikutti siltä, että he uskoivat minua, sillä sain juomani.
Matkan varrella oli mahdollisuus
snorklata riutalle. Katsoin parhaaksi
olla ilmoittautumatta tähän aktiviteettiin, sen verran huolestuneelta
miehistö näytti. Aallokkokin oli aika
isoa, eikä laiva pystyisi palaamaan
takaisin väsähtäneitä uimareita noutamaan.
Pian horisontista ilmaantui pienen
pieni saari upeine palmurantoineen.
Jopa minä erotin muhkeat kookospähkinät. Hiekkaranta oli vieläkin
valkoisempi kuin hotellimme koti-

Kuvankauniin Isla Mujeres -saaren valkoista hiekkarantaa.
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Iso papukaija makaa selällään Jaden sylissä.

ranta. Vesi oli niin kirkasta, että pohjaan näki vaivatta, ja hiekka oli kuin
hentoisen hienoa pulveria.
Retkeen oli varattu vain pari tuntia,
joten otimme taksin ja pyysimme
päästä saaren hienoimpaan rantaan
ottamaan aurinkoa. Vedestä törröttävillä puupölkyillä istuskeli pelikaaneja. Tämä oli jälleen niitä hetkiä, joina tuntee olevansa etuoikeutettu ja
todellakin lomalla.
Retkipäivänä koimme myös aimo
annoksen välitöntä karibialaista kulttuuria. Pikkuruinen saari oli täynnä
pihakojuja, joissa myytiin ihan kaikkea. Iloisen rennoista saarelaisista
välittyi onnellisuus ja elämän yksinkertaisuus.
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Kotimatkalle
Kaksi viikkoa on liian lyhyt aika tutustua vieraaseen maahan, sen ihmisiin, historiaan ja kulttuuriin. Me
olimme lähteneet matkalle ottamaan
rennosti. Onneksi luontoa ja eläimiä
näki hotellikompleksin alueellakin.
Istutusten lomassa loikoili gekkoja ja
iguaaneja. Saimme myös pitää kesyjä papukaijoja olkapäillä ja jopa selällään sylissä.
Kerran sain tukaanin pääni päälle.
Valokuvaaja valmistautui ottamaan
hienon muiston hetkestä, mutta tukaani päättikin päästää märät plöröt
päähäni. Lämmin vana valui niskaan
asti. Paikalla olijat nauroivat ja sanoivat minun olevan ”Lucky one”, ja
niinhän minä olinkin!
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Yrittäjäneuvos, oppipoika ja
linnunpönttö
Teksti: Maila Mehtälä
Kuvat: Meeri Utti ja Pirkko Patja

T

asavallan presidentti myönsi
3.12. 2021 yrittäjäneuvoksen arvonimen tekniikan tohtori Jukka
Jokiniemelle. Arvonimi myönnettiin hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään pitkäjänteisestä työstä.
Sokea Jokiniemi työllistää itse kymmeniä ihmisiä, joista monet ovat
osatyökykyisiä.
Ponnistelun ja pärjäämisen esikuvana Jukalle on ollut oma isä, jolta
puuttui synnynnäisesti toinen käsi
kyynärpäästä alaspäin. Tästä huolimatta mies teki täydet työvuodet
rakennuksilla. Jukka ymmärsi, että
jos ihmiseltä puuttuu jotakin, se ei
tarkoita, etteikö voisi ponnistella ja
pärjätä. Menestyksessä ei ole kyse
onnesta vaan kovasta työnteosta ja
yrittämisestä.
Vuonna 1993 Jukan silloinen työpaikka vähensi väkeä, ja Jukkakin sai
lähtöpassit. Retinitis pigmentosasta
aiheutunut näkövamma oli edennyt
siihen pisteeseen, että hänelle tarjottiin työkyvyttömyyseläkettä. Jukkapa ei siitä piitannut, vaan perusti
saman tien oman yrityksen Innojok
Oy:n.

					

Innojokista tuli menestyvä valaisinyritys, joka murtautui kansainvälisille markkinoille ja vahvisti asemiaan
Philipsin kilpailijana valaisinmarkkinoilla. Kirkasvalolampusta tuli menestystuote. Tuottoisa toimintamalli
oli ostaa nimekkäiltä valaisintaiteilijoilta uustuotanto-oikeuksia. Eloon
heräsi mm. Yki Nummen suunnittelema Lokki, josta on tullut lähes
kansallisvalaisin. Tiimin ja Jukan käsien kautta on syntynyt arviolta noin
110 erilaista valaisinmallia. Jukka on
lahjakas kolmiulotteisessa hahmottamisessa. Siihen ei silmiä tarvita.
Yrittäjäneuvos letkauttaa olevansa
maamme ainoa muotoilujohtaja,
joka myöntää olevansa sokea.

Hotelliyrittäjäksi
Jukka Jokiniemi on ryhtynyt myös
hotelliyrittäjäksi. Hän perusti Innotelli-huoneistohotellin vuonna 2017.
Uuden liikeidean hän sai todetessaan, että Helsingissä oli paljon tyhjiä toimistotiloja, mutta asuintiloista
oli kova pula. Kun tarvitaan majoitus
muutamasta päivästä viikkoihin ja
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kuukausiin, kalustettu asunto, jossa
on keittiö ja pesuhuone, voi olla ratkaisu.
Vaiheittain syntyneessä hotellissa
on nyt yhteensä 36 huonetta, joissa
kaikissa on yksilöllinen oman firman
valaisin.
– Hotelliimme muutti hiljattain ukrainalainen perhe, johon kuuluu äiti
ja kolme tytärtä, Jukka kertoo. – Lap-

set pomppivat riemuissaan päästessään uuteen asuntoon. Sittemmin
olemme ottaneet lisää ukrainalaisperheitä muutamaan asuntoon maksutta. Pakolaisten tilanne ei ole helppo. Kohtaaminen herkistää. Onneksi
saan olla tässä roolissa, Jukka miettii.

Ikimuistoinen vappujuhla
Jokiniemi juhli yrittäjäneuvoksen
arvonimeään ja 60-vuotispäiväänsä
vappuaattona vanhassa seuraintalossa mökkimaisemissaan Sipoossa.
Aluksi sellokvintetti soitti Ukrainan
kansallislaulun. Sitä seurasi päivänsankarin kiitospuhe yrittäjäneuvosryhmälle eli rahoittajille. Puheita,
stand-up-komiikkaa ja mentalisti
Pete Poskiparta mystisine temppuineen, jotka sopivat loistavan tasavertaisesti niin näkeville kuin sokoille.
Jukka lauloi Singelit-kuorossa mm.
Arja Havakan ikimuistoisen kappaleen Lokki. Jokiniemen pojat esittivät muun ohjelman lomassa lyhyitä
pianokappaleita.

Linnunpöntöillä rahaa
luokkaretkeen
– Joel myi juhlavieraille linnunpönttöjä peräkärrystä yli 40 kpl. Päivän
Vappuaaton juhlassa yrittäjäneuvos lakitettiin propellilakilla. Purjehdusta harrastava
Jukka tutkii kuvassa suurikokoista kohokarttaa Sipoon saaristosta.
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Isä ja poika ovat
urakoineet yhdessä
satoja laadukkaita linnunpönttöjä. Myyntituloilla kartutetaan
luokkaretkikassaa.

myynti hipoi 800 euroa, joten koko
luokkaretkipotti on hiljalleen kasassa, kertoo ylpeä isä.
Linnunpönttöjen
rakentaminen
Sipoon kesäpaikassa on mieluista
isä-poika-aikaa molemmille. Joelin
kanssa on välillä motivaatio-ongelmaa, kun sarjatyö on vähän tylsää.
Silloin neuvotellaan pienestä palkasta. Silti pojalla käy välillä mielessä
huonekalujen, mäkiautojen ja jopa
laivojen rakentaminen. Jos isä huomauttaa tästä, Joel saattaa vastata:
– Kuule isi, sä et ymmärrä näistä
hommista yhtään mitään!
Toisena päivänä saattaa isin takinselkämykseen ilmestyä lappu ”Isi
työnjohtaja”.
Kymmenvuotias Joel on tosi tarkka
ottamaan mittoja osista ja osaa itsenäisesti käyttää mm. ruuvinväännintä, pylväsporakonetta ja naulapyssyä. Poika on myös kehittänyt oman
myyntipisteen nimeltä Jollen pönttöpuoti.
Pöntöt ovat laadukkaita. Pikkulin-

					

nut voivat luottaa suuaukon reunojen peltivahvistukseen, joka estää
oravien pääsyn tuhoretkelle pesään.
Sinitiaiset, harmaasiepot ja kirjosiepot ovat vakioasukkaita. Parhaimmillaan uusi asukas asettuu pönttöön
minuuteissa. Onpa tästä kehitelty
myyntilausekin: ”Jos ei saa lintua
pönttöön viidessä minuutissa, saa
rahansa takaisin.”
Jukka kertoo rakastavansa kaikkea
rakentamista. Väitöskirjansakin hän
teki Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla. Uutena projektina
purjehtijan sielun omaava Jokiniemi
rakentaa prototyyppiä kuusimetrisestä aluksesta, joka on sekä soutuvene, purjevene että sähkömoottorilla kulkeva vene.
– Tämä on tätä minun ekotouhuilua, onhan minulla myös vuoden
sähköinsinöörin titteli, myhäilee Jukka.
Sähköinsinöörit - SIL ry nimitti Jukka Jokiniemen vuoden 2010 sähköinsinööriksi tunnustuksena ennakko-
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luulottomasta ja innovatiivisesta toiminnasta
valaistuksen ja valaisimien suunnittelussa sekä
yrittäjänä huolimatta omasta näkövammaisuudestaan.
Jos Jukka Jokiniemeen pitäisi liittää yksi
sana, se olisi valo tai valoisuus. 1980-luvun
loppupuolella Jukka taisteli hiipuvan näkönsä
ja diplomityönsä kanssa. Hän oli jo hakeutunut valaisinalalle töihin, ja hänellä oli unelma,
joka jo kiivaasti työskenteli valon kanssa. Valo
on ollut vastalääke, kuin toimiva rokote sokeutta vastaan. Niinhän se on – vaikka puuttuu jotakin, se ei tarkoita, etteikö voisi ponnistella ja pärjätä.

Perjantai-illan huumaa. Onko
yrittäjäneuvos Jokiniemi yrittänyt tällä viikolla vähän liikaa?

Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan
puhelin- ja
päivystysaika

Kesäpäivät
Valkeakoskella
5.-7.8.2022

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.-7.8.2022.

Retina ry:n perinteiset koko perheen
kesäpäivät järjestetään Mallasveden
äärellä Valkeakosken upeissa järvimaisemissa. Toijalaan saapuu junia
perjantaina 5.8. seuraavasti: Turusta klo 14:21, Tampereelta ja Jyväsky-

48		

Retina 1/2022					

lästä 15:25, Helsingistä ja Joensuusta 15:30. Olemme asemalla vastassa
klo 14:30 ja voimme esitellä Toijalaa ja neuvoa lounaspaikkoja Turun
suunnasta saapuneille sillä välin, kun
odottelemme muualta tulevia junia.
Kun kaikki osallistujat ovat paikalla,
siirrymme bussilla Rantahotelli Waltikkaan, Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski, www.waltikka.fi. Nautimme
tervetulokahvit ja illallisen Waltikassa.
Lauantaina kokoonnumme Kirkkorantaan Hotelli Waltikan laiturille,
josta vesibussi m/s Kulkuri vie meidät kanavasulun kautta Vanajavedelle. Matkan aikana on kahvitarjoilu.
Visavuoreen saavuttuamme teemme opastetun kierroksen kahdessa ryhmässä kuvanveistäjä Emil
Wikströmin taiteilijakodissa ja ateljeessa. Visavuoresta siirrymme bussilla Päivölän kansanopistolle, jossa
nautimme buffet-lounaan.
Seuraava kohteemme on Sääksmäen Rapolanharju, jolta on upeat näkymät Vanajavedelle. Suomen
suurimman muinaislinnan jäänteiden lisäksi alueella on esihistoriallisen ajan asumusten jäännöksiä, kalmistoja, uhrikiviä sekä muinaispelto.
Teemme opastetun kierroksen 2-3
ryhmässä siten, että kukin voi valita
itselle parhaiten soveltuvan reitin.
Harjun välittömässä läheisyydessä
sijaitsevat keskiajalta peräisin olevat
Sääksmäen kirkko sekä Voipaalan ja
Rapolan kartanot. Ennen paluumatkaa jää aikaa katsella ympärilleen ja
tutustua Voipaalan taidekeskukseen.
Illallisen nautimme Waltikassa, jos-

					

Hotelli Waltikka Valkeakoskella Mallasveden rantamaisemissa

sa saamme kuulla myös Harri Salmisen esittämää Aki Sirkesalon musiikkia. Nuorilla on myöhemmin oma
illanvietto hotellilla tai Valkeakosken
keskustassa.
Nuortenohjelmaa on tarjolla myös
sunnuntaiaamuna. Muut voivat sillä
välin vaikkapa pulahtaa järveen läheisellä uimarannalla. Kymmeneltä
kirjaudumme ulos hotellista ja pakkaamme matkatavarat pakettiautoon, joka kuljettaa ne Toijalan rautatieasemalle. Itse nousemme bussiin,
joka vie meidät Valkeakosken rautatieasemalle. Sieltä matkaamme
Lättähattu-museojunalla Toijalaan.
Lättähattuun on kivuttava portaita.
Halutessasi voit varata etukäteen autokyydin hotellilta Toijalaan.
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Toijalan rautatieasemalta kävelemme parisataa metriä Veturimuseolle, johon tutustumme oppaan
johdolla kahdessa ryhmässä. Toinen
ryhmä ruokailee ravintolavaunussa
sillä välin, kun toinen on museossa.
Lopuksi juomme kahvit, pidämme
palautekeskustelun ja aloitamme kotimatkan. Junia lähtee Toijalasta seuraavasti: Joensuuhun klo 14:26, Helsinkiin 15:26, Tampereelle/Ouluun/
Jyväskylään 15:31 ja Turkuun 15:35.

Hinnat
Majoitushintaan sisältyy buffet-aamiainen. Kaikissa huoneissa on parveke tai terassi sekä internet-yhteys.
2 hengen huone/vrk
1 hengen huone/vrk
Lisävuode/vrk		

119 €
99 €
20 €

Viikonlopun koko ohjelma ja kaikki
ruokailut yhteensä:
Jäsen 				139 €
ei-jäsen 			
177 €
avustaja 			
131 €
alle 12-v lapsi
33 €

Ilmoittautuminen ja maksut
Kesäpäiville on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 21.6. yhdistyksen
toimistoon info@retina.fi tai p. 045
135 7611. Kerro, oletko yhdistyksen
jäsen, osallistujien nimet, lasten iät, 1
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vai 2 hengen huone + mahdollinen
lisävuode, onko mukana opaskoira
sekä mahdolliset erikoisruokavaliot.
Ilmoita myös, jos valitset Lättähattu-ajelun sijaan autokyydin hotellilta
Toijalaan.
Pakettihinta on maksettava viimeistään 21.6. Retina ry:n tilille FI13 8000
1201 7422 60, viite 152 12689.
Ilmoittautuneille lähetetään lopullinen ohjelma tarkkoine aikatauluineen. Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin. Yleisavustajaksi on
lupautunut Tuula Mäkelä, p. 050
592 3524. Jos tarvitset apua liikkumisessa, tulethan kesäpäiville oman
avustajan kanssa!
Kesäpäivien emäntänä toimii ja
käytännön järjestelyistä vastaa
Sini Sjöblom, p. 0400 567 836, sini.
sjoblom@pp.inet.fi.

Retina Day 			
Iiriksessä 24.9.2022
Perinteinen kansainvälisen retiniitikon päivän tapahtuma Retina Day
järjestetään hybridikokouksena Iiris-keskuksessa Helsingissä lauantaina 24.9.2022. Silmälääkärien
ja tutkijoiden asiantuntijaluentoja,
apuvälinenäyttely ja tuotetori. Luennoitsijoiksi ovat lupautuneet dosentti Joni Turunen (HUS/Helsingin yliopisto), kaihikirurgi Antti Riikonen
(HUS) ja akatemiatutkija Henri Leinonen (Itä-Suomen yliopisto).
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Kylpylähotelli Scandic Laajavuoren allasosastoa

Syyskokousviikonloppu
Jyväskylässä
28.-30.10.2022
Retina ry:n syyskokous pidetään
hybridikokouksena
lauantaina
29.10.2022 klo 13 alkaen kylpylähotelli Scandic Laajavuoressa, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä.
Hotelli sijaitsee noin 5 km:n päässä
keskustasta. Junilla saapuvien kannattaa ottaa kimppataksi. Oman
auton käyttäjille hotellissa on maksuton pysäköinti. Huonehinnat: 2
hengen huone 120 €/vrk, yhden
hengen huone 100 €/vrk.
Paikalle kannattaa saapua jo perjantaina, jolloin nautimme yhteisen
illallisen. Kylpylän vapaa käyttö sisältyy hotellivieraiden majoitushintaan:
lämpimiä porealtaita, vesilaguuni,
kuntouinti-, kylmä- ja lastenallas sekä
monipuolinen saunavalikoima. Day
Span palveluja voi varata eri maksusta: klassista hierontaa, hemmotteluhoitoja, parturi-, kampaamo- ja kos-

					

metologipalveluja.
Tarjolla on myös erilaisia huonepakopelejä, esim. 3 hengen peli 90 € ja
6 hengen peli 120 €. Keilailun ystävät voivat keilailla hintaan 34 € /rata/
vuoro, kuvallisella opiskelija- ja eläkeläiskortilla 16 € /rata/vuoro. Keilailuohjausta voi ostaa 65 € / 5 hlöä.
Lauantaina teemme virallisen vuosikokouksen jälkeen yhteisen kävelyretken Laajavuoren upeissa maisemissa. Sunnuntaina tutustumme
Jyväskylän nähtävyyksiin opastetun
kiertoajelun merkeissä. Nuorille on
lisäksi omaa oheisohjelmaa.

Kerhotoiminta
Uudenmaan retinakerho
Keskiviikkona 15.6. kesäillan viettoa Jari Niemisen mökillä Nurmijärven Röykässä. Kesäkeittiön grilli on
kuumana ja saunat lämpiminä. Järveen voi pulahtaa uimaan. Yhdistys
tarjoaa grillimakkarat, muilta osin
omat eväät ja juomat. Tarkemmat
tiedot, ajo-ohjeet ja ilmoittautumiset ennen tapahtumaa Retina Uusimaa WhatsApp-ryhmässä.
Kokoontumiset jatkuvat kesätauon jälkeen syyskuusta alkaen joka
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 17:30-19:00 Kulttuuripalvelun tiloissa Iiriskeskuksessa
Helsingin Itäkeskuksessa, ellei toisin
sovita. Jatkamme tapaamisia hybridimuotoisina, jotta myös kauempana asuvat pääsevät mukaan. Kutsu
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Teams-kokouksiin löytyy Retina Uusimaa WhatsApp-ryhmästä edeltävänä päivänä, ja sen saa myös Raisalta.
Liity WhatsApp-ryhmään laittamalla
viestiä Raisalle!
Lisätiedot: Raisa Ticklén 040 515
3917 (puhelu, tekstari tai WhatsApp)
ja Mira Nieminen, p. 044 263 0221,
mira.nieminen12@gmail.com

Tampereen seudun 		
retinakerho
Ma 6.6. klo 15:30-17:00 Kesäretki
Hervantaan makkaranpaiston merkeissä. Kokoonnumme Kuurosokeiden VTS Ristontalon parkkipaikalle
osoitteeseen Valtaraitti 9. Paikka on
tuttu maaliskuun vierailustamme.
Silloin lumikinokset peittivät tienoon, mutta nyt pääsemme Milla
Lindhin opastuksella tutustumaan
aistipuutarhaan, joka on herännyt
uuteen kesään.
Varaa mukaan omat eväät: mieluistasi makkaraa grillikatoksen tulilla
paistettavaksi, kahvia termospulloon
ja/tai muuta juomista maun mukaan.
Outi tuo sinappituubin, kertakäyttömukeja ja talouspaperia sekä pikkupullia jälkkäriksi. Sään mukainen
vaatetus. Toivotaan kaunista ja lämmintä päivää, mutta eipä pieni sade
tai viileyskään haittaa, onhan meillä katto pään päällä, ja lämmityskin
voidaan kytkeä tarpeen vaatiessa. Ei
ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua. Tervetuloa viettämään mukavaa iltapäivää yhdessä!
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Kerho kokoontuu syyskaudella joka kuukauden ensimmäisenä
maanantaina 5.9., 3.10. ja 7.11. klo
15:30-17:00 Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhohuoneessa,
Kuninkaankatu 8 A 2. krs, ellei toisin
mainita. Kahviraha 2 €.
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
Jys-Retina kokoontuu syyskaudella
kerran kuussa Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n toimintakeskuksella, Eeronkatu 7 B 19. Mukaan pääsee
myös etänä Teamsin kautta. Ilmoittaudu Kaijalle viimeistään edellisenä
sunnuntai-iltana klo 18 mennessä.
Mikael Miinala lähettää sähköpostiisi
linkin Teams-yhteyttä varten. Huom!
Teamsiin voi osallistua myös puhelinyhteydellä. Mikaelin yhteystiedot:
050 431 7149, mikael.miinala@ksn.fi
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 3,90 € / lippis 3,90 € TAI yhdessä postitettuna 6,90
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 2022
Puheenjohtaja:
Sini Sjöblom, Helsinki
0400 567 836, sini.sjoblom@pp.inet.fi

Merja Regner, Espoo
0500 426 049, merja.regner@hotmail.com

Pinja Ahvenniemi, Helsinki/Jyväskylä
045 111 9958
pinja.ahvenniemi@outlook.com

Sihteeri/toimistonhoitaja:
Arja Piisinen, Helsinki
045 135 7611, info@retina.fi

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

Varajäsenet:
Jari Palonen, Helsinki
044 980 9505, JariPPalonen@gmail.com

Mira Nieminen, Vantaa
040 626 7688, mira.nieminen12@gmail.com
Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 980, tarja.m.pietilainen@gmail.com
Pekka Rantanen, Helsinki
0400 468 005, vp.rantanen@nic.fi

Kari Oja, Jyväskylä
050 68691, karihjoja@gmail.com
Ritva Salonen, Kangasala
050 574 6337, ritva.salonen49@gmail.com

Retina ry:n vertaistukihenkilöt
Vertaistukea opiskelijoille ja
nuorille aikuisille:
Pinja Ahvenniemi, Helsinki/Jyväskylä
045 111 9958, pinja.ahvenniemi@outlook.com
Tuomas Ruokonen, Helsinki
040 571 3509, tuomas_tsr@hotmail.com
Vertaistukea perheille:
Kirsi Myyryläinen, Espoo
040 849 1562, kirsi.myyrylainen@gmail.fi
Mira Nieminen, Vantaa
044 263 0221, mira.nieminen12@gmail.com
Susanna Rahunen, Vantaa
050 482 1172, susku_tsr@hotmail.com
Jussi Ruokonen, Vantaa
040 731 1245, jussi.ruokonen@volvo.com
Riitta Lahtinen, Helsinki
040 522 4201, riitta.lahtinen@icloud.com

					

Vertaistukea työssäkäyville:
Jaana Argillander, Helsinki
040 520 4930, jaana.argillander@gmail.com
Kristiina Helin-Kesäläinen, Helsinki
040 571 9563
kristiina.kesalainen@luukku.com
Seppo Kalaoja, Kestilä
044 333 8918, seppo.kalaoja@gmail.com
Vertaistukea varttuneille:
Anita Niemi, Haapavesi 0500 585 750
anita.niemi@kotinet.com
Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 970, tarja.m.pietilainen@gmail.com
Eero Kiuru, Järvenpää
0400 456 075, eero.kiuru@pp.nkl.fi
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Kuva: Arja Piisinen
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