
Retina Day Tampereella 21.9.2019 
 
Kansainvälisen retiniitikon päivän tapahtuma Retina Day järjestetään 
lauantaina 21.9.2019 Tampereella Scandic Tampere City -hotellissa rauta-
tieasemaa vastapäätä, Hämeenkatu 1 (käynti Rautatienkadun puolelta).  
 
Kutsumme mukaan retiniitikoita, heidän perheenjäseniään ja läheisiään, 
silmäsairauksien ammattilaisia ja kaikkia asiasta kiinnostuneita! Kokous- ja 
näyttelytilat ovat esteettömät ja sijaitsevat katutasossa. Salissa on induktio-
silmukka. Lastenhoito järjestetään tarvittaessa luentojen ajaksi. 
 
Luennot voi kuunnella myös suorana lähetyksenä nettiradion välityksellä 
osoitteessa http://radio.nkl.fi:8000/retina.mp3.m3u (kopioi linkki netti-
selaimeen tai muuhun kuunteluohjelmaan). Äänitallenne julkaistaan 
myöhemmin yhdistyksen verkkosivulla www.retina.fi.  
 

Ohjelma 
10:00 Apuvälinenäyttelyyn ja tuotetoriin tutustuminen 
11:00 Tervetuloa, Retina ry:n puheenjohtaja Timo Nyström 
11:10 Katsaus perinnöllisten verkkokalvosairauksien tutkimukseen meillä ja 

maailmalla, professori Hannu Uusitalo, Tays/SILK 
11:50 Yleisökysymyksiä retinitistutkimuksesta 
12:10 TAUKO: Kahvitarjoilu, apuvälinenäyttely ja tuotetori 
13:10 Suomessa yleiset retinitisgeenivirheet, Kristiina Avela, 

osastonylilääkäri, dosentti, HUS Kliinisen genetiikan yksikkö 
13:40 Yleisökysymyksiä geenitestauksesta ja perinnöllisyydestä 
14:00 Kantasolututkimus ja yksilölliset sairausmallit, prof. Heli Skottman, 

Lääketieteen ja Terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto 
14:30 Yleisökysymyksiä kantasolututkimuksesta 
14:50 Päätössanat, Retina ry:n tiedottaja Outi Lehtinen 
15:00 Lounasbuffet etukäteen varanneille  
 

Apuvälinenäyttely ja tuotetori 
Apuvälinenäyttelyssä on useita näytteilleasettajia. Tuotetorille toivotaan 
retiniitikoita myymään valmistamiaan käsitöitä ja muita tuotteita.  
 

Ilmoittautuminen 
Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.  
Ilmoittautuminen on kuitenkin tarpeen, mikäli haluat  

http://radio.nkl.fi:8000/retina.mp3.m3u
http://www.retina.fi/


- Retina ry:n tarjoaman päiväkahvin (kahvi/tee ja voileipä)  
- Omakustanteisen buffetlounaan (17,00 €/hlö) 
- Oman myyntipöydän tuotetorille (maksuton) 
- Lastenhoitoa luentojen ajaksi 
Järjestelyjen vuoksi ilmoita nämä tiedot viimeistään torstaina 5.9. 
yhdistyksen toimistoon, p. 045 135 7611 tai info@retina.fi.  
 

Lounasbuffet 
Hinta 17,00 €/hlö, maksetaan paikan päällä. 
Menu: Vihersalaatti, vadelmavinegrette 
Savulohikiusaus, punajuuria, suolakurkkua 
Leipäpöytä, Kahvi/tee 
 

Majoittuminen 
Scandic Tampere City -hotellista on varattu huonekiintiö Retina Dayn 
osallistujille 20.-22.9.2019. Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellista, 
p. 03 244 6111 tai tamperecity@scandichotels.com. Ilmoita varausta 
tehdessäsi varauskoodi 46780575. 
 
Standard-huone 1 hengelle 118 €/vrk 
Standard-huone 2 hengelle 138 €/vrk 
Huonehintaan sisältyy luomutuotteita sisältävä aamiainen ja langaton 
internet. 
 
 
Tervetuloa! 
 
Retina ry 
p. 045 135 7611 
info@retina.fi 
www.retina.fi 
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