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Retina Day Jyväskylässä 29.9.2018

Perinteinen	kansainvälisen	retiniitikon	päivän	tapahtuma	Retina	Day	järjestetään	
tänä	vuonna	ensimmäistä	kertaa	Jyväskylässä.	Ajankohta	on	lauantai	29.9.2018	ja	
kokouspaikka	Original	Sokos	Hotel	Alexandra,	Hannikaisenkatu	35	(Matkakeskusta	
vastapäätä).	

Retina	Day	kutsuu	mukaan	retiniitikkoja,	heidän	perheenjäseniään	ja	läheisiään,	
silmäsairauksien	ammattilaisia	ja	kaikkia	asiasta	kiinnostuneita.	Lapsille	järjestetään	
luentojen	aikana	omaa	ohjelmaa	hotellin	leikkihuoneessa.

Luennot	voi	kuunnella	suorana	nettiradion	välityksellä	osoitteessa	http://radio.nkl.
fi:8000/retina.mp3.m3	(kopioi	linkki	nettiselaimeen	tai	muuhun	kuunteluohjelmaan).	
Äänitallenne	julkaistaan	yhdistyksen	verkkosivulla		

OHJELMA
10:00		 Apuvälinenäyttelyyn	ja	tuotetoriin	tutustuminen
11:15		 Tervetuloa,	Retina	ry:n	tiedottaja	Outi	Lehtinen
11:20		 Retiniitikko	näkevien	maailmassa,	kokemuskouluttaja	Pekka
	 	 Kuukkanen
11:40		 Kuopion	yliopistollisen	sairaalan	tuki	retiniitikolle,	LT	Niko	Kivinen,	
	 	 Itä-Suomen	yliopisto,	Kliinisen	lääketieteen	yksikkö,	Silmätaudit	
12:15		 TAUKO.	Retina	ry:n	tarjoama	kahvi	ja	sämpylä.	Apuvälinenäyttely	ja
	 	 tuotetori
13:00		 Kutsu	saliin,		Antero	Perttunen,	säkkipilli
13:10		 Korioideremian	geenihoitotutkimus	ja	Suomessa	yleiset	RP-geenit,	
	 	 LT	Eeva-Marja	Sankila,	HUS	Silmäklinikka	
13:45		 Usherin	syndrooma,	LT	Eeva-Marja	Sankila
14:15		 Retiniitikkoperheen	näkökulma,	sosiaalityöntekijä,	perheterapeutti
	 	 Jaana	Harmainen
14:45		 Näkövammaisten	liiton	Pimé	Café	-toiminta,	Santeri	Penttinen
15:00		 Päivän	päätös
15:10		 Päivällinen	varausten	mukaan

Apuvälinenäyttely ja tuotetori
Apuvälinenäyttelyssä	 voi	 tutustua	 mm.	 Pyka	 Oy:n	 maahantuomiin	 Icebug-
nastakenkiin,	Visual	Focuksen	ja	PolarPrintin	myymiin	apuvälineisiin	(esim.	Orcam)	
sekä	 uusiin	 Daisy-lukijoihin.	Tuotetorilla	 on	 tarjolla	 retiniitikoiden	 valmistamia	
käsitöitä	ja	muita	tuotteita.	

Päivällinen 
Päivällinen	tarjoillaan	pöytiin.	Hinta	26,50	€/aikuinen,	lapset	alle	12	v	13,25	€,	alle	
4-vuotiaat	ilmaiseksi.	Maksetaan	paikan	päällä.
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Menu:
Hedelmäinen	juustosalaatti
Paahdettua	kuhaa	ja	sahramikastiketta	tai	
Grillattua	porsaan	ulkofileetä	ja	kermaista	pippurikastiketta
Peruna-yrttiterriiniä	ja	kauden	kasviksia
Omenapaistosta	ja	vaniljakastiketta
Kahvia	tai	teetä

Ilmoittautuminen
Mikäli	 haluat	 osallistua	 Retina	 ry:n	 tarjoamalle	 päiväkahville	 ja/tai	 omakustan-
teiselle	 päivälliselle	 ja/tai	 mukanasi	 on	 lastenohjelmaan	 osallistuvia	 lapsia,	
ilmoittaudu	järjestelyjen	vuoksi	yhdistyksen	toimistoon	viimeistään	torstaina	20.9.	
p.	045	135	7611	tai	info@retina.fi.	Kerro	myös,	valitsetko	kala-	vai	lihapääruuan	sekä	
mahdolliset	erikoisruokavaliot.

Retina	ry	lahjoittaa	50	ensimmäiselle	ilmoittautuneelle	yhdistyksen	t-paidan.	T-paita	
on	 luonnonvalkoinen,	 ja	 rinnassa	 on	 tummansinisellä	 langalla	 brodee-rattuna	
yhdistyksen	logo	ja	vasemmassa	hihansuussa	yhdistyksen	verkkosivun	osoite	www.
retina.fi.	Kerro	ilmoittautumisen	yhteydessä	koko-numerosi.	Koot	ovat	reiluja.
Valittavana	M,	L,	XL,	XXL.	

Opastus kokouspaikalle
Matkakeskus	 sijaitsee	 n.	 200	 m	 päässä	 hotellista.	 Jyväskylän	 kaupungin	
vapaaehtoiset	luotsit	päivystävät	Matkakeskuksessa	klo	10-11	ja	opastavat	tulijoita	
kokouspaikalle.	 Oppaat	 on	 merkitty	 selvästi,	 ja	 he	 tunnistavat	 sinut	 parhaiten	
valkoisesta	kepistä	tai	opaskoirasta.

Kulkuyhteydet
Jyväskylään	pääsee	lauantaina	29.9.	junalla	seuraavasti:	Helsingistä	6:49,	Porista	
7:15,	Vaasasta	 6:50	 ja	Tampereelta	 9:11	 (Jyväskylässä	 10:37),	 Joensuusta	 7:00,	
Kuopiosta	8:26	 ja	Pieksämäeltä	9:23	(Jyväskylässä	10:09).	Onnibus	Oulusta	6:00	
(Jyväskylässä	10:20).	

Paluujunat	 Tampereen	 kautta	 Helsinkiin	 16:25	 ja	 19:18,	 Kouvolaan	 16:44	
(vaihtoyhteys	 Helsinkiin	 ja	 Lappeenrantaan),	 Joensuun,	 Pieksämäen	 ja	 Kuopion	
suuntaan	16:44,	Vaasan	ja	Seinäjoen	suuntaan	16:25	sekä	Ouluun	Tampereen	kautta	
19:18.	Linja-auto	Ouluun	16:30	ja	17:15	(perillä	21:20	ja	21:45,	nettitarjous	10,00	€).

Majoitus
Retina	ry	on	varannut	Alexandrasta	huoneita	28.–30.9.2018	hintaan	113	€/yö/1	hh,	
123	€/yö/2	hh,	sisältää	runsaan	buffet-aamiaisen	ja	hotelliasukkaiden	saunavuoron.	
Kukin	varaa	ja	maksaa	huoneensa	itse,	p.	020	1234	640	tai	alexandra.jyvaskyla@
sokoshotels.fi.	Viimeinen	varauspäivä	on	7.9.2018	ja	kiintiötunnus	Retina.



Syyskokous lauantaina 27.10.2018 Turussa

Syyskokous	pidetään	Original	Sokos	Hotels	Hamburger	Börssissä	Turussa.	
Hotelli	 sijaitsee	 n.	 1,5	 km	 asemalta.	 Hotellin	 ja	 torin	 läheisyydessä	 on	
katuremonttia	 meneillään.	 Jos	 tulet	 junalla	 ja	 haluat	 kyydin	 hotellille,	
ilmoita	siitä,	niin	voidaan	järjestää	yhteiskuljetus.

Paikka	 Sokos	Hotel	Hamburger	Börs	
	 	 Kauppiaskatu	6,	20100	Turku
	 	 puh.	+358	2	337	381
	 	 www.sokoshotels.fi/fi/turku/sokos-hotel-hamburger-bors

Ohjelma
13.00		 Kokouskahvi,	kokoustila	2.	krs	Regina	kokousosasto
13.30		 Puheenjohtaja	Timo	Nyströmin	tervehdyssanat
13.35		 Varsinais-Suomen	Näkövammaiset	ry:n	puheenjohtaja	
	 	 Aimo	Lintusen	puheenvuoro
13.45		 Syyskokous,	kokoustila	Regina	kokousosasto
16.30		 Päivällinen,	katutaso,	Oscar	Pub	&	Grill
18.30	-20	 Retiniitikoille	tehtyjen	kysely-	ja	haastattelututkimusten
	 	 tulosten	tarkastelua.	2.	krs	Regina	kokousosasto
	 	 Retiniitikon	hoitopolku,	optometriaopiskelija	Jenni	Niemi,		
	 	 Oulun	ammattikorkeakoulu.
	 	 Retiniitikoiden	elämänlaatu	ja	palveluihin	ohjautuvuus,		 	
	 	 kuntoutusohjaajaopiskelija	Teija	Hollo,	Satakunnan	ammatti-	
	 	 korkeakoulu.

-	4	-



-	5	-

Syyskokouksen esityslista

		1.		Kokouksen	avaus.
		2.		Valitaan	kokouksen	puheenjohtaja,		sihteeri,	kaksi	pöytäkirjantarkastajaa	ja
								kaksi	ääntenlaskijaa.
		3.		Todetaan	kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus.
		4.		Hyväksytään	kokouksen	työjärjestys.
		5.		Vahvistetaan	toimintasuunnitelma	sekä	tulo-	ja	menoarvio	vuodelle	2019.		
		6.		Päätetään	varsinaisen	jäsenen	jäsenmaksun	sekä	kannatusjäsenmaksun
							suuruudesta	vuodeksi	2019.		
							Hallitus	ehdottaa	jäsenmaksujen	pitämistä	ennallaan:	varsinainen	jäsen	25
							euroa	ja	liittymismaksu	10	euroa,	kannatusjäsen	30	euroa.	
		7.		Vahvistetaan	puheenjohtajan	ja	hallituksen	jäsenten	palkkiot	seuraavalle
							kalenterivuodelle.	Hallituksen	esitys:	hallituksen	jäsenille	ei	makseta
							palkkioita,	puheenjohtajalle	maksetaan	150	euroa	kuukaudessa.
		8.		Valitaan	hallituksen	puheenjohtaja	vuodelle	2019.
		9.		Valitaan	kolme	muuta	varsinaista	jäsentä	hallitukseen	erovuoroisten	tilalle
								seuraavaksi	kahdeksi	kalenterivuodeksi	2019-2020.	Erovuorossa	ovat:	Jyrki		
								Hänninen,	Antti	Isokallio	ja	Tarja	Pietiläinen.
10.	Valitaan	hallitukseen	kolme	varajäsentä	seuraavaksi	kalenterivuodeksi	ja
							päätetään,	missä	järjestyksessä	heidät	kutsutaan	kulloinkin	estyneenä
							olevien	varsinaisten	jäsenten	tilalle.
11.	Valitaan	yksi	toiminnantarkastaja	ja	varatoiminnantarkastaja	sekä	
							tilintarkastusyhteisö	tai	yksi	tilintarkastaja	ja	hänelle	varatilintarkastaja.
12.	Muut	asiat.
13.	Kokouksen	päättäminen.

Ehdolle hallitukseen?
Syyskokouksessa	valitaan	yhdistykselle	puheenjohtaja	 (toimikausi	1	vuo-
si),	kolme	hallituksen	varsinaista	jäsentä	erovuoroisten	tilalle	(toimikausi	2	
vuotta)	sekä	kolme	varajäsentä	(1	vuosi).

Olisitko	sinä	kiinnostunut	ehdokkuudesta	tai	tunnetko	jonkun	yhdistyksen	
varsinaisen	jäsenen,	joka	olisi	ja	on	antanut	suostumuksensa?	Ehdokkaita	voi	
ilmoittaa	etukäteen	toimistoon,	mutta	sen	ehtii	tehdä	vielä	paikan	päälläkin.	
Ehdokkaan	läsnäolo	ei	ole	välttämätön,	mutta	äänivyöry	voi	olla	isompi,	jos	
esittäytyy	syyskokousväelle	itse.

Mitä hallituspaikka sinulle tarjoaa?
•					Runsaasti	tietoa	retinitis-sairauksista
•					Tilaisuuden	oppia	uutta	ja	kehittää	taitojasi
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•					Ikioman,	säännöllisesti	kokoontuvan	vertaisryhmän
•					Monipuolisia	tehtäviä	oman	kiinnostuksesi	mukaan:
	 •    tapahtumien	ja	tiedotusmateriaalin	suunnittelua	ja	toteutusta	
 •				vertaistukitoimintaa
 •    kansainvälistä	yhteistyötä	ja	tapaamisia
 •				eri	yhteistyötahojen	kanssa	toimimista
 •				tutkimuksen	seurantaa
 •				tiedottamista	eri	kanavien	kautta	jäsenille	ja	suurelle	yleisölle
 •				taloushallintoa	ja	varainhankintaa
 •				vaihtelevia	toimistotöitä
 •				ja	paljon	muuta!

Ei	tähän	silti	mitään	superihmistä	tarvita.	Tiedot	ja	taidot	karttuvat
vähitellen,	ja	löydät	kyllä	oman	tapasi	toimia.	

Mitä sinulta edellytetään?
•				Osallistumista	hallituksen	kokouksiin,	joita	on	vuodessa	tavallisesti
						kuusi:	kaksi	vuosikokousten	yhteydessä,	loput	yleensä	arkipäivinä
						Iiriksen	tiloissa	Helsingissä	(kulut	korvataan).	Osallistua	voi	myös				
						Skypen	välityksellä,	joten	pitkäkään	matka	ei	ole	este.
•				Osallistumista	asioiden	valmisteluun	sähköpostitse,	WhatsAppilla	ja
						joskus	puhelimitsekin.

Mieti,	olisiko	tässä	sopivaa	haastetta	ja	sisältöä	juuri	sinun	elämääsi?	
Sitten	vain	rohkeasti	ehdolle!

Kokousmateriaali
Toimintasuunnitelma	 ja	 talousarvio	 lähetetään	 automaattisesti	 kaikille	
ilmoittautuneille	etukäteen	sähköpostilla.	Jos	haluat	sen	myös	painettuna,	
pyydä	 erikseen	 toimistosta.	 Kokouspaikalla	 ei	 ole	 saatavana	 ylimääräisiä	
kopioita.	

Majoittuminen
Huoneita	 on	 varattu	 Sokos	 Hotel	 Hamburger	 Börssistä	 lauantaiksi.	 Hinta	
49	euroa/hlö/vrk/2	hengen	huoneessa	tai	88	euroa/yhden	hengen	huone.	
Huonehinta	sisältää	aamu-uinnin	ja	runsaan	buffet-aamiaisen	sunnuntaina	
klo	7.00-11.00	hotellin	ravintolassa	Jugendsalissa	2.	krs.	Huoneet	varataan	
yhdistyksen	 kautta.	 Huonehinta	 maksetaan	 suoraan	 hotellille.	 Uinti-	
mahdollisuus	sunnuntaina	klo	7.30-11.00	saunaosastolla	7.	kerroksessa.	
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Päivällinen
Päivällisen	omavastuuosuus	on	20	euroa	ja	se	maksetaan	yhdistyksen	tilille.	
Ilmoita	mahdollisista	ruokarajoitteista	etukäteen.

Menu:		
Kantarellikeitto	(L)
-	Kermainen	kantarellikeitto,	maalaisleipää	ja	voita

   Börsin	lihapullat	(L)
-	Perinteisellä	Börsin	reseptillä	valmistetut	lihapullat,	kermakastiketta,
		perunamuhennosta,	maustekurkkua	ja	puolukkasurvosta

   Köyhät	ritarit	(L)
-	paistettua	briossia,	mansikkahilloa	ja	vanilja-vuolukermaa

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

Ilmoittautuminen
Tarjoilujen	ja	huonevarausten	vuoksi	syyskokoukseen	on	ilmoittauduttava	
viimeistään	torstaina	11.10.2018.	Puhelin	yhdistyksen	toimistoon	045	135	
7611	tiistaisin	ja	torstaisin	klo	9-15	tai	info@retina.fi.	Ilmoittautuessasi	mai-
nitse	osanottajien	nimet,	yöpyminen	ja	mahdolliset	erikoisruokavaliot.	

Maksuohjeet
Huonehinta	 maksetaan	 hotellille.	 Päivällisen	 omavastuuosuus	 20	 euroa	
maksetaan	yhdistyksen	tilille	Danske	Bank	FI13	8000	1201	7422	60.	Maksun	
yhteydessä	ilmoita	viitenumero	152	12469	sekä	osallistujien	nimet.

Opastuksen tarve
												Jos	koet	tarvitsevasi	opastusta	syyskokouksen	yhteydessä	ja	sunnuntaina	
	 aamiaisella,	ilmoita	siitä	yhdistyksen	toimistoon	etukäteen.	Näin	voimme		
												varautua	huomioimaan	jäsenten	tarpeet	paikan	päällä.
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Kerhotapaamiset

Uudenmaan alueen retinakerho 

Uudenmaan	alueen	retiniitikot	tapaavat	syyskaudella	kuukauden	toisena	maa-
nantaina	eli	10.9.,	8.10.,	12.11.	ja	10.12.

Ensimmäinen	tapaaminen	maanantaina	10.9.	klo	17.30-19.00	Iiriksessä,	jossa	jut-
telemme	kahvin	ja	teen	ääressä	ja	suunnittelemme	syksyn	muiden	tapaamisten	
ohjelmaa.	 Toivomme	 ensimmäiseen	 tapaamiseen	 etukäteisilmoittautumisia	 vii-
meistään	sunnuntaina,	jotta	tiedämme	varata	sopivan	tilan	ja	tarjottavat.	Mitä	ai-
emmin	ilmoittaudut	tai	ilmoitat	poisjäännistäsi,	sen	parempi.

Ilmoittautumiset	Raisa	Ticklén	040	515	3917	(tekstari	tai		Whatsapp)	tai	Jaana	Ar-
gillander	jaana.argillander@kolumbus.fi.

Tampereen seudun retinakerho

Tampereen	seudun	retinakerho	kokoontuu	joka	kuukauden	ensimmäisenä	maa-
nantaina	klo	15.30−17.00	Tampereen	seudun	Näkövammaiset	ry:n	kerhohuoneel-
la,	Kuninkaankatu	8	A,	2.	krs.	ellei	toisin	mainittu.	Kahviraha	2	euroa.	
Lisätiedot:	Raija	Leppänen,	p.	0400	797	139	ja	Outi	Lehtinen,	p.	040	700	7930	tai	
outi.lehtinen@elisanet.fi.

3.9.	vierailijana	Tampereen	seudun	Näkövammaiset	ry:n	viestintä	-	ja	koulutus-
vastaava	Maija	Borén.

1.10.	klo	15.30-16.30	opastettu	kierros	Vakoilumuseossa,	Satakunnankatu	18	(Fin-
laysonin	 koskenpuoleinen	 pääty).	 Näkövammaisille	 suunnatulla	 esteettömällä	
kierroksella	 kuulemme	 jännittäviä	 agenttitarinoita	 ja	 saamme	 kosketella	 vakoi-

Etu uusille jäsenille

	 Retina	ry	tukee	uusien	jäsenten	osallistumista	yhteen	vapaavalintaiseen
	 yhdistyksen	järjestämään	tapahtumaan	(Retina	Day,	vuosikokoukset,	kesä-
	 päivät	ym.)	korvaamalla	matka-	ja	majoituskuluja	enintään	100	eurolla.	Etu	
	 on	voimassa	liittymisvuoden	ja	sitä	seuraavan	kalenterivuoden.	Edun	saa-
	 miseksi	muista	mainita	ilmoittautumisen	yhteydessä,	että	olet	uusi	jäsen!
	 Etu	ei	koske	uusia	kannatusjäseniä.
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lussa	 käytettyjä	 esineitä.	 Pääsymaksu	 8	 euroa/hlö,	 avustajat	 ilmaiseksi.	 Kierrok-
sen	jälkeen	halukkaat	voivat	kahvitella	Cafe	&	Bakery	Nostalgiassa,	Siperian	1.	krs.	
Itäinenkatu.

5.11.	kerhotapaaminen	Kuninkaankadun	kerhohuoneella.
3.12.	pikkujoulut	myöhemmin	sovittavassa	ravintolassa.

Jyväskylän seudun retinakerho

Jyväskylän	 seudun	 retinakerho	 kokoontuu	 Keski-Suomen	 Näkövammaiset	 ry:n	
toimintakeskuksessa,	Eeronkatu	7	B	19,	ellei	 toisin	mainittu.	Kahviraha	2	euroa.	
Lisätiedot:	tarja.m.pietilainen	(at)	gmail.com	tai	0400	808970.

Syyskauden	 ensimmäinen	 kerhotapaaminen	 on	 maanantaina	 27.8.2018	 klo	 17-
19.	 Vaihdetaan	 kesäkuulumisia,	 tehdään	 syksyn	 kerho-ohjelma	 ja	 kartoitetaan	
muutamia	ajankohtaisia	asioita.

Syyskuussa	kerhon	tilalla	on	lauantaina	29.9.	Retina	Day	Jyväskylässä.	Ks.	erillinen	
ilmoitus.

Jäsenmaksut

Kuluvan	 vuoden	 jäsenmaksu	 on	 vielä	 joiltakin	 suorittamatta.	 Kopio	 laskusta	
lähetetään	maksamattomille	tämän	jäsentiedotteen	mukana.	Maksaessasi muista 
ilmoittaa viitenumero sekä jäsenen nimi.	 Niille	 jotka	 saavat	 jäsentiedotteen	
äänitteenä,	lähetetään	ainoastaan	jäsenmaksulomake	kirjekuoressa.	Huomioithan,	
että	jäsenmaksu	maksetaan	eri	tilille	kuin	syyskokousmaksut.	Jos	saat	mielestäsi	
aiheettoman	muistutuksen,	ota	yhteyttä	toimistoon	puh.	045	135	7611.

Jäsentiedotteen toimitustavat

Paino-	 ja	 postituskulujen	 säästämiseksi	 yhdistys	 pyrkii	 toimittamaan	 jäsen-
tiedotteen	mahdollisimman	monille	sähköpostitse.	Halutessasi	voit	kuitenkin	saada	
tiedotteen	myös	painettuna.	Ilmoita	toivomuksistasi	toimistoon,	puh.	045	135	7611	
tiistaisin	ja	torstaisin	klo	10-15.
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Tietoa ja ajatustenvaihtoa verkossa
Retina	ry:n	kotisivut	löytyvät	osoitteesta	www.retina.fi.		Kannattaa	seurata	ainakin	
Ajankohtaista-osiota,	josta	löytyvät	aina	ajantasaiset	tiedot	tulevista	tapahtumista.	
Jos	 jotain	 jäi	 väliin,	 voi	 käydä	 kuuntelemassa	 äänitteitä	 ja	 katsomassa	 kuvia	
kohdassa	Ääntä	ja	kuvaa	tapahtumista.	Retiniitikon	opasta	ja	aiemmin	ilmestyneitä	
Retina-lehden	 (ent.	 RP-uutiset)	 numeroita	 voi	 käydä	 lukemassa	 ja	 katselemassa	
esteettöminä	näköisversioina	pdf-muodossa.	Sivuilta	 löytyy	runsaasti	muutakin	
hyödyllistä	tietoa.

Yhdistys	löytyy	Facebookista	Retina	Finland	-nimellä.	Sivustoja	on	kaksi.	Toinen	
on	 julkinen,	 ajankohtaisiin	 tiedotteisiin	 keskittyvä	 paikka.	 Keskustelu	 muiden	
retiniitikoiden	ja	heidän	läheistensä	kanssa	sujuu	juohevimmin	suljetussa	Retina	
Finland	 -ryhmässä,	 jossa	 kaikkien	 lähettämät	 viestit,	 kuvat	 ja	 linkit	 näkyvät	
samanarvoisina.	Mukaan	pääset	pyytämällä	jotakuta	ryhmään	kuuluvaa	lisäämään	
sinut	siihen.	

Unohtaa	ei	sovi	myöskään	NKL:n	tiedonhallintapalvelun	ylläpitämää	Retiniitikot-
sähköpostialuetta,	 jossa	 tiedotetaan	 yhdistyksen	 asioista	 ja	 voidaan	 käydä	
keskusteluja.

Etsitään ilmoitusmyyjää Retina-lehdelle

Retina-lehden	 ilmoitusmyynti	 on	 tärkeä	 osa	 yhdistyksen	 varainhankintaa.	 Pit-
käaikaisen	ilmoitusmyyjämme	luopuessa	tehtävästä	etsimme	tilalle	uutta	provi-
siopalkkaista	ilmoitusmyyjää.	Kontaktit	ovat	valmiina	ja	tehtävään	saa	perehdy-
tyksen.	Mainio	tilaisuus	 lisäansioihin	kaksi	kertaa	vuodessa!	Jos	kiinnostuit,	ota	
yhteys	yhdistyksen	toimistoon	info@retina.fi	tai	p.	(09)	3960	5800.

Seuraava	Retina-lehti	ilmestyy	joulukuun	alussa.	Osallistu	lehden	tekoon!	Aineiston	
viimeinen	 jättöpäivä	 on	 30.10.	Toimituksen	 sähköpostiosoite	 on	 outi.lehtinen@
elisanet.fi.

Toimiston lankapuhelinnumero jää pois

Huomioi,	että	yhdistyksen lankanumero jää pois käytöstä.	
Toimiston	puhelinnumero	on	045	135	7611,	sähköposti	info@retina.fi
Marjaniementie	74,	00930	Helsinki

Toimistonhoitaja	 on	 tavattavissa	 puhelimitse	 tiistaisin	 ja	 torstaisin	 klo	 10-15.	
Muulloin	voit	jättää	soittopyynnön	puhelinvastaajaan.		
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Retinitisrekisteri kerää tietoja retiniitikoilta

Retina	ry	perusti	keväällä	2016	Suomeen	valtakunnallisen	Retinitisrekisterin,	jo-
hon	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/Retinitisrekiste-
ri.php.	Sieltä	ovat	ladattavissa	erillisinä	tiedostoina	Rekisteriseloste,	Potilasinfor-
maatio	ja	suostumus	sekä	varsinainen	Rekisteröitymislomake.

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

Kaikki	alkuperäiset	paperit	taltioidaan	rekisterin	ylläpidosta	ja	päivityksestä	vas-
taavan	prof.	Hannu	Uusitalon	valvonnassa	Taysin	Silmäkeskuksen	turvallisiin,	lu-
kittuihin	 tiloihin.	 Kullekin	 rekisteröityneelle	 luodaan	 koodinumero,	 jolla	 tiedot	
viedään	kahteen	erilliseen,	suojattuun	Excel-taulukkoon.	Toinen	taulukko	sisältää	
ainoastaan	koodinumeron	ja	henkilötiedot.	Toiseen	taulukkoon	tulevat	pelkällä	
koodinumerolla	varustetut	potilastiedot	ilman	henkilötietoja.	Näitä	anonyymejä	
tietoja	pääsevät	katsomaan	vain	luvan	saaneet	tutkijat.	Mikäli	ilmenee	tarve	saa-
da	yhteys	tutkimushankkeen	kannalta	kiinnostavaan	potilaaseen,	rekisterin	pitä-
jä	kysyy	asianomaiselta,	saako	yhteystiedot	luovuttaa	tutkijalle.	

Kannustamme	kaikkia	retiniitikoita	rekisteröitymään.	Vanhemmat	voivat	toimit-
taa	retiniitikkolasten	tiedot.	Mitä	kattavampi	rekisteristä	saadaan,	sitä	enemmän	
siitä	on	hyötyä!
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