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Kevätkokous Vaasassa 17.3.2018

Aika:		 Lauantai	17.3.2018,	klo	14.00

Paikka:	 Original	Sokos	Hotel	Royal	Vaasa
	 	 Hovioikeudenpuistikko	18
	 	 65100	Vaasa
	 	 hotelli	sijaitsee	rautatie-	ja	linja-autoaseman	läheisyydessä
	 	 +358	06	212	7267
	 	 www.sokoshotels.fi
Klo
14.00		 Kahvitarjoilu	
14.30		 Puheenjohtaja	Timo	Nyströmin	tervehdyssanat
	 	 Pohjanmaan	Näkövammaiset	ry:n	puheenjohtaja	Anders	Nyberg	
	 	 kertoo	alueyhdistyksen	toiminnasta
14.45		 Kevätkokous
17.00		 Yhteiskuljetus	Sulvan	Kestikievariin	jossa	aterioimme	ja	vietämme			
	 	 meksikolaista	fiestailtaa	
n.	21.00	 Paluu	hotellille
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Kevätkokouksen esityslista
1.		Kokouksen	avaus.
2.		Valitaan	kokouksen	puheenjohtaja,	sihteeri,	kaksi	pöytäkirjantarkastajaa	ja
						tarvittaessa	kaksi	ääntenlaskijaa.
3.		Todetaan	kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus.
4.		Hyväksytään	kokouksen	työjärjestys.
5.		Esitetään	tilinpäätös,	vuosikertomus	ja	toiminnantarkastajan	ja	tilin-
						tarkastajan	lausunto.	
6.		Päätetään	tilinpäätöksen	vahvistamisesta	ja	vastuuvapauden	myöntämisestä
						hallitukselle	ja	muille	vastuuvelvollisille.
7.		Muut	asiat
8.		Kokouksen	päättäminen.	

Kokousmateriaali
Toimintakertomuksen	ja	tilinpäätöksen	voit	pyytää	Arjalta	etukäteen.

Majoittuminen
Olemme	varanneet	huoneita	Original	Sokos	Hotel	Royal	Vaasasta.	Majoittuminen	
maksaa	42	euroa/hlö/vrk/kahden	hengen	huoneessa	tai	79	euroa	/yhden	
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hengen	huone.	Huoneet	varataan	yhdistyksen	kautta,	huonehinta	maksetaan	
suoraan	 hotellille.	 Huonehinta	 sisältää	 runsaan	 aamiaisen	 noutopöydästä	
sunnuntaina	klo	8-11,	sekä	sauna-	ja	allasosaston	käytön.	

Päivällinen ja iltaohjelma
Aterian	ja	iltaohjelman	omavastuuosuus	on	20	euroa	aikuisilta,	lapset	0-9	v.		
1	euro/per	 ikävuosi,	10-15	vuotiaat	10	euroa.	Maksetaan	yhdistyksen	tilille,	
Danske	Bank	FI13	8000	1201	7422	60,	viite	152	12427.		Ilmoita	mahdollisista	
ruokarajoitteista	etukäteen.		

Menemme	viettämään	iltaa	Sulvan	Kestikievariin,	jossa	nautimme	meksiko--
laisen		illallisen.	Kestikievari	sijaitsee	noin	puolen	tunnin	ajomatkan	päässä.
Yhteiskuljetus	järjestetään.

Meksikolainen fiesta-illan ohjelma:	
Vieraat	puetaan	ponchoon	ja	sombreroon.	Ruokavalikoima	on	seuraavanlainen:
nachos,	fajitas,	vihersalaattia,	Jalopeno-popperseja,	tiristettyjä	sipulirenkaita,
pariloitua	kanaa,	pulled	pork	ja	pulled	beef.	Kastikkeet:	Guacamole,	aioli	ja	
salsa,	kaikki	tarjoillaan	isolta	lankulta.	Musiikki	on	latina-amerikkalaista/karne-
vaalimusiikkia.	Illan	aikana	järjestetään	3	hauskaa	leikkimielistä	kilpailua.	
Illallisen	+	ohjelman	kesto	n.	3	tuntia.	

Ilmoittautuminen
Huonevarausten	ja	tarjoilujen	sekä		iltaohjelman	vuoksi	kevätkokoukseen	on	
ilmoittauduttava	viimeistään	tiistaihin	6.3.2018	klo	14	mennessä	p.	(09)	3960	
5800	ti	ja	to	klo	10-15	tai	sähköpostilla	info@retina.fi.	Ilmoittautuessasi	mainitse	
osallistujien	nimet,	ruokailetko,	mahdollinen	erityisruokavalio	ja	yövytkö.	

Matkakulut
Jäsenten	 ja	 oppaiden	 matkakulut	 korvataan	 17	 euroa	 ylittävältä	 osalta	
halvimman	 matkustustavan	 mukaan.	 Huomioi	 työkyvyttömyyseläkeläisten	
alennukset	 linja-autoissa	 ja	VR:llä	 sekä	 saattajalippujärjestely.	 Omaa	 autoa	
käyttäville	maksetaan	korvausta	Kelan	kilometrikorvauksen	mukaan	20	senttiä/
km.	Täytä	kokouksen	yhteydessä	matkakorvaushakemus,	maksun	saat	tilillesi.		
Huomioithan,	että	matkaliput	ja	kuitit	täytyy	liittää	hakemukseen!

Opastuksen tarve
									Jos	koet	tarvitsevasi	opastusta	kevätkokouksen	yhteydessä	ja	sunnuntain		
									aamiaisella,	ilmoita	siitä	yhdistyksen	toimistoon	etukäteen.	Näin	voimme													
									varautua	huomioimaan	jäsenten	tarpeet	paikan	päällä.	
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Vertaistukihenkilöiden työpalaveri 2.3. Iiriksessä

Retina	ry:n	vertaistukihenkilöt	kokoontuvat	perjantaina	2.3.2018	klo	15:00-17:00	
Iiris-keskuksen	Annan	kammarissa,	5.	krs,	Marjaniementie	74,	Helsinki.
Palaverissa	käsitellään	seuraavia	aiheita:	
•	 Vertaistuki	yhdistyksen	kotisivulla
•	 Terveiset	OLKAn	vertaistukikoulutuksesta
•	 Keskustelua	vertaistoiminnan	kehittämisestä
•	 Vertaistukihenkilöiden	tapaamiset

Kesäseikkailu Ahvenanmaalla 8.–10.6.2018 

Retina	 ry:n	 yhdistetty	 kesäpäivät	 ja	 perheleiri	 tarjoaa	 elämyksiä	 kaikenikäisille	
retiniitikoille,	 heidän	 perheenjäsenilleen,	 avustajilleen	 ja	 opaskoirilleen.	
Paikallinen	emäntämme	Susann	Laag-Söderström	on	Ahvenanmaan	ensimmäinen	
opaskoirankäyttäjä	ja	haluaisi	mielellään	tavata	muita	koirakoita.

Ahvenanmaalle	 matkataan	Turun	 satamasta	 perjantaina	 8.6.2018	 klo	 8:45	 M/S	
Viking	Amorellalla.	Laivalle	ehtii	aamujunalla	Helsingistä	(5:17–7:43)	ja	Tampereelta	
(5:50–8:09).	Pohjoisen	yöjuna	lähtee	torstai-iltana	7.6.	Rovaniemeltä	18:03	ja	Oulusta	
21:16	 (vaihto	Tampereella)	 ja	 saapuu	Turun	 satamaan	 8:09.	 Muualta	 Suomesta	
tulevat	voivat	yöpyä	Turussa.

M/S	 Amorella	 saapuu	 Maarianhaminan	 satamaan	 klo14:10.	 Majapaikkamme	
Hotelli	Arkipelag	on	lyhyen	kävelymatkan	päässä	satamasta.	Susann	ja	opaskoira	
Samu	 ovat	 meitä	 siellä	 vastassa.	 Majoittumisen	 ja	 tervetuliaiskahvien	 jälkeen	
jalkaudumme	katselemaan	kaupunkia.	Hotellissa	on	lasten	leikkihuone	ja	kadun	
toisella	puolella	leikkipuisto.	

Illansuussa	nautimme	hotellin	Garden-kesäravintolassa	kolmen	ruokalajin	illallisen.	
Samalla	 saamme	 tutustua	 kahteen	 mielenkiintoiseen	 Ahvenanmaalla	 asuvaan	
henkilöön:	menestyvään	raskaansarjan	nyrkkeilijään	Robert	Heleniukseen	(mikäli	
päivälle	ei	osu	ottelua)	sekä	Ahvenanmaan	rikkaimpaan	mieheen	kauppaneuvos,	
taloustieteen	kunniatohtori	Anders	Wiklöfiin,	joka	on	luonut	miljoonaomaisuutensa	
käytännössä	tyhjästä.	Hänen	isänsä	oli	muurari	ja	äitinsä	sokea	hieroja.	Wiklöf	on	
merkittävä	yhteiskunnallinen	vaikuttaja,	urheilun	mesenaatti,	taiteen	keräilijä	ja	
Itämeren	suojelija.	

Lauantaina	 teemme	 kuuden	 tunnin	 opastetun	 kiertoajelun	 Ahvenanmaalla.	
Oppaamme	Birgitta	Julin	on	tottunut	opastamaan	näkövammaisia.	Ensimmäinen	
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pysähdyspaikkamme	 on	 1300-luvulla	 rakennettu	 Kastelholman	 linna.	Teemme	
kierroksen	linnan	saleissa	ja	käytävillä	ja	kuulemme	sen	vaiheikkaasta	historiasta.	
Kastelholmasta	siirrymme	tutkimaan	Bomarsundin	linnoituksen	raunioita.	Päälinna	
oli	Ahvenanmaan	kaikkien	aikojen	suurin	rakennus.	Linnoitusta	alettiin	pystyttää	
1832,	ja	se	tuhottiin	Oolannin	sodassa	1854.

Jan	 Karlsgårdenin	 viehättävässä	 ulkoilmamuseossa	 saamme	 välähdyksen1800-
luvun	 talonpoikaiselämästä	 Ahvenanmaalla.	 Pihapiiriin	 on	 siirretty	 yli	 20	
rakennusta	–	asuintaloja,	aittoja,	eläinsuojia	ja	muita	ulkorakennuksia	–	eri	puolilta	
Ahvenanmaata.	Asunnot	on	kalustettu,	ja	niihin	pääsee	sisään.	Jännittävin	pytinki	
on	kuitenkin	1780-luvulta	peräisin	oleva	kruununvankila	Vita	Björn.	Sen	sellit	olivat	
vankilakäytössä	vuoteen	1975	saakka.	

Lounaan	 nautimme	 keittiömestari	 Michael	 Björklundin	 kuuluisassa	 Smakbyn	
Krouvissa	Kastelholman	linnan	tuntumassa.	

Ahvenanmaan	merenkulkumuseossa	lapsia	odottaa	merirosvoseikkailu.	Aikuisetkin	
pääsevät	 kokeilemaan	 yhtä	 ja	 toista	 tässä	 vuorovaikutteisessa	 museossa.	Voit	
kiivetä	raakapurjealuksen	isomastoon,	piipahtaa	matkustajalautan	karaokebaarissa	
tai	 vierailla	 öljytankkerin	 komentosillalla.	Voit	 myös	 kokeilla	 solmujen	 tekoa	
ja	 oikeaoppista	 laivanlastausta	 tai	 vain	 hämmästellä	 outoja	 ja	 eksoottisia	
matkamuistoja,	 joita	 merimiehet	 ovat	 tuoneet	 mukanaan	 kautta	 aikojen.	Yksi	
harvinaisimmista	on	1700-luvun	aito	merirosvolippu	Välimereltä.

Kiertoajelu	päättyy	hotellille	noin	klo	16.	Illansuussa	jakaannumme	aterioimaan	
kaupungille	useammassa	ryhmässä.	

Sunnuntaina	aamiaisen	jälkeen	halukkaat	voivat	lähteä	tuliaisostoksille	Maxinge	
Center	 -kauppakeskukseen	 noin	 3,7	 km	 päähän	 hotellista.	 Reippaan	 kävelyn	
ystävät	ja	koirakot	voivat	taittaa	matkan	jalan,	mutta	perille	pääsee	myös	edullisella	
kimppataksilla.	 Maxinge	 Center	 on	 koko	 perheen	 viihtyisä	 ostoskeskus,	 joka	
tarjoaa	saman	katon	alla	mm.	kahviloita	ja	ravintoloita,	vaatteita,	kenkiä,	 leluja,	
kodintarvikkeita	ja	lemmikkieläintuotteita.

Vaihtoehtoisesti	aamupäivää	voi	viettää	meren	rannalla.	Noin	400	m	päässä	hotellilta	
on	lapsiystävällinen	hiekkaranta	kiipeilylaivoineen	ja	kelluvine	laitureineen.	Pienelle	
Lilla	 Holmen	 saarelle	 vie	 lyhyt	 kävelysilta.	 Siellä	 on	 lasten	 iloksi	 kaneja,	 lintuja	
ja	 muita	 pieneläimiä.	 Kioskissa	 myydään	 jäätelöä	 ja	 herkullista	 Ahvenanmaan	
pannukakkua.

M/S	Viking	Grace	lähtee	Maarianhaminan	satamasta	kohti	Turkua	klo	14:25	ja	saapuu	
perille	19:55.	Juna	lähtee	satamasta	klo	20:20.
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Hinnat

Laivamatkat 
Viking	Line	Turku-Maarianhamina-Turku	10,00	€/hlö,	opaskoirat	ilmaiseksi.
	
Hotelli Arkipelag 
1	hh:	138,00	€/yö	
2	hh:	168,00	€/yö
2	hh	+	1	lisävuode:	208,00	€/yö
2	hh	+	2	lisävuodetta:	248,00	€/yö	(enintään	3	huonetta)
Huonehintoihin	sisältyy	buffetaamiainen	ryhmällemme	varatuissa	pöydissä.	
	
Perjantain illallinen hotellilla
Aikuisten	omavastuuosuus	30,00	€/hlö,	yhdistys	tarjoaa	lasten	menun.	

Kiertoajelu
Kiertoajelu	ja	siihen	sisältyvä	lounas	on	yhdistyksen	jäsenille,	heidän	perheilleen	
ja	henkilökohtaisille	avustajilleen	ilmainen.	Ei-jäsenet	maksavat	40,00	€/hlö.	

Ilmoittautuminen

Sitovat	ilmoittautumiset	viimeistään	torstaina	15.3.	yhdistyksen	toimistoon	
info@retina.fi	tai	p.	09	3960	5800.	Kerro	oletko	yhdistyksen	jäsen,	huonevalinta,	
majoittujien	nimet,	lasten	iät,	mahdolliset	erikoisruokavaliot	ja	onko	mukana	
opaskoira.

Ahvenanmaan	pelastuslaitos	toivoo	lisäksi	tiedon,	kuuluuko	ryhmäämme	
henkilöitä,	jotka	sairautensa	vuoksi	saattavat	tarvita	ambulanssikyytiä.	
Tarvittaessa	päivystysvuoroon	hankitaan	suomen	kieltä	taitavia	ensihoitajia.	
Pelastuslaitos	pyytää	myös	opaskoiran	käyttäjiä	sopimaan	etukäteen,	kuka	
huolehtii	koirasta,	jos	käyttäjä	tapaturman	tai	sairauskohtauksen	vuoksi	joutuu	
ambulanssin	kyytiin.	

Maksut
Laivamatkat	ja	perjantain	illallinen,	sekä	ei-jäsenten	osalta	lauantain	kiertoajelu	
maksetaan	30.4.	mennessä	yhdistyksen	tilille	FI13	8000	1201	7422	60.	Viite	152	
12430.		Huoneet	varataan	yhdistyksen	kautta	ja	huonehinta	maksetaan	suoraan	
hotellille.	

Lopullinen	matkaohjelma	lähetetään	osallistujille	toukokuussa.
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Saimaan kanavaristeily Viipuriin 4.-5.7.2018

Jyväskylän	 seudun	 retinakerho	 Jys	 Retina	 järjestää	 heinäkuussa	 viisumivapaan	
kaupunkilomamatkan	Viipuriin.	Bussikuljetus	keskiviikkona	4.7.	klo	3:30	Palokka	
ABC	->	tilausajolaituri	Harjukatu	2	->	Vaajakoski	->	Lievestuore	Shell	->	Mikkeli	->	
Ristiina	->	Lappeenranta.	

M/S	Carelia	lähtee	Lappeenrannan	satamasta	4.7.	klo	7:45	Saimaan	kanavaa	pitkin	
kahdeksan	sulun	kautta	Viipuriin.	Risteilyn	aikana	kerrotaan	kanavan	historiasta	
ja	nykypäivästä.	Laivalla	nautitaan	lounas	noutopöydästä.

Viipuriin	saavutaan	noin	klo	13:15.	Bussikuljetus	satamasta	hotelli	Viktoriaan,	joka	
sijaitsee	torin	laidalla	viistosti	vastapäätä	kuuluisaa	kauppahallia.	Klo	16:30	teemme	
opastetun	40	min	kiertoajelun	kaupungilla.	Sen	jälkeen	omatoimista	tutustumista	
kaupunkiin.	

Torin	laidalla	on	Pyöreä	Torni.	Esplanadi-puisto	lähtee	torin	nurkalta,	ja	siellä	on	2017	
avattu,	restauroitu	ravintola	Espilä.	Puisto	jatkuu	Torkkelinpuistona,	jonka	päässä	
on	suuri	Jussi	Mäntysen	hirvipatsas	ja	Alvar	Aallon	suunnittelema	kirjastorakennus.	

Torstaina	5.7.	hotelliaamiaisen	jälkeen	on	aikaa	omatoimiseen	kaupunkikävelyyn	
ja	 ostosten	 tekoon.	 Huoneiden	 luovutus	 klo	 12,	 matkalaukut	 voi	 jättää	 hotellin	
matkatavaratilaan.	Mahdollisuus	opastettuun	2	tunnin	vierailuun	Viipurin	linnassa	
klo	11,	hinta	20	€/hlö,	edellyttää	20	osallistujaa.	

Hotellilta	siirrytään	laivalle	noin	klo	15.	Laiva	lähtee	klo	16:15.	Päivällinen	laivan	
noutopöydästä.	Lappeenrantaan	saavutaan	noin	klo	21:45.	Linja-auto	on	Jyväskylän	
suuntaan	matkaajia	vastassa	satamassa.	Jyväskylässä	olemme	aamuyöllä	noin	klo	2.

Hinta	275	€/hlö,	sis.	majoitus	hotelli	Viktoriassa	2	hh,	1	x	aamiainen,	2	x	ruokailu	
laivalla,	kaupunkikierros	Viipurissa;	linja-automatkat	Jyväskylä	-	Lappeenranta	–
Jyväskylä.	Lisämaksu	1	hh	35	€.

Sitovat	 ilmoittautumiset	 viimeistään	 25.3.	 Kaija	 Halme,	 p.	 040	 7359	 510.	 Matka	
toteutuu,	jos	osallistujia	on	vähintään	20.

Ennakkomaksu	 100	 €	 viimeistään	 25.3.	 tilille	 Jys	 Retina	 	 FI87	 4760	 0010	 0274	
17,	 viestikenttään	Viipuri	 1	 ja	 osallistujien	 nimet.	 Jos	 matka	 ei	 toteudu,	 maksu	
palautetaan.	Loppumaksu	viimeistään	4.5.2018,	viestiksi	Viipuri	2	ja	osallistujien	
nimet.
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Matkustajalla	tulee	olla	passi	voimassa	koko	matkan	ajan.	Tarkat	ohjeet	lähetetään	
osallistujille	huhtikuussa.	

Lisätiedot:	
Tarja	Pietiläinen,	p.	+358	400	808	970;	tarja.m.pietilainen@gmail.com	
Kaija	Halme,	p.	+358	40	7359	510;	kaija.a.halme@gmail.com
Tähtipalvelut	Lauttaanaho	ja	SaimaaTravel	

Retina Day Jyväskylässä 29.9.2018

Perinteinen	kansainvälisen	retiniitikon	päivän	tapahtuma	Retina	Day	järjestetään	
ensimmäistä	kertaa	Jyväskylässä	lauantaina	29.9.2018.	Kokouspaikka	on	Original	
Sokos	Hotel	Alexandra,	Asemakatu	1.	Luennot	voi	tuttuun	tapaan	kuunnella	myös	
kotoa	käsin	nettiradion	välityksellä.

Luennoitsijoiksi	seuraavista	alustavista	aiheista	ovat	lupautuneet:
LT	Eeva-Marja	Sankila:	Korioideremian	geenihoitotutkimus;	Usherin	syndrooma
LT	Niko	Kivinen:	KYSin	harvinaissairauksien	yksikön	tuki	retiniitikolle
Sosiaalityöntekijä,	 perheterapeutti	 Jaana	 Harmainen:	 Retiniitikkoperheen	
kokemuksia,	kysymyksiä	ja	näkemyksiä
Santeri	Penttinen:	Näkövammaisten	liiton	Pimé	Café	-toiminta

Lapsille	on	luentojen	aikana	omaa	ohjelmaa.	Varaa	päivä	jo	nyt	kalenteriisi!

Pääkaupunkiseudun retinakerho

Pääkaupunkiseudun	retinakerho	kokoontuu	vapaamuotoisen	vertaistuen	merkeissä	
maanantaina	9.4.	ja	12.11.	klo	17:30-19:30	Iiris-keskuksessa,	kokoustila	Makula	3.	
krs,	Marjaniementie	74,	Helsinki.	Lisätiedot:	Kari	Huuskonen,	p.	(09)	3960	4676	tai	
kari.huuskonen@nkl.fi

Tampereen seudun retinakerho
Tampereen	 seudun	 retinakerho	 kokoontuu	 kerran	 kuussa	 maanantaina	
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,	ja	Outi	Lehtinen.	p.	040	700	7930.
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5.3.	 Toiminnanjohtaja	Päivi	Meduri	kertoo	Tampereen	seudun	Näkövammaiset		
												ry:n	toiminnasta	ja	tulevaisuuden	suunnitelmista.
9.4.	 Riitta	Nordfors	esittelee	Aleksintuvan	apuvälinemyymälän	tarjontaa.

Lauantaina	12.5.	kevätretki	Hervantaan.		Kokoonnumme	klo	11:50	Poliisimuseon	
edessä,	Vaajakatu	 2.	 Museo	 sijaitsee	 Poliisiammattikorkeakoulun	 yhteydessä	
lähellä	 Hervannan	 valtatien	 ja	 Opiskelijankadun	 risteystä.	 Opastettu	 kierros	
Poliisimuseossa	alkaa	klo	12,	esittelijänä	Tytti	Kulhia-Tarvainen.	Omakustanteinen	
lounas	 klo	 13	 Ravintola	 Zarillossa	 kauppakeskus	 DUOssa.	 Lounaan	 jälkeen	
kävelyretki	Matti	Niemisen	johdolla	läheisen	Ahvenisjärven	ympäri	(noin	1	km).	
Retki	päättyy	taksitolpalle	noin	klo	15:30.	Ilmoittautumiset	ti	8.5.	mennessä	outi.
lehtinen@elisanet.fi	tai	040	700	7930.

Jyväskylän seudun retinakerho

Jys	Retina	kokoontuu	kerran	kuussa	maanantaina	klo	17-19.	Kahviraha	2	euroa.	
Lisätiedot:	tarja.m.pietilainen@gmail.com,	p.	0400	808970	tai	kaija.a.halme@gmail.
com,	p.	040	7359	510.

12.3.	 Kerhoilta	Willen	olohuoneessa,	Äänekoskentie	311,	Äänekoski.	Keskustelemme	
sosiaalityöntekijä,	perheterapeutti	Jaana	Harmaisen	johdolla	aiheesta	Retiniitikko	
perheenjäsenenä.	Talon	 herkut	 kahvi/tee	 makean	 tai	 suolaisen	 kanssa	 noin	 12	
€.	 Ilmoittautumiset	 tarjoilun	 ja	 jyväskyläläisten	 yhteiskuljetuksen	 takia	 pe	 9.3.	
mennessä	Tarjalle.

16.4.	 Kerhoilta	Keski-Suomen	Näkövammaiset	ry:n	toimintakeskuksessa,	Eeronkatu	
7	 B	 19,	 Jyväskylä.	 Kahviraha	 2	 €.	Vieraana	 kuntoutusohjaaja	 Pirjo	 Kallio	 Keski-
Suomen	keskussairaalasta.

7.5.	 Keilailuilta	Lomakeskus	Revontulessa	Hankasalmella.	

Risteily	Saimaan	kanavaa	pitkin	Viipuriin	4.-5.7,	ks.	erillinen	ilmoitus.
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Tiedote käynnistyvästä tutkimuksesta
Verkkokalvon	ikärappeuma	on	Suomessa	yleisin	näkövammaisuuden	aiheuttaja.	
Ikärappeuman	 hoitovaihtoehdot	 ovat	 nykyisellään	 hyvin	 rajalliset	 ja	 väestön	
ikääntyessä	uusien	hoitokeinojen	kehittäminen	on	tärkeä	tavoite.	Sorsbyn	dystrofia	
on	 harvinainen,	 periytyvä	 verkkokalvon	 rappeumasairaus,	 joka	 muistuttaa	
läheisesti	 ikärappeumaa.	Sorsbyn	dystrofia	ilmenee	ikärappeumaa	aikaisemmin	
jo	 keski-iässä	 ja	 on	 taudinkuvaltaan	 rajumpi.	Toisin	 kuin	 monimuotoisen	 ja	
monisyisen	ikärappeuman,	Sorsbyn	dystrofian	tiedetään	aiheutuvan	TIMP3	-geenin	
mutaatioista.	Sekä	ikärappeumassa,	että	Sorsbyn	dystrofiassa	verkkokalvon	tarkan	
näkemisen	 alueen	 pigmenttiepiteelisolut	 rappeutuvat	 ja	 kuolevat.	 Sairauksien	
syntymekanismit	muistuttavat	toisiaan	mutta	ovat	vielä	monin	osin	tuntemattomia.

Tutkimuksemme	 tarkoituksena	 on	 tuottaa	 uudenlainen	 kantasolupohjainen	
pigmenttiepiteelisolumalli,	 jonka	 avulla	 tutkimme	 soluväliaineen	 proteiinien	
häiriintynyttä	 tuottoa	 ja	 muokkausta	 silmänpohjan	 rappeuman	 synnyssä.	
Sorsbyn	 dystrofiaa	 sairastavien	 potilaiden	 iho-	 tai	 verisoluista	 voidaan	 tuottaa	
indusoituja	 kantasoluja,	 joista	 erilaistetaan	 kypsiä,	 toiminnallisia	 verkkokalvon	
pigmenttiepiteelisoluja.	 Solumallien	 avulla	 saadaan	 tärkeää	 uutta	 tietoa	
virheellisestä	 proteiinien	 muokkauksesta	 ja	 hajotuksesta	 silmänpohjan	
rappeumasairauksien	 kehittymisessä	 ja	TIMP3-mutaatioiden	 roolista	 näissä	
prosesseissa.

Tutkimuksesta	kiinnostuneita	Sorsbyn	dystrofiaa	sairastavien	potilaiden	toivotaan	
ottavan	yhteyttä	Retinitis-rekisterin	vastaavaan	lääkäriin	Hannu	Uusitaloon	
(Hannu.Uusitalo@uta.fi).

Lisätietoja	tutkimuksesta	antavat:	
FT	Heidi	Hongisto	(Heidi.M.Hongisto@uta.fi)
Apulaisprofessori	Heli	Skottman	(Heli.Skottman@uta.fi)
Tampereen	yliopisto,	Lääketieteen	ja	Biotieteiden	tiedekunta



Jäsenmaksut
Jäsenmaksujen	eräpäivä	on	6.3.2018.	Maksaessasi	ilmoita	sekä	viitenumero	että	
jäsenen	nimi	 jota	maksu	koskee.	Sähköisen	jäsentiedotteen	saajille	 jäsenmaksu	
lähetetään	sähköpostilla.	Äänitteen	saajille	jäsenmaksulomake	lähetetään	omassa	
kirjekuoressaan.	 HUOMIOI jäsenmaksulle tarkoitettu oma tilinumero, Danske	
Bank	FI55	8000	1670	1278	29.	
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Retinitisrekisteri kerää tietoja retiniitikoilta
Retina	ry	perusti	keväällä	2016	Suomeen	valtakunnallisen	Retinitisrekisterin,	johon	
retiniitikoiden	 toivotaan	 ilmoittavan	 omat	 tietonsa	 vapaaehtoisesti.	 Rekisterin	
tavoitteena	 on	 helpottaa	 tutkimustyötä	 keräämällä	 yksityiskohtaista	 tietoa	
Suomessa	esiintyvistä	perinnöllisistä	verkkokalvorappeumista	ja	niiden	taustalla	
olevista	 geenivirheistä.	 Rekisterin	 sisältämä	 tieto	 auttaa	 tutkijoita	 myös	 muissa	
tärkeissä	kysymyksissä,	kuten	tiettyjen	geenivirheiden	esiintyvyydessä.

Retinitisrekisterin	dokumentit	löytyvät	osoitteesta	www.retina.fi/Retinitisrekisteri.
php.	Sieltä	ovat	ladattavissa	erillisinä	tiedostoina	Rekisteriseloste,	Potilasinformaatio	
ja	suostumus	sekä	varsinainen	Rekisteröitymislomake.

Suostumus-	 ja	 rekisteröitymislomakkeet	 täytetään,	 tulostetaan	 ja	 lähetetään	
postitse	 lomakkeessa	 ilmoitettuun	 osoitteeseen.	 Samaan	 kuoreen	 voi	 liittää	
kopiot	 lääkärinlausunnoista,	 geenitutkimuksen	 tuloksista,	 näkökenttä-	 ja	
silmänpohjakuvista	ja	muista	mahdollisista	dokumenteista.	Suosittelemme,	että	
lomakkeet	täytetään	tietokoneella	ja	tulostetaan	vasta	sen	jälkeen.	Näin	tietojen	
syöttäjä	välttyy	käsialan	tulkinnasta	aiheutuvista	virheistä.

Retinitisrekisteri	 odottaa	 rekisteröitymisiä.	 Kannustamme	 kaikkia	 retiniitikoita	
rekisteröitymään.	Vanhemmat	 voivat	 toimittaa	 retiniitikkolasten	 tiedot.	 Mitä	
kattavampi	rekisteristä	saadaan,	sitä	enemmän	siitä	on	hyötyä!

Retina-lehti     

Seuraava	 Retina-lehti	 ilmestyy	 kesäkuussa.	Vuoden	 teema	 on	 ’Hyvää	 elämää’	 .	
Osallistu	 lehden	tekoon	 ja	kerro	miten	 ja	miksi	oma	elämäsi	on	näkövammasta	
huolimatta	 hyvää!	 Aineiston	 viimeinen	 jättöpäivä	 on	 30.4.2018.	Toimituksen	
sähköpostiosoite	on	outi.lehtinen@elisanet.fi.



Retina ry:n hallitus 2018
Puheenjohtaja:		
Timo	Nyström	 	 	 040	360	6404	 timo.nystrom@pp.nkl.fi

Jaana	Argillander	 	 040	520	4930	 jaana.argillander@kolumbus.fi
Jyrki	Hänninen	 	 	 040	5024	882	 jyrki.hanninen@gmail.com
Antti	Isokallio	 	 	 040	537	7678	 anttiisokallio@gmail.com
Heikki	Ketola	 	 	 044	564	6670	 hjketola@gmail.com
Pekka	Makkonen	 	 050	354	1250	 pekka@ioni.org
Tarja	Pietiläinen		 	 0400	808	970	 tarja.m.pietilainen@gmail.com

Varajäsenet:			
Pekka	Rantanen		 	 0400	468	005	 vp.rantanen@nic.fi
Jari	Palonen	 	 	 041	527	1632	 jariPPalonen@gmail.com
Esko	Pölkkynen	 	 	 0440	729	103	 esko.polkkynen@gmail.com

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

Retina ry:n vertaistukihenkilöt
Kristiina	Helin-Kesäläinen			 040	571	9563			 kristiina.kesalainen@luukku.com
Heikki	Ketola	 	 	 044	564	6670	 hjketola@gmail.com
Eero	Kiuru	 	 	 	 0400	456	075		 eero.kiuru@pp.nkl.fi
Anita	Niemi	 	 	 0500	585	750		 anita.niemi@kotinet.com	
Tarja	Pietiläinen		 	 0400	808	970	 tarja.m.pietilainen@gmail.com
Pekka	Rantanen		 	 0400	468	005	 vp.rantanen@nic.fi

Vertaistukiperhe:
Susanna	Rahunen		 	 050	482	1172	 susanna.rahunen@nsn.com
Jussi	Ruokonen	 	 	 040	731	1245	 jussi.ruokonen@volvo.com
Tuomas	Ruokonen			 	 040	571	3509			 tuomas_tsr@hotmail.com
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Retina ry:n toimiston yhteystiedot
Postiosoite:	Marjaniementie	74,	00930	Helsinki,	puhelin:	09-3960	5800
info@retina.fi	 www.retina.fi	 Facebook:	Retina	Finland

Toimistonhoitaja	on	yleensä	tavattavissa	puhelimitse	tiistaisin	ja	torstaisin	klo	
10-13.	Muulloin	voit	jättää	soittopyynnön	puhelinvastaajaan.		Kevätkokouksen	
ilmoittautumisen	yhteydessä	puhelinpäivystysaikaa	on	pidennetty	klo	10-15.


