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Lukijalle

R

etiniitikon opas pyrkii vastaamaan niihin moniin kysymyksiin, joita perinnölliset verkkokalvorappeumat herättävät. Se
on tarkoitettu paitsi retiniitikoille ja
heidän läheisilleen, myös heitä auttaville ammattilaisille. Julkaisu tarjoaa
monipuolisen tietopaketin retinitissairauksista, diagnosoinnista, perinnöllisyydestä, nykyisistä ja tulevista
hoitomuodoista, näkövammaan sopeutumisesta sekä oman yhdistyksen
tarjoamasta tuesta. Kirjoittajina ovat
toimineet eturivin suomalaisasiantuntijat. Puheenvuoron saavat myös
retiniitikot ja heidän läheisensä. He
kertovat omakohtaisia kokemuksia
etenevän näkövamman kanssa elämisestä ja arjen selviytymiskeinoista. Kiitämme lämpimästi kaikkia kirjoittajia!
Retiniitikon oppaasta on tarkoituksella jätetty pois tyypillisten näköongelmien ja oireiden tarkempi kuvaus.
Niihin voi tutustua seikkaperäisesti Kävelevät hatut ja muita retiniitikon kommelluksia -julkaisun avulla
(Retinitis-yhdistys ry, 2000). Retiniitikon opas ei sisällä myöskään näkövammaisen sosiaaliturvaan, kuntoutukseen ja yhteiskunnan tarjoamiin
palveluihin liittyvää tietoa. Näiltä
osin viittaamme Näkövammaisten

Keskusliiton vuosittain tuottamaan
Näkövammaisen palveluoppaaseen.
Tämä Retiniitikon opas on yhdistyksen 40-vuotisen historian neljäs.
Edellinen julkaistiin vuonna 1994.
Kuluneen parin vuosikymmenen
aikana tutkimus on edennyt aimo
harppauksin, ja lääketieteellisiä kliinisiä hoitotutkimuksia suoritetaan
parhaillaan eri puolilla maailmaa. Parantavista hoitomuodoista on toivoa
jo lähivuosina. Yhdistyksen tiedotus- ja jäsenlehti Retina välittää päivitettyä tietoa kaksi kertaa vuodessa.
Retiniitikon opas on saatavana veloituksetta painotuotteena, yhdistyksen kotisivulta www.retina.fi
ladattavana pdf-tiedostona, Celia
Näkövammaisten kirjaston Daisyäänitteenä sekä Näkövammaisten
Keskusliiton Tiedonhallintapalvelun
kautta sähköisessä Luetus-muodossa. Tuotantokustannukset on katettu Raha-automaattiyhdistyksen
myöntämän kohdennetun avustuksen turvin, mistä kiitos.
Tampereella 15.6.2013
Outi Lehtinen
päätoimittaja
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Perinnölliset verkkokalvorappeumat

P

erinnöllisissä silmänpohjan rappeumasairauksissa verkkokalvon soluissa on geenivirhe, joka
haittaa solujen normaalia toimintaa
ja johtaa näön heikkenemiseen ja etenevään näkövammaan. Virhe voi olla
missä tahansa näkösykliin tavalla tai
toisella osallistuvassa geenissä, joten
tautikirjo on laaja. Joskus näkövammaan yhdistyy kuulovamma (Usherin
syndrooma), tai se voi olla osa laajempaa oireyhtymää tai yleissairautta.
Myös väestön ikääntyessä yleistyvällä ikärappeumalla on todettu olevan
vahva geneettinen tausta.
Varsinaisista perinnöllisistä verkkokalvorappeumista yleisin on retinitis
pigmentosa (RP). Retinitis pigmentosa -termiä käytetään toisinaan myös
yleisnimenä koko tautiryhmälle. Samaa johdosta on sana retiniitikko,
jolla tarkoitetaan perinnöllistä silmänpohjarappeumaa sairastavaa henkilöä.
Perinnöllisiä verkkokalvorappeumia
esiintyy kaikkialla maapallolla. Euroopassa ja Yhdysvalloissa esiintyvyys
on noin 20-25 / 100 000. Suomessa
retiniitikoita arvioidaan olevan noin
5000. Väestöissä, jotka ovat eri syistä
eläneet pitkään eristäytyneinä, tavataan muualla harvinaisten geenivirheiden rikastumia. Näin myös suo-

malaiseen tautiperimään on kertynyt
kotoperäisiä mutaatioita.

Sauvat ja tapit ovat nimensä mukaisesti
pitkulaisia soluja. Niiden toisessa päässä
on perintötekijät sisältävä tuma. Näkemisessä tarvittavat rakenteet sijaitsevat
ulkosegmenteissä, joiden päät ovat kiinnittyneet pigmenttiepiteelisoluihin (RPE).
RPE-solut huoltavat sauvoja ja tappeja
kuljettamalla niille ravintoa ja happea
suonikalvolta ja nielemällä ulkosegmenttien päitä, jolloin nämä uusiutuvat. Geenivirhe on yleisimmin sauva- tai RPE-soluissa. Ainoa tunnettu tappisolusairaus on
akromatopsia eli synnynnäinen värisokeus. Koroideremia on puolestaan suonikalvon sairaus.

1. Taudin eteneminen
Perinnöllisiä verkkokalvorappeumia
esiintyy kaikenikäisillä, mutta niiden
oireet huomataan useimmiten nuoruudessa ja nuorilla aikuisilla. Oireet
kehittyvät yleensä hitaasti. Näkö-
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aistinsolujen toiminta voi olla heikentynyt vuosikausia ennen kuin se
aiheuttaa todettavia muutoksia. Keskimäärin tauti on sitä vaikeampi, mitä
varhaisemmin se puhkeaa. Huomattavaa yksilöllistä vaihtelua esiintyy
silti samassakin perheessä oireiden
alkamisiän, taudinkuvan ja etenemisnopeuden suhteen. Geneettisten tekijöiden lisäksi myös elämäntavoilla
ja ympäristötekijöillä saattaa olla vaikutusta taudinkuvaan ja näön ennusteeseen.
Alkuvaiheen oireet riippuvat olennaisesti siitä, alkaako näköaistinsolujen
rappeuma verkkokalvon sauva- vai
tappisoluista. Noin 85 %:lla retiniitikoista on sauva-tappi-tyyppinen vika,
jossa rappeuma alkaa sauvasoluista.
Sauvasolujen tiheys on suurin verkkokalvon tarkan näkemisen alueen
ympärillä eli ns. keskiperiferiassa,
joka alkaa noin 20-25 asteen etäisyydellä keskeisestä fiksaatiokohdasta.
Sauvojen tehtävänä on huolehtia hämärässä näkemisestä. Niiden toiminnallinen vika voi johtaa hämäränäön
heikentymiseen jo lapsuusiässä. Vähitellen keskiperifeeriseen näkökenttään ilmaantuu rengasmainen, laitaosia kohti laajeneva puutosalue, ns.
rengasskotooma. Kun suurin osa sauvasoluista on menetetty, myös tapit
alkavat rappeutua.
Noin 15 %:lla retiniitikoista on tappi-sauva-tyyppinen rappeuma, jossa tauti alkaa verkkokalvon tappisoluista. Tappien solutiheys on suurin
verkkokalvon keskeisellä tarkan nä-

kemisen alueella. Ne vastaavat normaalissa päivävalaistuksessa tarkasta
näöstä ja värinäöstä. Tappivika johtaa
mm. näöntarkkuuden, keskeisen näkökentän, lukunäön ja värien erotuksen heikentymiseen. Häikäistymistä
voi esiintyä jo taudin alkuvaiheissa,
jolloin silmänpohjissa ei vielä näy silmänpohjatutkimuksessa havaittavia
muutoksia.
Taudin edetessä retiniitikon näkökenttään ilmaantuu usein erilaisia
valoilmiöitä. Siinä voi näkyä lähes
jatkuvaa valonvipinää sekä ajoittain
viuhahtelevia pyrstötähtiä tai valopalloja. Valoilmiöitä ei pystytä osoittamaan perinteisin lääketieteellisin
menetelmin. Ne ovat kiusallisia mutta

Tappien (musta viiva) ja sauvojen (harmaa viiva) jakauma verkkokalvolla. Tarkan näkemisen alueen keskellä foveassa
tappisoluja on peräti 200 000 kappaletta
neliömillimetrillä. Määrä laskee nopeasti
tarkan näkemisen alueen laitaa kohti. Sauvasoluja ei ole lainkaan tarkan näkemisen
alueen keskellä. Niiden määrä neliömillimetriä kohti kasvaa nopeasti keskiperiferiassa ja laskee verkkokalvon laitoja kohti.
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vaarattomia ja mitä ilmeisimmin viallisen näköjärjestelmän tuotoksia. Valoilmiöitä esiintyy varsinkin fyysisen
ponnistuksen yhteydessä, esimerkiksi
seisomaan noustessa tai aivastaessa.
Näkökenttiä voidaan tutkia puolipallon muotoisella Goldmann-perimetrillä. Kumpikin silmä tutkitaan
erikseen. Toinen silmä peitetään. Toisella tutkittava katsoo kuvun keskipisteeseen samalla kun tutkimuksen
suorittaja kuljettaa valopistettä kuvun sisäpinnalla. Valopisteen kokoa
ja voimakkuutta säädetään tarpeen
mukaan. Tutkittava ilmaisee, milloin
valo näkyy, ja tutkimuksen suorittaja
kirjaa tulokset näkökenttäkarttaan.
Normaalin näkökentän ainoa puutoskohta on sokea piste näköhermon pään kohdalla. Sokea piste sekä
puutosalue, joka ilmaantuu ja kasvaa
sauva-tappi-tyypin RP:n edetessä, on
merkitty mustalla alla oleviin näkökenttäkarttoihin. Kuvapareissa on vasemmalla vasemman silmän, oikealla
oikean silmän näkökenttä.

B. Myöhemmin herkkyys laskee keski-
periferiassa, johon kehittyy rengasmainen puutosalue (rengasskotooma).

C. Rengasskotooma on laajentunut niin,
että toimivaa kenttää on jäljellä vain keskellä sekä kapeat kuunsirppimäiset alueet
laidoilla. Goldmann-kentässä reagoimattomat alueet saattavat edelleen erottaa
liikkeen ja välkeherkkyys voi olla kohtalainen, joten kyseessä ei aina ole täydellinen puutos (absoluuttinen skotooma)
niilläkään alueilla, joilta ei saada vastetta
Goldmann-perimetriassa.

2. Kliiniset silmälöydökset

A. Taudin alkuvaiheessa kentän herkkyys
laskee ilman että siinä on toimimattomia
kohtia. Sisäkkäin piirretyt renkaat kuvaavat erikokoisilla ja erivahvuisilla valoilla
havaittuja näkökenttiä.

Tautiryhmä on kliinisesti ja geneettisesti monimuotoinen. Usean eri geenin virheet saattavat johtaa samantyyppiseen kliiniseen taudinkuvaan,
ja toisaalta saman geenin erityyppiset virheet voivat aiheuttaa kliiniseltä kuvaltaan ja periytymistavaltaan
toisistaan poikkeavia verkkokalvotauteja. Tämän vuoksi tyypillisen taudinkuvan lisäksi löytyy runsaasti epätyypillisiä taudinkuvia.
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Vasen kuva: Iäkkään retiniitikon silmänpohjassa näkyy pigmentin epätasainen jakautuminen ja kertyminen ”luusoluiksi” sekä verisuonien kapeneminen. Oikea kuva: Saman
henkilön lapsenlapsen silmänpohja näyttää sekä pigmenttisolukerroksen että suonten
osalta normaalilta, vaikka tyypillisiä toiminnallisia muutoksia on jo havaittu. Diagnoosi
viivästyykin usein siksi, että silmänpohja vaikuttaa pitkään täysin normaalilta.

2.1. Silmänpohjat
Silmänpohjalöydös riippuu taudin
vaiheesta. Taudinkuva, vaikeusaste
ja etenemisnopeus vaihtelevat yksilöllisesti. Alkuvaiheessa silmänpohjat
näyttävät normaaleilta ja diagnosointi silmänpohjien tutkimuksella ei ole
yleensä mahdollista. Elektroretinografia eli elektrofysiologinen herätevastetutkimus (ERG) voi kuitenkin
tuoda esiin verkkokalvon aistinsolujen toimintahäiriöitä jo siinä vaiheessa, kun potilas on vielä oireeton ja silmänpohjalöydös normaali.
Perinnöllisten verkkokalvorappeumien varhaisimpia silmänpohjalöydöksiä ovat pikkuvaltimoiden kaventuminen, verkkokalvon epätasainen

pigmentaatio sekä pigmentin väheneminen ja toisaalta kasautuminen
pigmenttiepiteelisoluissa.
Pitkälle edenneen sairauden tyypillisiä löydöksiä ovat kauttaaltaan kaventuneet verkkokalvon suonet, vahamaisen kalpeat näköhermojen päät
sekä ns. ”luusolut”. Näillä tarkoitetaan
pigmenttiepiteelisolujen pigmentin
siirtymistä rykelmiin verisuonten ympärille nuolimaisiksi kuvioiksi. Pigmenttirappeuman kuva vaihtelee;
luusolut ja pigmentaatiomuutokset
voivat kokonaan puuttuakin.

2.2. Lasiaismuutokset
Lasiaismuutoksia, melaniinihiukkasia, lasiaisen irtoamista verkkokalvos-
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ta ja tiiviitä kollageenisamentumia
alkaa retiniitikoille ilmaantua jo lapsena, ennen kuin verkkokalvo näyttää
poikkeavalta, joten niitä voi hyödyntää taudin varhaisdiagnostiikassa.
Lasiaismuutokset todetaan kliinisessä tutkimuksessa biomikroskoopilla.
Retiniitikko voi havaita niitä itsekin
näkökentässä leijuvina tummina hippusina. Lasiaismuutokset ovat yleisiä
myös monissa muissa silmäsairauksissa, ja niitä havaitaan usein täysin
terveessäkin silmässä.

2.3. Takakapselinalainen kaihi
Noin puolelle kaikista retiniitikoista kehittyy mykiön takakapselin alle
kaihi ennen varsinaista kaihi-ikää.
Kaihin esiintyvyys ja vaikeusaste lisääntyvät iän mukana, mutta vaiva
on tavallinen jo nuorilla aikuisilla ja
keski-iässä (43 %:lla 20–39-vuotiaista,
57 %:lla 40–59-vuotiaista). Kaihin syytä ei tiedetä. Mahdollisesti sen syntyyn vaikuttaa jokin rappeutuneesta
verkkokalvosta vapautuva tekijä tai
jonkin sellaisen tekijän puute, jota
terve verkkokalvo tuottaa.
Kaihisamentuma alkaa keskialueelta, läheltä optista keskiakselia. Se on
siis alkuun paikallinen, mutta keskeisen sijaintinsa takia se voi haitata näköä merkittävästi. Vanhemmalla iällä
myös mykiön tuma voi samentua ja
kehittyä tumakaihia.
Takakapselinalaisen kaihin tavallisimmat oireet ovat häikäisy ja näön
vaihtelu valaistuksen mukaan. Kirk-

kaassa valossa mustuainen pienenee,
ja keskeisen samentuman merkitys
kasvaa. Kaihi todetaan silmälääkärin
tavanomaisessa
biomikroskooppitutkimuksessa ja varjona punaheijasteessa. Ainoa hoito on leikkaus.

2.4. Kystinen makulaturvotus
Kystistä eli rakkulaista makulaturvotusta (CME) tavataan 10–20 %:lla
retiniitikoista. Retiniittiin liittyvä makulaturvotus havaittiin ensimmäisen
kerran jo yli sata vuotta sitten. Koska
turvotus syntyy verkkokalvon tarkan
näkemisen alueelle, se saattaa entisestään heikentää näöntarkkuutta.
Turvotuksen syytä ei tarkoin tunneta. Verkkokalvon pigmenttisolujen pumppumekanismin häiriötä on
epäilty, mutta myös verisuonten tavallista suuremmalla läpäisevyydellä
eli tihkumisella saattaa olla vaikutusta. Kaihileikkaus voi aiheuttaa makulan turvotusta kenelle tahansa.
Silmälääkäri voi diagnosoida makulaturvotuksen biomikroskooppitutkimuksessa, silmänpohjan väriainetutkimuksella eli fluoreseiiniangiografialla
(FAG) tai valokerroskuvauksella (OCT,
optical coherence tomography). Menetelmistä OCT on uusin ja herkin
sekä yleisen turvotuksen eli verkkokalvon paksuuntumisen että varsinkin turvotusrakkuloiden osoittamiseen. Angiografiasta on enemmän
apua turvotuksen alkuperän selvittämisessä. Angiografialla voidaan arvioida, tihkuuko nestettä hiussuonista
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vai pigmenttilehden läpi. OCT- ja FAGlöydökset eivät aina vastaa toisiaan.
OCT:lla nähtävistä muutoksista rakkula-alueen laajuus korreloi parhaiten näöntarkkuuden kanssa.

2.5. Verisuonimuutokset
Poikkeavia laajentuneita verisuonia
verkkokalvon laitaosissa on kuvattu
jopa 5 %:lla retiniitikoista, ja usein
muutoksia esiintyy molemmissa silmissä. Tila saattaa johtua verisuonten pitkäaikaisesta tihkumisesta
ja verkkokalvon hapenpuutteesta.
Muutokset todetaan epäsuoralla oftalmoskopialla tai biomikroskooppitutkimuksessa. Muutokset eivät
yleensä vaadi hoitoa. Tarvittaessa
käytetään laser- tai jäädytyshoitoa.

3. Periytymistavat
Vuonna 1989 irlantilainen tutkijaryhmä (McWilliam ym., Dublin) paikansi
ensimmäisen autosomaalisen vallitsevan retinitis pigmentosan (AD-RP)
tautigeenin ihmisen kromosomi 3:n
pitkään varteen. Yhdysvaltalaiset
tutkijat (Dryja ym., Boston) jatkoivat tuon alueen tutkimista ja löysivät
1990 rodopsiinimutaation P23H, joka
aiheuttaa arviolta 10 % kaikesta ADRP:sta. Tutkimustieto on sen jälkeen
lisääntynyt kiivaaseen tahtiin. Nykyään tunnetaan yli 200 retiniittiin liittyvää kromosomikohtaa ja lähes 200
RP-geeniä.

Länsimaisen kirjallisuuden mukaan
noin 50-60 % RP:sta periytyy autosomaalisesti peittyvästi. Muut tavallisimmat periytymismallit ovat autosomaalinen vallitseva ja sukupuoleen
sidottu X-kromosomaalinen. Kunkin
retiniitikon taudin periytymismallia
sekä suvun jäsenten ja jälkeläisten
sairastumisriskejä selvitellään perinnöllisyysneuvonnassa.

3.1. Peittyvästi periytyvä sairaus
Kun on kyse peittyvästi periytyvästä
sairaudesta, sairastuneen molemmilla oireettomilla vanhemmilla on yksi
normaali ja yksi verkkokalvon aistinsolutoimintaa väärin ohjaava virheellinen tautigeeni. Jokaisella lapsella on
mahdollisuus saada tautigeeni kummaltakin vanhemmaltaan eli 25 %:n
riski sairastua. Ne lapset, jotka ovat
saaneet tautigeenin vain toiselta vanhemmalta, ovat oireettomia taudin
kantajia mutta voivat siirtää virheellisen geenin jälkeläisilleen.
Kun peittyvästi periytyvää tautia sairastava henkilö saa itse lapsia, on
hyvin epätodennäköistä, että hänen
puolisonsa olisi juuri saman geenin
virheen kantaja. Kaikki lapset saavat
sairaalta vanhemmaltaan tautigeenin
mutta toiselta vanhemmalta hyvin
todennäköisesti normaalin geenin, ja
näin he ovat siis oireettomia taudin
kantajia. Jos molemmat vanhemmat
ovat sairaita ja molemmilla sattuisi
olemaan virhe aivan samassa geenissä, lasten sairastumisriski olisi 100 %.

Retiniitikon opas
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Peittyvästi periytyvä sairaus
äiti,
geenivirheen
kantaja

siittiöt

munasolut

terve

isä,
geenivirheen
kantaja

terve
kantaja

terve
kantaja

sairas
1:4 (25 %)

Peittyvä periytyminen, retiniitikon lapset
vanhemmat

sairas

sukusolut

lapset
kaikki lapset terveitä kantajia

terve
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Vallitsevasti periytyvä sairaus
sairas vanhempi

terve vanhempi

sukusolut

terve lapsi

sairas lapsi
1:2 (50 %)

3.2. Vallitsevasti periytyvä
sairaus
Vallitsevasti periytyvään tautiin sairastunut retiniitikko on perinyt toiselta vanhemmaltaan yhden terveen
ja toiselta yhden verkkokalvon aistinsolutoimintaa väärin ohjaavan geenin, joka riittää aiheuttamaan taudin.
Jos lapsi saa retiniitikkovanhempansa terveen geenin, hän syntyy terveenä eikä voi itse siirtää tautia eteenpäin. Joskus tautigeenin läpipääsy
(penetranssi) on heikentynyt. Tällöin
ei virheellisestä geenistä huolimatta kehity kliinistä tautia. Siksi löytyy
myös oireettomia, tervesilmäisiä henkilöitä, jotka voivat siirtää tautigeeniä
jälkeläisilleen. Terveen kumppanin

kanssa saaduilla lapsilla on silloin 50
%:n riski sairastua.
Vallitsevasti periytyvä sairaus voi
syntyä myös ns. tuoreen mutaation kautta. Tällöin tautigeeni ei ole
kummaltakaan vanhemmalta peritty, eikä sitä ole esiintynyt suvussa
aikaisemmin, vaan se on muuttunut
sairautta aiheuttavaksi siinä munatai siittiösolussa, josta sairas henkilö
on saanut alkunsa. Vallitsevan periytymisen mukaan potilaan omilla lapsilla on kuitenkin edellä mainittu 50
%:n todennäköisyys sairastua.
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X-kromosomissa periytyvä sairaus
äiti,
geenivirheen
kantaja

XX

isä,
terve
XY

munasolut
X

X

terve tyttö

siittiöt
X

terve
kantajatyttö

Y

terve
poika

sairas poika
1:4 (25 %)

X-kromosomissa periytyvä sairaus
äiti, terve

isä, sairas
XY

XX

munasolut

terve
kantajatyttö

siittiöt

terve
poika
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3.3. X-kromosomaalisesti
periytyvä sairaus
Kun on kyse X-kromosomaalisesti
periytyvästä sairaudesta, tautigeeni
sijaitsee X-sukukromosomissa, joita
on naisilla kaksi (XX) ja miehillä yksi
(XY). Yleensä vain miehet sairastuvat, koska heillä sairastumiseen riittää yhden X-kromosomin geenivirhe.
Naisten pitää sairastuakseen saada Xkromosomin virheellinen geeni kummaltakin vanhemmaltaan, mitä sattuu harvoin. Yleensä naiset ovatkin
oireettomia tautigeenin kantajia ja
sen edelleen siirtäjiä, kun taas miehet
ovat alttiita sairastumaan ja siirtävät
aina X-kromosomaalisen tautigeeninsä tyttärilleen (ei koskaan pojilleen,
jotka saavat isältään Y-kromosomin).

4. Silmädiagnostiikka
4.1. Perustutkimukset
Silmien tavallisia perustutkimuksia
ovat näöntarkkuuksien, hämäräadaptaation, värinäön ja näkökenttien tutkimukset sekä silmänpohjien tähystys
ja valokuvaus. Joskus myös silmänpohjien suonten varjoainekuvaus on
aiheellinen.
Sauvasoluista alkava näkövika ei aina
tule ilmi hämäränäön heikentymisestä huolimatta, sillä keinovalossa näkemisestä vastaavat vielä hyväkuntoiset
tappisolut. Alkavia näkökenttäpuu-

toksiakaan ei välttämättä osata epäillä, sillä asianomainen tulkitsee niistä
aiheutuvat tilanteet helposti vain tilapäiseksi huomiokyvyn herpaantumiseksi. Lukemisessa ja päivittäisissä
toimissa alkaa ilmetä ongelmia viimeistään silloin, kun näöntarkkuus
on pudonnut alle puoleen normaalista eli alle 0,5 tason (normaaliarvo on
1,0 tai parempi).
Varhaisdiagnostiikassa käytetään verkkokalvon elektroretinografiaa (ERG),
autofluoresenssitutkimusta, valokerroskuvausta (OCT) ja fluoreseiiniangiografiaa (FAG). Näillä herkillä menetelmillä voidaan myös seurata taudin
etenemistä ja arvioida näön ennustetta helpommin.

4.2. Elektroretinografia (ERG)
ERG kuvaa näköaistinsolujen toimintakykyä objektiivisesti. Se mittaa sähköistä potentiaalia, jonka valoärsyke
saa aikaan verkkokalvon aistinsoluissa. Sauva- ja tappisolujen vasteet rekisteröidään erikseen. ERG havaitsee
RP-muutoksia huomattavasti aiemmin kuin potilas itse. ERG-löydös voi
olla patologinen jo 6 vuoden iässä,
vaikka henkilö säilyisi oireettomana
nuoreen aikuisikään asti.
Sauva-tappi-tyypin RP voidaan todeta siis varsin varhaisessa vaiheessa
ERG:llä. Sen sijaan alkavaa tappi-sauva-tyypin RP:tä sillä ei voi varmuudella todeta, koska suurin osa tapeista toimii vielä normaalisti. Uudempi
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multifokaali-ERG paljastaa kuitenkin
paikalliset tappisoluvasteidenkin heikentymät. Pitkälle edenneessä taudissa ovat sekä sauva- että tappivasteet hävinneet.

4.3. Kuvantamistutkimukset
Autofluoresenssikuvauksella silmänpohjien toiminnallisesti poikkeavat
alueet saattavat joissakin tapauksissa
erottua jo ennen kliinisten oireiden ilmaantumista.
Valokerroskuvauksella (OCT) voidaan
tarkastella erikseen verkkokalvon
kerroksia, joiden patologia näkyy
olennaisesti selvemmin kuin perinteisellä silmänpohjien tähystyksellä ja
tavallisella valokuvauksella. OCT-tutkimuksella voidaan todeta jo varsin
lieväkin kystinen makulaturvotus.
Fluoreseiiniangiografia (FAG) on keskeisen tärkeä silmänpohjan verisuonten varjoainekuvausmenetelmä, jota
käytetään vaikeiden suoni- ja verkkokalvosairauksien
diagnostiikassa, hoitotarpeen selvittämisessä ja
mahdollisimman tehokkaiden hoitotoimenpiteiden valinnassa. FAG:lla
tutkitaan erityisesti verkkokalvon verisuonten tilaa.

4.4. Geenitutkimukset
Geenitutkimukset voivat nopeuttaa
taudin diagnostiikkaa niissä tapauksissa, joissa retiniitikon geenivirhe
voidaan löytää nykymenetelmin. Tie-

to geenivirheestä auttaa myös olennaisesti perinnöllisyysneuvonnan antamisessa.
Diagnostiikkaa vaikeuttaa se, että
kyseessä on erittäin heterogeeninen
tautiryhmä. Yhtäältä monet eri geenit voivat aiheuttaa taudin ja samankaltaisen kliinisen ilmiasun. Toisaalta
yhden geenivirheen aiheuttamat taudit voivat olla ilmiasultaan erilaisia,
ja saman geenin eri mutaatiot voivat
aiheuttaa monia eri tauteja. Esim.
rodopsiinia koodaavan RHO-geenin
eri mutaatiot voivat aiheuttaa joko
autosomaalisesti vallitsevasti periytyvän RP:n, autosomaalisesti vallitsevasti periytyvän synnynnäisen
hämäräsokeuden tai (harvemmin)
autosomaalisesti peittyvästi periytyvän RP:n. Samoin periferiiniä koodaavan RDS-geenin mutaatiot voivat
aiheuttaa autosomaalisesti vallitsevasti periytyvän RP:n, autosomaalisesti vallitsevasti periytyvän makuladegeneraation tai harvinaisemman,
digeenisesti periytyvän RP:n. Samankin mutaation aiheuttamassa taudissa esiintyy yksilöllisiä eroja taudin
vaikeusasteessa ja ilmiasussa, mikä
saattaa johtua geneettisten ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.
Mahdollisten tulossa olevien geneettisten hoitojen näkökulmasta on
eduksi, jos retiniitikko tietää silmäsairautensa mahdollisimman tarkan
diagnoosin, periytymismallin ja sen
aiheuttavan geenivirheen. Nyt saatavana olevat seulontatestit eivät kui-
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tenkaan välttämättä paljasta nimenomaan suomalaisia RP-mutaatioita.
Yliopistosairaaloittemme perinnöllisyyslääketieteen yksiköiden ja Norio-keskuksen Perinnöllisyysklinikan
mukaan RP:n aiheuttanut mutaatio
on löytynyt toistaiseksi vain noin 20
%:lta tutkituista. Toistaiseksi suomalaisen retiniitikon tautigeenin toteamismahdollisuus lienee alle 50 %.
Suomalaisessa väestössä esiintyviä
RP-mutaatioita ei tunneta vielä riittävästi. Ne voivat poiketa paljonkin
muualla länsimaissa todetuista, ja siksi niitä on etsittävä uusilla DNA:n sekvensointimenetelmillä.

4.5. Konsultaatiot
Muiden erikoislääkäreiden konsultaatiot voivat olla tarpeen. Diagnostiikka saattaa vaatia mm. audiologin,
sisätauti- tai lastenlääkärin ja neurologin tai lastenneurologin tutkimuksia. Perinnöllisyyslääkärin tapaamista
voidaan pitää tarpeellisena jokaiselle
retiniitikolle.

5. Hoitomenetelmät
5.1. Taudin etenemisen seuranta
Näöntarkkuutta ja näkökenttiä seuraamalla silmälääkäri voi arvioida
RP:n etenemisnopeutta ja näön ennustetta. Näitä kontrollitutkimuksia
suositellaan tehtäväksi muutaman
vuoden välein.

5.2. Perinnöllisyysneuvonta
Perinnöllisyysneuvontaa varten tarvitaan mahdollisimman tarkka silmäsairauden diagnoosi. Perinnöllisyysneuvonnassa retiniitikko ja hänen
omaisensa saavat tärkeää tietoa mm.
taudin periytymistavasta ja -riskeistä,
geenitestien tulosten merkityksestä
sekä taudin ehkäisyn ja perhesuunnittelun mahdollisuuksista.

5.3. Kuntoutus
RP-ryhmän sairaudet ovat Suomessa
18–64-vuotiaiden ikäryhmän yleisin
näkövammojen syy. Retiniitikon näkö
heikentyy keskimäärin hyvin hitaasti, vaikka välillä voi olla nopeamman
rappeutumisen aikoja. Monen kohdalla näkö laskee käytännön toiminnallisen sokeuden tasolle 40–50 ikävuoden vaiheilla, jolloin keskeinen
näkökenttä on supistunut halkaisijaltaan alle 20 asteeseen ja suuntausnäkö vieraassa ympäristössä tullut
epäluotettavaksi. Vain harvoin retiniitikot menettävät näön kokonaan.
Lukunäkö muutaman asteen kentän
turvin voi säilyä koko eliniän.
Kuntoutuksella heikkonäköisiä ja sokeita retiniitikoita pystytään auttamaan olennaisesti. Käytettävissä on
monenlaisia optisia ja elektronisia
apuvälineitä sekä erityismenetelmiä
toimintakyvyn ja omatoimisuuden
parantamiseen. Sopivan valaistuksen
järjestäminen ja lisävalojen käyttämi-
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nen hämärän aikaan parantavat heikentyneen näön käyttömahdollisuuksia. Kirkkaaseen valoon sopeutumista
voidaan helpottaa aurinkolaseilla tai
erityisillä keltaisilla, oransseilla tai punaisilla suodatinlaseilla, jotka myös
selventävät ympäristön kontrasteja. Värilliset lasit ovat usein tarpeen
myös kirkkaassa sisävalaistuksessa.
Silmien valosuojaus on tärkeää. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että
eräissä RP-muodoissa pitkäaikainen
auringonvalolle altistuminen voi laukaista RP:n puhkeamisen ja nopeuttaa näön heikentymistä.
Suomalaisen
kuntoutuskäytännön
mukaan silmälääkärit kirjoittavat lähetteet keskussairaaloiden silmäosastojen lääkinnälliseen kuntoutukseen.
Palveluista vastaavien kuntoutustyöryhmien koordinaattoreina toimivat
silmäosastojen kuntoutusohjaajat,
jotka ovat kuntoutettavien tärkeitä
tuki- ja yhteyshenkilöitä.

5.4. Terveellinen elämäntapa,
ruokavalio, vitamiinit ja
antioksidantit
Retiniitikoille suositellaan samanlaisia hyviä elämäntapoja kuin muullekin väestölle, toisin sanoen säännöllistä liikuntaa ja painonhallintaa.
Lisäksi verenpaineen sekä sokeri- ja
rasva-aineenvaihdunnan häiriöt on
syytä selvittää, erityisesti jos näihin
on sukutaustaa. Elämäntavaksi voidaan suositella myös monipuolista,
runsaasti hedelmiä, marjoja, kasvik-

sia ja kalaa sisältävää ruokavaliota.
Tupakointi huonontaa silmien verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.
A-vitamiinin riittävä saanti on välttämätöntä silmien näköaistinsolujen
toiminnalle. Sen puutos aiheuttaa hämäräsokeutta ja kehitysmaissa vielä
nykyäänkin vaikeita näkövammoja.
Yhdysvaltalaisessa (Berson ym.) 1993
julkaistussa laajassa tutkimuksessa
saatiin ERG-löydösten pohjalta viitteitä siitä, että päivittäinen 15 000 ky
annos A-vitamiinia palmitaattimuodossa hidastaa tappisolujen tuhoutumista retiniitikoilla. Muita vastaavia laajoja tutkimuksia ei ole tehty, ja
päätelmiä on kritisoitu laajalti. Aineistossa oli potilaita, joilla oli eri geenivirheitä ja siten mahdollisesti täysin
erilaisia tautimekanismeja.
Nykytiedon valossa A-vitamiinilisä
saattaa olla jopa haitallinen joissakin
verkkokalvorappeumissa, mm. Stargardtin taudissa, koska se kiihdyttää
näkösykliä ja haitallisten aineenvaihduntatuotteiden kertymistä heikosti
toimivassa verkkokalvossa. Lisäksi Avitamiini on suurina annoksina sikiölle haitallista, eikä hoito siten sovellu
hedelmällisessä iässä oleville naisille.
Mahdollisten maksahaittojen vuoksi
tulee seurata maksa-arvoja. Vakavien
sivuvaikutusriskien takia Suomessa
on suhtauduttu varovasti isojen A-vitamiiniannosten käyttämiseen.
Beetakaroteenin vaikutus on periaatteessa sama kuin A-vitamiinin. Esiasteen muuttumisessa A-vitamiiniksi
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on kuitenkin havaittu yksilöllisiä, mm.
geneettisiä ja entsyymitoiminnasta
johtuvia eroja. Tutkimustietoa retinoidien merkityksestä eri geenivirheistä johtuvien retiniittien kohdalla
kertyy jatkuvasti.
E-vitamiinin vaikutuksesta retinitis
pigmentosaan on käytettävissä vain
yksi julkaisu, jo edellä mainittu Bersonin vitamiinitutkimus vuodelta 1993.
Sen mukaan retiniitikoilla, jotka nauttivat päivittäin 400 ky E-vitamiinia
kapseleina,
verkkokalvorappeuma
eteni ERG-mittausten valossa hieman
tavanomaista nopeammin. Apteekista saatavien monivitamiinivalmisteiden E-vitamiinipitoisuus on yleensä
korkeintaan 8-10 mg, mikä vastaa
päivittäistä saantisuositusta. Määrä
on siis pieni verrattuna Bersonin tutkimuksessa käytettyyn. E-vitamiinia
saadaan riittävästi tavallisesta ravinnosta, mm. kokojyväviljasta, auringonkukka-, soija-, maissi- ja rypsiöljystä, pähkinöistä ja siemenistä.
Apteekissa on myös vahvempia E-vitamiinivalmisteita, joita suositellaan
E-vitamiinin puutteeseen tai puutteen ehkäisyyn. Nämä valmisteet retiniitikon on turvallisinta jättää apteekin hyllylle, sillä niiden pitkäaikaisesta
käytöstä on raportoitu haittavaikutuksena mm. näön hämärtymistä.
Ravintoaine, jonka katsotaan olevan
erityisen edullinen retiniitikoille ja
verkkokalvolle yleensäkin, on omega-3-sarjan rasvahappoihin kuuluva
dokosaheksaeenihappo (DHA), jota

saa helposti rasvaisesta merikalasta.
Eräät tutkijat suosittelevatkin, että retiniitikot nauttisivat vähintään kaksi
kala-ateriaa viikossa.
Myös luteiinin edullisesta vaikutuksesta retiniitikoiden verkkokalvon
tarkan näkemisen alueen pigmentin
määrään on raportoitu. Luteiini on
antioksidantti, jota saa mm. vihreistä
vihanneksista.
Normaalitilanteessa sauvasolut kuluttavat paljon happea, ja solujen kuollessa happiylimäärä verkkokalvossa
kasvaa. Antioksidantit voivat periaatteessa suojella verkkokalvon soluja vapaiden happiradikaalien hyökkäyksiltä
ja ehkäistä ohjelmoitua solukuolemaa.
Tältä pohjalta retiniitikoille on kehitetty antioksidanttivalmiste RetinaComplex, joka sisältää luteiinia, zeaksantiinia, L-glutationia ja alfalipoiinihappoa
sekä sudenmarjasta (Lycium Barbarum
Lynn) eristettyjä polysakkarideja. Selvää näyttöä valmisteen hyödystä ei toistaiseksi ole, mutta taudinkulku saattaa
pitkällä aikavälillä hidastua. Valmiste ei
sovi Marevan-lääkitystä saaville henkilöille.
Ravintoaineiden ja elintapojen merkitystä verkkokalvon perinnöllisissä
sairauksissa tutkitaan edelleen vilkkaasti. Tarkempia hoitosuosituksia
odoteltaessa turvallisinta on nauttia
normaalia ruokavaliota. Halutessaan
voi käyttää myös monivitamiini-, antioksidantti- ja muita ravintolisävalmisteita, kunhan ei ylitä normaalien
käyttösuositusten enimmäismääriä.
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5.5. Kaihileikkaus
Kaihi aiheuttaa lisääntyviä häikäisyongelmia ja keskeisen näkökentän
hämärtymistä. Kaihileikkauksesta voi
olla suurta apua pitkällekin edenneessä
taudissa, jos kaventuneesta näkökentästä huolimatta keskeisen verkkokalvon toimintakyky on vielä kohtalainen.
Silloin kaihileikkaus voi jopa palauttaa
lukunäön.
Retiniitikkojen keskimääräinen ikä
leikkaushetkellä on noin 50 vuotta,
joissakin tutkimuksissa jopa allekin,
kun se vanhuudenkaihissa on yli 70
vuotta. Kaihileikkauksessa samentunut mykiö kapselipussia lukuun
ottamatta poistetaan nykyisin ns.
fako(emulsifikaatio)- eli ultraäänimenetelmällä pienestä sarveiskalvon reunaan tehdystä viillosta. Leikkauksen alussa mykiön etukapselin
keskiosa poistetaan. Sen jälkeen kovempi keskiosa eli tuma rikotaan ultraäänellä ja poistetaan imulla. Myös
pehmeämmät pintaosat poistetaan
imulla. Takakapseli jätetään ehjäksi,
ja jäljelle jäävään kapselipussiin asetetaan tekomykiö, jonka valontaittokyky vastaa silmän tarvitsemaa taittovoimaa.
Leikkaustekniikka ei poikkea merkittävästi tavanomaisesta kaihileikkauksesta. Suosituksena on, että etukapselin avaus tehdään normaalia
suuremmaksi sen tavallista voimakkaamman kutistumistaipumuksen takia.

Leikkauksen jälkeen tapahtuva takakapselin sameneminen eli jälkikaihi
on retiniittisilmissä tavallinen. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa yli
puolet (50–70 %) silmistä on vaatinut
seuraavien kahden kolmen vuoden
aikana takakapselin avauksen NdYAG-laserilla. Vaikka syytä tavallista
suurempaan jälkikaihitaipumukseen
ja etukapselin kutistumiseen ei tiedetä, nuoremmalla iällä saattaa olla
merkitystä.
Kaihileikkauksen jälkeen näöntarkkuus paranee valtaosassa silmiä.
Useimmissa tutkimuksissa keskimääräinen näöntarkkuus on leikkauksen
jälkeen ollut retiniitikoilla kuitenkin
vain luokkaa 0,25–0,3 ja vain yhdessä
kolmasosassa parempi kuin 0,3.
Retinitis-yhdistys kartoitti jäsentensä kokemuksia kaihileikkauksista keväällä 2012. Kyselylomakkeen palautti 40 retiniitikkoa, joista 35:lle oli tehty
kaihileikkaus molempiin silmiin, viidelle vain toiseen. Leikkaushetkellä
retiniitikoiden keski-ikä oli 52 vuotta
(ikähaitari 22–87 vuotta). Jälkikaihi
oli hoidettu 16:ssa 70 silmästä.
Kummankin silmän kaihileikkauksen
ajankohtaa, paikkaa ja tuloksia kysyttiin erikseen. Vastaajia pyydettiin
arvioimaan, oliko silmän näöntarkkuus, värinäkö, häikäisyalttius, hämäränäkö ja kontrastinäkö leikkauksen
jälkeen parempi, ennallaan vai huonompi kuin ennen.
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Koettu näöntarkkuus parani 72 %:ssa
leikatuista silmistä, mikä on varsin
hyvä tulos. Useimmilla retiniitikoillahan keskeinen näöntarkkuus säilyy
pitkään, ja kaihinpoisto tuo sen esiin.
Pettymyksiäkin koettiin, sillä verkkokalvon tila selviää lopullisesti vasta
kaihinpoiston jälkeen.
Värinäön paranemista koettiin 44
%:ssa leikatuista silmistä. Samentuneen linssin poiston pitäisikin kirkastaa näkymää. Monilla retiniitikoilla on
kuitenkin tappisoluvioista johtuvia
värinäön ongelmia, joihin kaihileikkauksella ei voida vaikuttaa.
Kaihi aiheuttaa yleisesti häikäisyongelmia, joiden pitäisi helpottua leikkauksen jälkeen. Kyselyyn vastanneilla retiniitikoilla tilanne parani
kuitenkin vain 33 %:ssa leikatuista
silmistä ja huononi peräti 24 %:ssa.
Huomattavalla osalla retiniitikoista
häikäisy ei liitykään kaihiin vaan itse
retinitissairauteen.
Hämäränäön osalta tulos oli vielä heikompi kuin häikäisyn. Hämäränäkö
parani vain 18 %:ssa leikatuista silmistä. Tämä olikin odotettavissa, sillä
valtaosa RP-taudeista vahingoittaa
ensisijaisesti hämäränäöstä vastaavia
sauvasoluja. Tappivioissa hämäränäkö voi sitä vastoin kaihinpoiston jälkeen hyvinkin parantua.
Kontrastinäön heikkeneminen on RPtaudeissa tavallinen vaiva. Leikkauksen ansiosta tilanne parani 37 %:ssa
arvioiduista silmistä.

Viisi vastaajaa kuvaili leikkaukseen
tai sen jälkihoitoon liittyneitä hankaluuksia. Osalla leikkauksessa poistetun linssin tilalle asennettu tekomykiö ei pysynyt paikallaan, ja tilanteen
korjaamiseksi jouduttiin tekemään
uusintaleikkauksia. Retiniitikoilla silmän kudokset saattavatkin olla rakenteiltaan tavallista löysempiä, ja
siksi esitetyn kaltaisia teknisiä hankaluuksia voi ilmetä herkemmin kuin
muilla. Kolme vastaajaa raportoi leikkauksen jälkeisistä tulehduksista, ja
yhdellä oli todettu glaukooma.
Vaikka retiniitikoiden kaihileikkaustulokset eivät ole aivan yhtä hyviä
kuin valtaväestöllä, leikkauksesta on
useimmiten kuitenkin hyötyä eritoten näöntarkkuuden paranemisen
vuoksi. Leikkausta harkittaessa myös
mahdolliset haitat on kuitenkin punnittava tavallista tarkemmin. On myös
tärkeää kertoa, että kaihileikkaus ei
laajenna näkökenttää.

5.6. Kystisen makulaturvotuksen
hoito
Kystinen makulaturvotus (CME) heikentää yleensä näöntarkkuutta, ja
siksi sitä pyritään hoitamaan. CME:n
ja näöntarkkuuden välinen yhteys ei
retiniitikoilla ole kuitenkaan yhtä selvä kuin niillä, joiden CME johtuu muista syistä. RP-CME on usein kroonista,
eikä turvotus tai sen vähentäminen
välttämättä vaikuta merkittävästi näköön.
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Aiheuttajasta riippuen turvotusta
pyritään vähentämään tulehdus- tai
glaukoomalääkkeillä. Verisuonitukoksiin, diabeettiseen silmäsairauteen ja
makulan kosteaan ikärappeumaan
liittyvää makulaturvotusta hoidetaan uusilla biologisilla lääkkeillä, jotka vaikuttavat estävästi verisuonten
kasvutekijöihin. Näitä lääkkeitä annostellaan silmän sisäisin injektioin.
Hiljattain on raportoitu verisuonten
kasvutekijäestäjien kokeilusta 9 potilaalla RP-CME:n hoidossa. Melo ym.
(2007) ei todennut mitään vaikutusta kahdella retiniitikolla. Yuzbasioglu
ym. (2009) raportoivat turvotuksen
vähentyneen ja näön parantuneen 7
hoidetulla potilaalla, mutta injektioita jouduttiin antamaan useita noin
kuukauden välein. Seuranta-aika oli
vain 14 kk, joten pitkäaikaisvaikutuksista tai tulosten pysyvyydestä ei ole
tietoa. Injektiohoidon riskejä voidaan
retiniitikoilla pitää saavutettavaan
hyötyyn nähden varsin merkittävinä.
Koska kasvutekijäestäjähoito on vasta
kokeellista eikä sen mahdollisista pitkäaikaishyödyistä RP:n kohdalla ole
tietoa, on tärkeää, että retiniitikko ja
silmälääkäri keskustelevat tilanteesta
perinpohjaisesti ennen hoito(kokeilu)
päätöstä.
Retiniittiin liittyvä makulaturvotus
reagoi yleensä parhaiten nestettä
poistavaan hiilihappoanhydraasin estäjään asetatsolamidiin. Aina lääke ei
kuitenkaan tehoa, tai teho saattaa olla
väliaikainen. Asetatsolamidi on glau-

kooman hoitoon rekisteröity reseptilääke, jota on saatavana sekä tabletteina (Ödemin) että silmätippoina
(useita kauppanimiä). Rakenteeltaan
asetatsolamidi on sulfajohdannainen
eikä sovi sulfa-allergisille. Sitä ei pidä
myöskään käyttää raskauden aikana.
Ödemin-tabletit saattavat aiheuttaa
varsin pienelläkin annoksella mm. väsymystä, pahoinvointia, vatsavaivoja,
suun kuivumista, päänsärkyä, silmien
ärsytystä ja kipuja. Silmätippojen sivuvaikutukset eivät ole yhtä yleisiä ja
epämukavia kuin tablettilääkkeen.

5.7. Tulevaisuuden
hoitomuotoja
Maailmalla on käynnissä paljon merkittäviä tutkimushankkeita hoitojen
löytämiseksi perinnöllisiin verkkokalvorappeumiin.

5.7.1. Geeniterapia
Geeniterapia on nopeasti kasvava
tutkimusala, jonka tavoitteena on näkövian ehkäisy varhaisen diagnoosin
jälkeen tai sen etenemisen pysäyttäminen. Geeniterapiassa soluun siirretään uutta geneettistä materiaalia.
Joko ylituotetaan puuttuvaa geenituotetta (proteiinia), estetään haitallisen geenin toimintaa tai korjataan
virheellistä geeniä. RP:n hoidossa
pyritään siihen, että geneettisen tyypityksen avulla todetut tautigeenit
korvataan terveillä geeneillä, ja sitä
kautta näköaistinsolujen normaali
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toiminta palautuu. Kuljettimeen pakattu geeni ruiskutetaan yleensä verkkokalvon alle, mistä se siirtyy verkkokalvon soluihin. Siirrossa käytetään
tällä hetkellä virusvektoreita (eniten
adenovirusta), mutta kehitteillä on
myös nanoteknologiaan perustuvia
siirtotekniikoita. Geenihoidon avulla
on mahdollista saada aikaan pitkäkestoinen vaikutus.
Pisimmälle on edetty RPE65-geenin
virheestä aiheutuvan Leberin synnynnäisen amauroosin (LCA) hoidossa.
Ensimmäisten ihmisille tehtyjen LCAhoitotutkimuksien tulokset julkistettiin Moorfieldsin sairaalassa Lontoossa 2007. Lokakuussa 2009 julkistettiin
tuloksia yhä nuorempien potilaiden
geenihoidoista, joissa oli käytetty
suurempaa virusannosta. Hoidetuilla
8–11-vuotiailla lapsilla näkö parantui merkittävästi enemmän kuin vanhempana hoidetuilla. Eräs lapsista
jätti valkoisen kepin kaappiin ja siirtyi
näkövammaisten koulusta tavalliseen
kouluun. Geenihoitoja kehitetään
myös muihin LCA-geenivirheisiin.
Tulevaisuudessa geenihoitojen avulla pystytään LCA:ta sairastavien lasten näkövammautuminen estämään
ehkä kokonaan.
Geenihoitoja on kehitteillä myös muihin peittyvästi periytyviin retinitissairauksiin, esimerkiksi koroideremiaan,
Usherin syndroomaan, Stargardtin
tautiin ja akromatopsiaan sekä X-kromosomaalisesti periytyvään retinoskiisiin.

Vallitsevasti periytyvän taudin parantaminen geeninsiirroolla on haastavampaa kuin peittyvästi periytyvän.
Sen aiheuttajana on nimittäin usein
solutoimintoja haittaava virheellinen
geenituote. Tällaisessa tapauksessa normaalin geenikopion vieminen
kudokseen ei paranna sairautta. Virheellisen geenin toimintaa voidaan
yrittää eri tavoin pysäyttää ja estää
RNA-tasolla. Vallitsevasti periytyvän
RP:n yleisin syy on rodopsiinimutaatio. Eläinkokeissa virheellisen rodopsiinigeenin esto- ja korvaushoito on
jo onnistunut kohtalaisen hyvin. Vallitsevasti periytyviä tauteja sairastavillakin on siis toivoa uusista kehitteillä olevista geenihoitomuodoista.

5.7.2. Retinoidisyklin lääkehoito
Synteettiset retinoidit soveltuvat
sellaisten tautien hoitoon, joissa on
geenivirheen vuoksi 11-cis-retinaalin puute. Pigmenttiepiteelisolujen
normaalisti tuottama 11-cis-retinaali
on retinoidi-rodopsiinikierron ja näkötoiminnan välttämätön komponentti. Kanadassa 2010 tehdyssä
tutkimuksessa annettiin synteettistä retinoidivalmistetta tabletteina 7
vuorokauden ajan LCA-potilaille. Hoidettujen näöntarkkuus, näkökentät
ja toimintakyky alkoivat parantua jo
viikon kuluttua hoidon aloituksesta,
ja vaikutus säilyi parhaimmillaan jopa
vuoden ajan. Tulokset viittaavat siihen, että uinuvaan tilaan joutuneet
verkkokalvon sauva- ja tappisolut on
mahdollista saada toimiviksi lääkityksen avulla.
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5.7.3. Hermosoluja suojaava hoito
Hermosoluja suojaavassa hoidossa silmän lasiaiseen viedään geenimuunneltuja soluja sisältävä kapseli, joka erittää
hermosoluja suojaavia tekijöitä. Suojausmenetelmät kohdistuvat spesifisten
geenivirheiden aiheuttamien sekundaaristen haittojen estoon. Menetelmä
sopii periaatteessa monien eri verkkokalvorappeumien hoitoon geenivirheestä riippumatta. Hoidon tavoitteena
on hidastaa ja estää näköaistinsolujen,
erityisesti tappisolujen tuhoutumista,
jotta keskeinen tarkan näkemisen alue
säilyisi toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään. Kliinisten hoitotutkimusten alustavat tulokset näyttävät lupaavilta.

5.7.4. Solusiirrot
Solukorvaus- ja kantasolusiirtoja on
toivottu ratkaisuksi useiden vaikeiden sairauksien hoitoon. Hyljintäreaktioiden riskiä on pidetty vähäisenä,
jos siirrot tehdään verkkokalvon aistinsolukerroksen ja pigmenttiepiteelin väliseen tilaan. Pigmenttiepiteelisolujen siirtoja on jo tehty kliinisenä
hoitotutkimuksenakin, mutta edelleen pitää panostaa eläinkokeisiin,
joissa selvitellään mm. siirrettyjen
solujen kiinnittymistä ja integraatiota
isäntäkudoksen kanssa, solujen erilaistumista ja elinikää.

5.7.5. Keinonäkö
Vuosikymmeniä kestäneen tutkimustyön tuloksena keinonäkötutkimuk-

sen kohdalla päästiin kliinisen hoitotutkimuksen vaiheeseen vuonna
2000, jolloin yhdysvaltalainen tutkijaryhmä (Chow ym.) asensi Chicagossa
ensimmäisen verkkokalvoimplantin
ihmiselle. Näköhermon ja näköaivokuorenkin implantteja on tutkittu,
mutta verkkokalvoimplanttien osalta
kehitys on edennyt pisimmälle. Los
Angelesissa toimiva Second Sight on
jo tuottanut Argus II -keinonäköimplantin, joka on hyväksytty myyntiin
Euroopassa ja USA:ssa.
Vaikka retiniitikon näköaistinsolut ja
pigmenttiepiteelisolut tuhoutuvat,
verkkokalvon sisempien kerrosten
hermosolut (mm. bipolaari- ja gangliosolut) säilyvät toimintakykyisinä
pidempään.
Verkkokalvoimplantti
voi toimia silmässä valon vastaanottimena ja stimuloida verkkokalvon toimintakykyisiä hermosoluja ja saada
näin aikaan sähköimpulssien synnyn
ja välittymisen luonnollista näkörataa
pitkin aivoihin. Lisäksi tarvitaan vahvistava ulkoinen virtalähde. Joissakin
implanttimalleissa kuva tuotetaan
verkkokalvolle silmälasien sankaan
kiinnitettävällä kameralla. Verkkokalvoimplantteja on kahta päätyyppiä,
joko verkkokalvon pinnalle tai verkkokalvon alle asennettavaa mallia.
Laitetyyppien tekniset ratkaisut vaihtelevat kehittäjistä riippuen.
Keinonäköimplantin saamisen jälkeen retiniitikko tarvitsee riittävän
pitkän näönkuntoutusjakson oppiakseen tulkitsemaan laitteen välittämiä signaaleja ja toimimaan niiden
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varassa. Kehityksen nykyvaiheessa
implantin turvin pystyy lukemaan lyhyitä sanoja ja liikkumaan auttavasti. Keinonäköimplanttiteknologia on
kaikesta huolimatta edelleen kehityksensä alkuvaiheessa, eikä sitä vielä
voida pitää rutiinihoitona. Leikattavat retiniitikot ovat edelleen lähinnä
menetelmien kehittämiseen tarvittavia tutkimuspotilaita.

6. Lopuksi
Vaikka varsinaista näköä parantavaa
lääketieteellistä hoitoa ei aivan vielä
ole tarjolla, retiniitikoiden kannattaa
seurata näkötilannettaan ja käydä
silmälääkärissä muutaman vuoden
välein. Kaihi ja muut edellä kuvatut liitännäistaudit ovat tavallisia, ja
useimpiin löytyy hoitokeinoja, joten silmien säännöllinen seuranta on
näistäkin syistä suositeltavaa. Samalla voidaan arvioida, onko kuntoutukseen ohjaus ajankohtaista. Kehitteillä
olevia geenihoitoja silmällä pitäen
olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä
selvittää taudin taustalla oleva geenivirhe. Tautigeenin löytäminen tarkentaa diagnostiikkaa ja näön ennustetta sekä helpottaa merkittävästi
perinnöllisyysneuvontaa. Retiniitikko
ja hänen omaisensa saavat samalla käytännön kannalta tärkeää tietoa sairaudesta, periytymisriskeistä
ja tarvittaessa sikiödiagnostiikankin
mahdollisuuksista. Myös taudin kantajien selvittäminen voi osoittautua
merkitykselliseksi.

Retinitis pigmentosa on verkkokalvon
perinnöllisistä rappeumasairauksista
yleisin ns. harvinainen sairaus. Maamme asutushistoriasta ja suomalaisten
pitkään jatkuneesta suhteellisesta
eristäytymisestä johtuen väestössämme on saattanut tapahtua joidenkin
RP-tautigeenien rikastumista. Geenitutkimuksissa saattaakin vielä löytyä
ennestään tuntemattomia, kotoperäisiä RP-geenejä, joiden esiintyvyys
on muualla harvinaista.
Tulevina vuosina selvinnee, paljonko
retiniiteistä voidaan hoitaa geeniterapialla, keinonäköimplanteilla ja muilla uusilla menetelmillä. Niiden myötä
”Käypä hoito” ‑järjestelmään voi hyvinkin tulla retiniitikoita koskevia lisäyksiä.

Tekstin laatinut työryhmä:
Vs. erikoislääkäri, LKT Anna-Kaisa Anttonen, HUSLAB Kliinisen genetiikan yksikkö
Professori (emerita) Leila Laatikainen,
Helsingin yliopisto
Ylilääkäri (eläkkeellä), LT Sirkka-Liisa Rudanko, Näkövammaisten Keskusliitto
Ylilääkäri, dosentti Riitta Salonen-Kajander, Norio-keskus, Perinnöllisyysklinikka,
Rinnekoti-Säätiö
Erikoislääkäri, LT Eeva-Marja Sankila,
HUS Silmätautien klinikka
Professori, ylilääkäri Hannu Uusitalo,
Tampereen yliopisto / Tays, Näkövammarekisterin vastaava lääkäri
Kieliasun tarkistus:
Professori Esa Lehtinen, Vaasan yliopisto
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Näkövammarekisterin kertomaa
Tutkimuspäällikkö Matti Ojamo,
Näkövammarekisteri, THL ja NKL

N

äkövammarekisteri on toiminut jo 30 vuotta. Suomessa
terveydenhuollon henkilöstöllä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa rekisteriin jokainen hoitoon
tai tutkimukseen tullut pysyvästi näkövammainen henkilö. Rekisterissä
on lääketieteelliset perustiedot jo
44 600 henkilöstä. Korkean keski-iän
vuoksi elossa olevia on vain 17 300.
Aineiston avulla seurataan näkövammaisuutta tilastojen ja tutkimusten
kautta.
Suomessa arvioidaan olevan kaikkiaan noin 80.000 näkövammaista,
joten rekisterinkään tiedot eivät ole
ilmoitusmenettelystä johtuen täydelliset. Sen sijaan rekisterissä on edustava otos kaikista vuoden 1983 jälkeen
silmäterveydenhuollon
palveluita
käyttäneistä henkilöistä. Rekisteri antaa hyvän kuvan näkövammaisuuden
rakenteesta ja eri diagnoosiryhmien
luonteesta, vaikka sen lukumäärätiedot ovat alimitoitettuja.
Silmänpohjan perinnöllisiä rappeumia on 31.12.2011 rekisterissä 1 987
elossa olevalla henkilöllä. Tämä ryhmä kattaa 11,5 % rekisteröidystä nä-

kövammaisuudesta. Näistä 1 545:lle
on merkitty taustalla olevan perinnöllisen sairauden diagnoosi. Tämä
esitys perustuu 14 silmänpohjarappeumaan, joiden 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

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

24
20
134
80
77

Retinitis pigmentosa

512

Tarkemmin määrittämätön verkkokalvorappeuma

248

Yhteensä

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

Sukupuolijakaumat kertovat
miesenemmyydestä
Lähes 60 % tarkasteltavista taudeista esiintyy miehillä. Syytä tähän ei
tiedetä. Periytymistavasta johtuen
koroideremia ja retinoskiisi koskevat

60
48
44
39
14
8
191
46

1545

melkein yksinomaan miehiä. Näissä
miesten osuus on 98 % ja 97 %. Myös
NCL-taudeissa miespuolisten osuus
(69 %) on korkea, samoin albinismissa
(64 %). Niukka miesenemmyys vallitsee Usherin syndroomassa (53 % miehiä) ja akromatopsiassa (52 %). Bestin
taudissa ja Leberin synnynnäisessä
amauroosissa sukupuolten osuudet
ovat tasan 50-50. Ryhmä tarkemmin
määrittämätön verkkokalvon rappeuma on miesenemmistöinen (58 %
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miehiä). Lievästi naisenemmistöisiä
ovat retinitis pigmentosa ja gyrata-atrofia (molemmissa 52 % naisia), tappisauva-dystrofia (54 %) sekä Stargardtin tauti (55 %). Selvä naisenemmyys
havaitaan vain kahdessa tarkasteltavista taudeista kaikkein pienimmissä
ryhmissä, Cohenin taudissa (62 % naisia) ja Bardet-Biedl-syndroomassa (79
%).

Ikäjakaumat
Vammautumisikä kertoo iän, jolloin
tauti on aiheuttanut näkövamman.

Synnynnäisiä tauteja lukuunottamatta perinnöllisille silmänpohjarappeumille on tyypillistä, että tauti etenee ja
heikentää näköä vähitellen. Usein on
vaikea määritellä tarkasti, milloin näkövammaisuuden kriteerit täyttyvät.
Suurin osa retiniitikoista ehtii käydä
koulunsa ja hankkia ammatin ennen
näkövammautumista. Osa joutuu
luopumaan ammatistaan näkövammauduttuaan. Uudelleen ammattiinkouluttautuminen on vaikeaa. Olisi
hienoa, jos entinen ammatti voitaisiin sopeuttaa näkövamman mukaan.
Tämä on liian harvoin mahdollista.

Taulukko 2

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

NCL-taudit
Leberin synnynnäinen amauroosi
Bardet-Biedl syndrooma
Albinismi
Akromatopsia
Cohenin tauti
Tappi-sauva-dystrofia
Stargardtin tauti
Retinoskiisi
Koroideremia
Gyrata-atrofia
Tarkemmin määrittämätön
verkkokalvorappeuma
Usherin syndrooma
Retinitis pigmentosa
Bestin tauti

keski-ikä
mediaani

vammautumisikä
mediaani

ikäväli (v)

19
32
34
35
35
37
47
48
49
52
55

9
0
12
0
0
20
35
29
11
29
37

34
80
37
79
67
39
72
67
97+
66
64

3
0
20
3
12
16
10
17
3
22
11

37
80
57
82
79
58
82
84
100+
88
75

56

33

85

6

91

58
59
64

23
34
55

73
89
82

12
5
8

85
94
91

nuorin/
vanhin (v)
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Taulukko 3

Keskimääräinen vammautumisikä vuosina

Syntymänäkövammaiset

Näkövammautuminen
nuoruusiässä

Näkövammautuminen nuorena
aikuisena

Näkövammautuminen keski-iässä

Leberin synnynnäinen
amauroosi
Albinismi
Akromatopsia
NCL-taudit
Retinoskiisi
Bardet-Biedl syndrooma
Cohenin tauti
Usherin syndrooma
Stargardtin tauti
Retinitis pigmentosa
Tappi-sauva-dystrofia
Gyrata-atrofia
Bestin tauti

0
0
0
9
11
12
20
23
29
34
35
37
55

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 informaatio on
epäluotettavaa ja epätarkkaa.

Suomessa näkövammaisista valtaosa
(76 %) on heikkonäköisiä. Sokeiksi luettavia on 22 %. Tähän ryhmään
kuuluvat syvästi heikkonäköiset, lähes sokeat ja täysin sokeat. Täydellinen sokeus on erittäin harvinaista (2
%). 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. Tällainen
henkilö voi lukea tavallista tekstiä
mutta liikkuminen on erittäin hankalaa.
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Kuvio 1
Tarkasteltavat ryhmät on jaoteltu näkövamman vaikeusasteen mukaisesti
kolmeen luokkaan: heikkonäköiset, sokeat ja vaikeusaste määrittämättä.
Bestin
Bestin tauti
tauti
Retinoskiisi
Retinoskiisi
Albinismi
Albinismi

Cohenin tauti
Tappi-sauva-dystrofia
Tappi-sauva-dystrofia
Achromatopsia
Akromatopsia
Stragardtin tauti
Stargardtin
tauti
Gyrata-atrofia
Gyrata-atrofia
NCL-taudit
Syndr. Bardet-Biedl
Bardet-Biedl
syndrooma
Retinitis pigmentosa
pigmentosa
Retinitis
Usherinsyndrooma
syndroma
Usherin
Koroideremia
Koroideremia
Leberin
Leberinsynnynn.amaur
synnynnäinen

amauroosi

0%

Näkövammarekisteri 2011

20%

40%

60%

Heikkonäköis et Sokeat

80%

100%

Ei m ääritetty

Näkövammarekisteri 2011

Sokeiden osuus on suurin Leberin
synnynnäisessä amauroosissa, jonka
nimikin jo kertoo sokeudesta. Sokeiden osuus on 95 %. Myös koroideremiassa (85 %), Usherin syndroomassa
(79 %), retinitis pigmentosassa (75 %)
ja Bardet-Biedl syndroomassa (71 %)
sokeiden osuudet ovat korkeita. Keskikastin muodostavat Gyrata-atrofia
(sokeita 40 %), NCL-taudit (33 %) ja
Stargardtin tauti (27 %).
Pienimmät sokeiden osuudet havaitaan albinismissa (2 %), Bestin taudissa (5 %), retinoskiisissä (9 %), Cohenin

taudissa (12 %), akromatopsiassa (16 %)
sekä tappi-sauva-dystrofiassa (17 %).

Sosiaalinen asema
Näkövammarekisteriin tallennetaan
vain näkövammaa koskevat perustiedot. Viiden vuoden välein selvitellään
erillistutkimuksella
rekisteröityjen
sosiaalista asemaa. Tällöin rekisterin
henkilötunnusten avulla poimitaan
väestölaskennan tietokannasta tarpeelliset tiedot. Tunnistetiedot hävitetään, joten yksittäisen henkilön sosiaalista asemaa ei voida havainnoida,
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sen sijaan voidaan verrata eri ryhmiä
keskenään, esimerkiksi heikkonäköisiä ja sokeita, vastavammautuneita ja
konkareita.
Sosiaalisen aseman tutkimustietokannassa ei ole perinnöllisen sairauden diagnoosia. Sen vuoksi
seuraavassa lähestytään aihetta näkövamman diagnoosien kautta. Samalle
näkövamman diagnoosille voidaan
kuitenkin muutamissa tapauksissa
merkitä useiden perinnöllisten sairauksien aiheuttamat näkövammat, joten henkilöt tässä eivät ole kaikki samoja kuin edellä. Erot ovat kuitenkin

varsin pieniä. Taulukossa 4 esitetään
tarkastelussa mukana olevat ryhmät
koulutustason ja työllisyystilanteen
suhteen. Tiedot ovat vuodelta 2010.
Mukana tarkastelussa ovat vain työikäiset henkilöt. Tutkinnon suorittaneilla tarkoitetaan kaikkia niitä, joilla on perusasteen jälkeen vähintään
keskiasteen tutkinto suoritettuna.
Osittain työlliset ovat henkilöitä, jotka virallisesti luokitellaan eläkeläisiksi, koska heillä eläkkeet ovat suuremmat kuin muut ansio- tai yrittäjätulot,
mutta heidät on otettu tässä omaksi
ryhmäkseen, koska tämä elämäntilanne on näkövammaisilla varsin yleinen.

Taulukko 4

Perinnöllisiä silmänpohjanrappeumia sairastavat työikäiset (15–64 v) henkilöt
koulutuksen ja työllisyystilanteen mukaan tutkinnon suorittaneiden mukaisessa järjestyksessä.

Bestin tauti
Usherin syndrooma,
Bardet-Biedl syndrooma
Koroideremia
Gyrata-atrofia
Stargardtin tauti, Cohenin tauti,
Tappi-sauva-dystrofia
Retinitis pigmentosa
Retinoskiisi
Albinismi
Leberin synnynnäinen amauroosi
Akromatopsia
NCL-taudit
Rekisteröityjen näkövammaisten
keskiarvo

Tutkinnon Työllistyneet
suoritt %
yht.
88
59

- joista
täystyöll
35

- joista
ositt.työll
24

80

43

17

25

78
76

47
72

31
45

16
28

76

51

37

14

74
74
68
68
66
6

49
66
55
59
59
3

27
40
32
37
29
0

22
26
23
22
29
3

61

41

22

19
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Taulukosta havaitaan, että tarkasteltava joukko on NCL-tauteja lukuunottamatta suorittanut useammin
jonkin perusasteen tutkinnon kuin
rekisteröidyt näkövammaiset keskimäärin. Koska näkövammaisilla koulutusaste vaikuttaa työnsaantiin siinä
missä muullakin väestöllä, ovat myös
työllistyneiden osuudet korkeampia
kuin näkövammaisilla keskimäärin.
Erityisesti täysin työllisiä on suhteellisen paljon verrattuna työikäisten näkövammaisten keskitasoon. Usherin
syndrooma on tästä poikkeus. Siinä

täystyöllisten osuus jää keskiarvon
alapuolelle mutta osittain työllisten
osuus on korkeampi.
Vammautumisikä vaikuttaa tutkinnon suorittamiseen ja sitä kautta
myös työllistymiseen. Syntymävammaisten koulutuspolku jää lyhyemmäksi kuin myöhemmin vammautuneilla. Toisaalta syntymävammaiset
voivat hakeutua oikeanlaiseen koulutukseen ja sitä kautta sopivaan ammattiin, eikä uudelleenkouluttautumisen ongelmaa tule.

Retiniitikko ja ajokortti
Optikko Tuula Kääriäinen, Näkövammaisten Keskusliitto ry

T
(Kuva: Pekka Makkonen)

ammikuussa 2013 voimaan astuneen ajokorttilain ja siihen
liittyvän ajoterveysasetuksen
mukaan lääkäri arvioi ajoterveyden
ja sen osana ajonäön. Näöntarkastuksessa varmistetaan, että henkilö
täyttää ajokorttilain näkökykyä koskevat vaatimukset. Tutkimuksessa on
kiinnitettävä huomio näöntarkkuuteen, näkökenttään, hämäränäköön,
häikäisy- ja kontrastiherkkyyteen,
kaksoiskuviin ja muihin näkötoimintoihin, jotka voivat vaarantaa ajoturvallisuutta.
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Näkövaatimukset ryhmässä I
(M-, T-, MT-, A1-, A-, B-, ja
BE-kortit yhdistelmineen eli ns.
henkilöautokortti):

Näkövaatimukset ryhmässä II
(C-, D-, D1-, CE-, ja D1E-ajokortit
eli ns. kuorma-auto- ja ajoneuvoyhdistelmäkortti):

Näöntarkkuuden on oltava molemmat silmät avoinna ja myös yhtä silmää käyttävillä 0.5. Jos näkökyky ilman silmä- tai piilolaseja jää alle 0.5,
on silmä- ja piilolaseja käytettävä ajaessa. Aiempi yhtä silmää käyttävän
näöntarkkuusvaatimus (0.6) on jäänyt pois.

Näöntarkkuuden on oltava paremmassa silmässä 0.8 ja huonommassa 0.1. Jos näkökyky ilman silmä- tai
piilolaseja jää sen alle, on käytettävä
silmä- ja piilolaseja. Ryhmän II näkövaatimuksista on jäänyt pois näöntarkkuuden minimivaatimus ilman
silmä- tai piilolaseja, sekä miinuslinssien dioptriaalinen rajoitus. Voimassa
on edelleen pluslinssien dioptriaalinen raja-arvo, korkeintaan +8.0 dpt.
Molempien silmien yhteisen vaakasuoran näkökentän on oltava vähintään 160 astetta. Uutena asiana ovat
tulleet seuraavat tarkennukset: näkökentän laajuuden tulee olla vähintään 70 astetta vasemmalle ja oikealle sekä 30 astetta ylä- ja alasuuntaan.
Näkökentän keskialueella 30 asteen
säteellä keskipisteestä ei saa olla puutoksia. Näkövaatimukset eivät täyty
sellaisen henkilön kohdalla, jonka
kontrastiherkkyys on merkittävästi
heikentynyt tai joka näkee kaksoiskuvia. Jos toisen silmän näkökyky on
heikentynyt olennaisesti tai silmien
aikaisempi yhteisnäkö on menetetty,
silmätautien erikoislääkärin on arvioitava ajoterveysvaatimusten täyttymistä uudelleen aikaisintaan kolmen
kuukauden kuluttua. Tänä aikana
ajoterveysvaatimukset eivät täyty.
Lisäksi ajoterveysvaatimusten täyttyminen edellyttää ajokokeen hyväksyttyä suorittamista.

Molempien silmien yhteisen vaakasuoran näkökentän on oltava vähintään 120 astetta. Uutena asiana ovat
tulleet seuraavat tarkennukset: näkökentän laajuuden tulee olla vähintään 50 astetta vasemmalle ja oikealle sekä 20 astetta ylä- ja alasuuntaan.
Näkökentän keskialueella 20 asteen
säteellä keskipisteestä ei saa olla puutoksia. Jos näkökenttäpuutos johtuu
neurologisista syistä, neurologian erikoislääkärin on tutkittava henkilö. Jos
henkilö on äskettäin alkanut nähdä
kaksoiskuvia tai menettänyt näön toisesta silmästä, silmätautien erikoislääkärin ja tarvittaessa neurologian
erikoislääkärin on arvioitava ajoterveysvaatimusten täyttymistä uudelleen aikaisintaan kuuden kuukauden
kuluttua. Tänä aikana ajoterveysvaatimukset eivät täyty.
Lisäksi ajoterveysvaatimusten täyttyminen edellyttää ajokokeen hyväksyttyä suorittamista.
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Tietoa ja tukea omasta yhdistyksestä
Outi Lehtinen

R

etinitis-yhdistys ry on perustettu 1973 edistämään perinnöllisten silmänpohjan rappeumasairauksien tutkimusta ja hoitomuotojen
kehittämistä sekä toimimaan näitä
sairauksia potevien ja heidän läheistensä valtakunnallisena yhdyssiteenä
ja tietopisteenä. Yhdistys pyrkii välittämään jäsenistölle, alan ammattilaisille ja suurelle yleisölle uusinta tietoa
retinitissairauksista.

Yhdistyksellä on toimisto ja osa-aikainen toimistonhoitaja Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus
Iiriksessä Helsingin Itäkeskuksessa. Iiriksen muita tiloja hyödynnetään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa
sekä hallituksen ja työryhmien kokouksissa.
Yhdistykseen kuului vuoden 2012 lopussa 580 varsinaista ja lähes sata kannatusjäsentä. Varsinaiseksi jäseneksi
voi liittyä henkilö, jolla on lääkärin
toteama perinnöllinen verkkokalvon
rappeumasairaus. Kannatusjäseniksi
ovat kaikki tervetulleita.
Oman yhdistyksen, tiedon ja vertaistuen merkitys on suurimmillaan,

kun tieto sairaudesta on juuri saatu.
Useimmat perinnölliset silmänpohjan
rappeumat etenevät hitaasti. Vaikka
ensimmäiset oireet ilmaantuvat jo
lapsuudessa, moni tiedostaa niiden
olemassaolon vasta, kun diagnoosi
pari-kolmekymppisenä selviää. Etenevän näkövamman kanssa eläminen on henkisesti raskasta. Juuri kun
on oppinut tulemaan toimeen yhden
hankaluuden kanssa, on jo sopeuduttava uuteen. Haastetta lisää se,
että näkötilanne vaihtelee valaistusolosuhteiden mukaan hämäräsokeuden ja häikäisyalttiuden vuoksi. Käytännön ongelmien ohella omituinen
näkövamma luo sosiaalisia paineita.
Muiden on vaikea ymmärtää oikukasta retiniitikkoa, joka juuri poimi
roskan pöytäliinalta, mutta törmää
seuraavassa hetkessä tuoliin eikä
huomaa vastaantulijaa tai tervehdykseen ojentuvaa kättä.

Vertaistukea retiniitikoille ja
perheenjäsenille
Jäsentoiminnan tärkeä painopistealue on vertaistuki. Vuoden mittaan
retiniitikoille ja heidän perheenjäse-
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nilleen tarjoutuu useita tilaisuuksia
kokemusten vaihtoon. Sääntömääräisiä kevät- ja syyskokouksia, perinteisiä
kesäpäiviä ja muita tapahtumia pyritään hajauttamaan eri puolille maata,
jotta mahdollisimman moni pääsisi
ainakin joskus mukaan. Retiniitikkolasten perheille ja nuorille työikäisille
retiniitikoille järjestetään aika ajoin
omia tapaamisia. Tampereella toimii
tätä kirjoitettaessa paikallinen retinitiskerho, ja jäseniä kannustetaan vastaavaan toimintaan muillakin paikkakunnilla.
Vapaaehtoiset yhteyshenkilöt ottavat yhteyttä uusiin jäseniin. Yhteyshenkilöille voi itsekin soittaa
kaivatessaan vertaistukea tai tietoa
arkielämään liittyvissä kysymyksissä.
Keskusteluja voi käydä myös sähköisesti yhdistyksen Facebook-sivulla
ja Näkövammaisten Keskusliiton Tiedonhallintapalvelun tarjoamalla Retiniitikot-sähköpostialueella.
Mikään muu järjestö ei voi korvata
Retinitis-yhdistyksen työtä. Eräs retiniitikko kiteytti asian tähän tapaan:
”Näkevien seurassa on teeskenneltävä näkevää ja muiden näkövammaisten parissa sokeaa. Vain toisten retiniitikoiden kanssa voi olla rennosti
oma itsensä.”

Tietoa monessa muodossa
Retinitis-yhdistyksen julkaisut ja
verkkosivut osoitteessa www.retina.fi
tarjoavat perustiedot yhdistyksestä ja
retinitissairauksista.

Tiedotus- ja jäsenlehti Retina (ent. RPuutiset) ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Se sisältää uusinta tutkimustietoa
retinitissairauksista, kuntoutukseen
ja apuvälineisiin liittyviä artikkeleja,
kertomuksia retiniitikoiden arjesta
sekä raportteja valtakunnallisista ja
kansainvälisistä tapahtumista. Lehti
postitetaan jäsenille, kannatusjäsenille, Suomen silmälääkäreille, keskussairaaloiden näkökeskuksille ja muille
keskeisille näkövammaistyötä tekeville tahoille. Retinan pdf-versio löytyy yhdistyksen verkkosivulta www.
retina.fi. Lehti on saatavana myös
Daisy-äänitteenä ja Näkövammaisten
Keskusliiton tiedonhallintapalvelun
kautta sähköisessä Luetus-muodossa.
Retiniitikon erikoislaatuiseen näkemistapaan voi sukeltaa 10 minuutin
pituisen Näen ja en – Retiniitikon arkipäivä -DVD:n avulla. Siinä kerrotaan
kameran ja tietokonesimulaatioiden
avulla, miltä maailma näyttää osa-aikasokean silmin. DVD on tekstitetty
ruotsiksi ja englanniksi sekä suomeksi kuulovammaisia varten.
Painotuotteena ja Daisy-äänitteenä
julkaistu Kävelevät hatut ja muita retiniitikon kommelluksia sisältää retiniitikoiden omia kuvauksia arkipäivän sattumuksista ja selittää, mistä
ne johtuvat. Julkaisu tarjoaa perustietoa perinnöllisistä silmänpohjan
rappeumasairauksista ja havainnollistaa näkemisongelmia muokattujen
valokuvien avulla. Kävelevät hatut on
käännetty ruotsiksi ja englanniksi.

Retiniitikon opas
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Jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa. Se on saatavana painettuna, Daisy-äänitteenä ja sähköisesti.

Lääketieteellinen
asiantuntijaryhmä
Lääketieteellisissä kysymyksissä yhdistyksen tukena toimii asiantuntijaryhmä,
johon kuuluu suomalaisia silmä- ja
perinnöllisyyslääkäreitä ja -tutkijoita.
Heidän kanssaan pohdiskellaan monenlaisia vastaan tulevia kysymyksiä, työstetään Retinan aineistoa sekä
suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia
tapahtumia, kuten vuosittain syyskuussa Iiriksessä järjestettävän Retina Dayn
luentoja.
Suhteita silmä- ja perinnöllisyyslääkäreihin, keskussairaaloiden näkökeskuksiin sekä suomalaisiin retinitistutkijoihin ylläpidetään ja kehitetään, jotta kaikki retiniitikot saisivat
mahdollisimman tarkan diagnoosin ja
sopivan, ajanmukaisen hoidon.
1

RP

UUTISET

retina

2/2012

1/2013

Retinitis-yhdistyksen tiedotus- ja jäsenlehti

Retinitis-yhdistys 40 vuotta
Hyvä valaistus parantaa toimintakykyä
Näkövaatimukset uudessa ajokorttilaissa

Kansainvälinen yhteistyö
Retinitis-yhdistys kuuluu täysjäsenenä kansainväliseen Retina Interna
tional -kattojärjestöön ja on yksi sen
perustajajäsenistä. Kattojärjestö seuraa aktiivisesti maailmanlaajuisen
tutkimustyön edistymistä ja välittää
siitä ajantasaista tietoa jäsenjärjestöilleen. Joka toinen vuosi eri puolilla
maailmaa järjestettävään kansainväliseen kongressiin osallistuvat rinta
rinnan retiniitikot ja uusimpia tutkimustuloksiaan esittelevät tutkijat.
Suomen Retinitis-yhdistys harjoittaa
aktiivista yhteistyötä muiden Pohjoismaiden sisaryhdistysten kanssa.
Yhteistyön tuloksena on saatu joka
toinen vuosi järjestettävän Pohjoismaiden silmälääkärien NOK-kongressin yhteyteen erillinen retinitissairauksia käsittelevä osio.

Rahoitus
Retinitis-yhdistyksen talouden perustan muodostavat Raha-automaattiyhdistyksen avustukset, jäsenmaksut
sekä Retinan ilmoitusmyynti.
Yhdistyksen tutkimus- ja kuntoutusrahastoja kartutetaan lahjoituksin
ja testamentein. Kotimaista retinitistutkimusta pyritään edistämään
myöntämällä rahastoista tutkimus- ja
matka-apurahoja. Yhdistyksen intresseissä on mm. kattavan valtakunnallisen retinitisrekisterin perustaminen.
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Ensitieto sairaudesta voi järkyttää –
mutta myös rauhoittaa
Neuropsykologi Liisa Lahtinen, Näkövammaisten Keskusliitto ry

O

len työssäni psykologina ja
neuropsykologina tavannut
lähes 30 vuotta kestäneen
työurani aikana satoja retiniitikkoja
Näkövammaisten Keskusliiton kursseilla. Näköongelmat ja näkövammaisuus liittyvät myös omaan elämääni.
Osalla tapaamistani retiniitikoista retinitisdiagnoosi on ollut hyvin tuore,
osa on kurssille hakeutuessaan sairastanut retinitistä jo vuosikymmeniä.
Kuultuani monia retiniitikkojen elämäntarinoita olen alkanut pohtia yhä
enemmän ensitiedon antamisen merkitystä sopeutumisessa sairauteen
ja sen tuomiin elämänmuutoksiin.
Useimmissa tapauksissa tieto retinitissairaudesta tulee ihmiselle täysin
odottamatta, kuin salama kirkkaalta
taivaalta. Usein kuulee kertomuksia
siitä, miten silmälääkärin tai optikon
rutiinitutkimuksessa tuleekin lähete jatkotutkimuksiin. Jos ihminen on
jonkinasteisia näön ongelmia jo aiemmin havainnutkin, hän on yleensä odottanut ratkaisun löytyvän uusista silmälaseista. Vaikka lopullisen
diagnoosin saaminen satuttaa, myös
näkömuutosten syyn selviämisen
odottaminen aiheuttaa psyykkisesti

raskaan elämänvaiheen. Odottavan
aika on pitkä, ja mielessä ehtivät pyöriä mitä moninaisimmat, myös elämää uhkaavien sairauksien mahdollisuudet tänä epätietoisuuden aikana.

Diagnoosi voi jopa helpottaa...
Tällaisessa tilanteessa välittömänä
ensireaktiona retinitisdiagnoosin jälkeen voikin ensin tulla helpotuksen
tunne siitä, että kyseessä ei olekaan
elämää uhkaava sairaus. Helpottavalta voi joskus tuntua myös se, että
epämääräisenä koetuille näkemisen
poikkeavuuksille löytyy järjellinen
selitys. Usein diagnoosin saamisen
jälkeen myös monet lapsuuden ja
nuoruuden kokemukset saavat uudenlaisen selityksensä: kyse ei olekaan ollut kömpelyydestä tai muusta
taitamattomuudesta vaan näkemisen
poikkeavuudesta tietyissä tilanteissa
kuten esimerkiksi hämärässä. Diagnoosin myötä näköoireet ja kummallisuudet saavat selityksensä. Ihminen
on saattanut myös kokea, että ennen
diagnoosia hänen subjektiivisia kokemuksiaan ei ole otettu vakavasti,
vaan näköoireita on pidetty jopa luulosairautena.
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...mutta romuttuvatko unelmani?

Minäkö näkövammainen?

Useimmiten tieto etenevästä silmäsairaudesta, johon ei vielä ole olemassa lääketieteellistä hoitokeinoa,
on kuitenkin elämän pysähdyttävä,
järkyttävä kokemus. Diagnoosin saamishetkellä mieleen vyöryy koko oma
tulevaisuus, unelmat ja tavoitteet, joiden toteuttaminen tuntuu yhtäkkiä
olevan uhattuna. Tieto näköä heikentävästä sairaudesta aktivoi yleensä
myös mielikuvia näkövammaisuudesta. Näkövammaisuuteen ja sokeuteen
jokainen liittää omia merkityssisältöjä, jotka taas aktivoivat esiin erilaisia
tunteita.

Ensivaiheessa on tyypillistä, että mieleen nousee hätä ja pelko, ahdistus
ja epävarmuus, koska niin moni asia
voi omassa elämässä tuntua yhtäkkiä uhatulta. Kun ihminen kokee menettävänsä hallinnan tunteen elämästään, se aiheuttaa luonnollisesti
suurta avuttomuutta. Kaikki nämä
tunteet ovat psyykkisesti terveen ihmisen normaaleja reaktioita uudessa
ja odottamattomassa tilanteessa.

Siihen, millaisia mielikuvia omassa mielessä aktivoituu, vaikuttaa
sekin, miten ja millaista ensitietoa
sairaudesta annetaan; annetaanko
sitä tavalla, joka aktivoi ensisijaisesti kielteisiä mielikuvia vai tavalla,
joka antaa ihmiselle myös toivoa ja
näin mahdollisuuden myönteisempiin tulevaisuuden odotuksiin oman
selviytymisen suhteen. Jokainen ihminen kantaa mukanaan aiempia
kokemuksiaan ja valikoi elämänkokemustensa pohjalta tietoa. Siksi
samalla tavallakin annettu ensitieto
voi eri ihmisissä aktivoida erilaisia
mielikuvia tulevaisuudesta. Samasta asiakokonaisuudesta eri asiat voivat tarttua ihmisen mieleen ja muu
sivuutetaan. Jos sairaus on tuttu jo
lähisuvusta tai perhepiiristä, vaikuttaa omaan asennoitumiseen se, miten sairauteen on siellä suhtauduttu.

Kun nämä luonnolliset tunnereaktiot
ottavat yliotteen, ihmisen on vaikeaa
ja jopa mahdotonta ottaa vastaan tietoa sairaudesta, jolloin hän ei jälkeenpäin muista, mitä on kerrottu. Hoitoja kuntoutushenkilökunnan pitäisikin
alkuvaiheessa osata annostella tietoa
sopivasti ja palata samoihin asioihin
toistuvasti. Joskus ihminen ei koe tarjotun tiedon koskettavan juuri häntä.
Tietoisuus ei välttämättä muutu samassa silmänräpäyksessä, jossa näköön liittyvät tutkimustulokset luokittelevat hänet jo näkövammaiseksi.
Seurauksena voi olla tiedon torjunta,
koska sen ei koeta liittyvän omaan
sen hetkiseen tilanteeseen. Haluttomuus hakeutua esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseille voi johtua
juuri tästä. Koska retinitissairauksissa
näkömuutokset etenevät useimmiten
suhteellisen hitaasti, pitäisi mm. kuntoutukseen liittyviin asioihin palata
vuosien, jopa vuosikymmenien kuluttua toistuvasti.
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Jos hoitosysteemi toimii siten, että
kontrollikäyntejä lääkäriin ei nähdä
tarpeellisena diagnoosivaiheen jälkeen siitä syystä, että lääketieteellistä hoitokeinoa ei vielä ole olemassa,
se vahvistaa yksin jäämisen tunnetta,
mielikuvia tilanteen toivottomuudesta ja pelkoa nopeasta sokeutumisesta.
Ihminen voi kokea tulleensa hylätyksi
ja jääneensä yksin ja avuttomana liian
ison taakan kanssa.
Vaikka näkötilanne ja sen aiheuttamat
toiminnalliset haitat olisivat tässä vaiheessa vielä vähäisiä tai lähes olemattomia, oma tulevaisuusnäkymä saattaa värittyä näkövammaisuuteen ja
sokeuteen liittyvillä hyvin tunnepitoisilla ja pelottavilla merkityssisällöillä.
Mielikuvissa näkövammautuminen
liitetään usein täydelliseen toisista
riippuvuuteen ja kokonaisvaltaiseen
avuttomuuteen. Näin varsinkin, jos
kokemusta näkövammaisuudesta ei
lähipiirissä ole. Usein ensivaiheessa
ahdistusta ja pelkoa aiheuttaa nimenomaan se, että näön pelätään heikkenevän yhtäkkisesti, vaikka näin ei
yleensä tapahdu.
Ensitiedolla voidaan luoda odotuksia
tulevaisuuden suhteen joko tavalla,
joka herättää pelkoa, tai tavalla, joka
myös rauhoittaa. Amerikkalaisessa
retiniitikkoja käsittelevässä tutkimuksessa kävi ilmi, että tapa, jossa
korostettiin sairauden hitaasti etenevää luonnetta ja ennakoitiin näkömuutosten tapahtuvan 5 tai 50
vuoden kuluessa, koettiin rauhoitta-

vana, koska se antoi omalla kohdalla
mahdollisuuden toivoa positiivisinta
mahdollisuutta.

Miksi juuri minä?
Diagnoosivaiheen jälkeen mieleen
nousevat usein myös monenlaiset miksi-kysymykset, kun ihminen
yrittää löytää tapahtuneelle selitystä. Tässä vaiheessa prosessi etenee
enemmän tunnetasolla ja muiden
ihmisten kohtaaminenkin voi tuntua
silloin vaikealta. Tässä vaiheessa ihminen tarvitsee ensisijaisesti kuuntelijaa ja tukea tunteidensa ilmaisemiseen. Sanonta ”tieto lisää tuskaa”
ei tässä tilanteessa pidä paikkaansa;
oikeanlainen tieto antaa parhaimmillaan työkaluja selvitä tilanteessa
eteenpäin. Tietoa etsimällä ihminen
kokee voivansa vaikuttaa omaan tilanteeseensa aktiivisesti.
Asian työstämis- ja käsittelyvaiheessa
ihminen joutuu käymään läpi myös
suruaan ja menetetystä luopumistaan. Luopuminen voi tarkoittaa sekä
ihmisen kohtaamia konkreettisia luopumisia että uhkakuviin liittyviä luopumisia mielikuvien tasolla. Luopuminen voi aiheuttaa masennuksen
lisäksi myös vihan tunteita.
Jokainen ihminen kokee kuitenkin tilanteet omalla yksilöllisellä tavallaan.
Etenevän sairauden luonteeseen kuuluu, että ihminen joutuu kohtaamaan
muutostilanteita ja niiden aktivoimia
tunteita toistuvasti eri elämänvai-
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heissa: aaltomainen liike vie aallon
pohjalta aallon harjalle, onneksi väliin mahtuu yleensä myös pitkiä tyvenen hetkiä.

En suostu tähän!
Joskus kuulee kertomuksia siitä, että
diagnoosivaiheen jälkeen koko sairaus halutaan unohtaa tai siirtää elämässä täysin taka-alalle vuosiksi ja
jopa vuosikymmeniksi. Harvoin se
kuitenkaan onnistuu täydellisesti, ja
tällainen suhtautumistapa saattaa sitoa psyykkisiä voimavaroja enemmän
kuin tilanteen avoin kohtaaminen.
Sairauden kohtaaminen ei merkitse
jatkuvaa piehtaroimista siinä, vaan
aktiivista asennoitumista ratkaisu- ja
selviytymiskeinojen etsimiseen kulloisenkin tarpeen mukaan. Joskus voi
antaa vahvuutta ja hallinnan tunnetta sekin, että elämän tärkeissä pitkän
tähtäimen ratkaisuissa jollain tasolla
ennakoi mahdollisia muutoksia näkötilanteessa. Sairauden kieltäminen
johtaa enemmän tai vähemmän passiiviseen odottamiseen, joka altistaa
avuttomuuden tunteen vahvistumiseen.
Myös näkötilanteen seuranta halutaan ehkä unohtaa vuosiksi tai jopa
vuosikymmeniksi, jotta todellisuuden kohtaamiselta voidaan välttyä
tai sitä pitkittää. Alussa tämä voikin
onnistua, mutta pitkittyessään tällainen asennoituminen voi johtaa ennemmin tai myöhemmin itsetunnon
kolhuihin ja jopa elämänpiirin supistumiseen, koska omaa näkövammaa

halutaan väistellä. Se voi johtaa tarpeettomaan luopumisten ketjuun,
kun jo ennakkoon alkaa pelätä näkövammaisuuden paljastuvan käytännön tilanteissa. Jokainen julkinen
moka tekee kipeää itsetunnolle. Virheellisesti ihminen itse liittää nämä
mokat omaan huonommuuteen kokien ne epäonnistumisina. Häneltä jää
huomaamatta se tosiasia, että moka
on looginen seuraus virheellisestä näköhavainnosta tai siitä, että jotain jäi
kokonaan näkemättä.

Sinuiksi oman itsen
ja näkövamman kanssa
Oman näkövammaisuuden kohtaaminen on oppimisprosessi, joka ei
yleensä tapahdu kädenkäänteessä,
vaan vaatii pitkääkin kypsymisaikaa.
Oman paikan löytäminen näkevien ja
sokeiden välimaastossa ei ole yksinkertaista, kun kyseessä on etenevä silmäsairaus kuten retinitis. Oma tilanne
voi elää ja muuttua paitsi menneisyystulevaisuusakselilla myös ympäristön
mukaan tässä hetkessä näkevästä
lähes sokeaan. Siksi on ymmärrettävää, että retiniitikon ei ole itsekään
aina helppo mieltää, mihin viiteryhmään hän kuuluu. Näköongelmien ja
näkövammaisuuden salaaminen on
kuitenkin ihmiselle aina kuluttavin ja
psyykkisesti stressaavin tilanne, joka
estää aktiivisen ratkaisumallien etsimisen. Oman näkövammaisuuden
kohtaaminen antaa mahdollisuuden
uusien selviytymiskeinojen etsintään
ja niiden löytämiseen.
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Työssäni kymmenien Retinitiskurssien vetäjänä olen nähnyt retiniitikkojen oman vertais- ja viiteryhmän
voiman, jonka kautta retiniitikot itse
ovat alkaneet nähdä myös itsensä
uusin silmin. Uskallus kohdata oma
näkövammaisuus, jos sitä ei aiemmin
ole vielä uskaltanut tehdä, on omassa vertaisryhmässä ehkä helpompaa.
Joskus ronskikin huumori auttaa näkemään asioiden ja tilanteiden humoristisia puolia ilman häpeää, joka
näihin tilanteisiin on alun perin liittynyt. Yhteinen nauru tilanteille, joihin
jokainen voi samaistua, on vapauttavaa ja puhdistavaa. Sairauden eri
vaiheissa olevat retiniitikot ovat antaneet toisilleen jo vuosikymmenten
ajan uskoa ja luottamusta selviytymi-

seen etenevän silmäsairauden kanssa
ja tulevat tekemään varmasti niin jatkossakin.
Kaija Hänninen on väitöskirjassaan
Kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä – Kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen syntyessä (2004) nostanut esiin minua
puhuttelevan kuuden T-kirjaimen sisällöstä koostuvan kokonaisuuden,
joka sopisi erinomaisesti sekä retiniitikon ensitietovaiheeseen että myöhempiinkin kuntoutusprosesseihin.
Tämä kuuden T-kirjaimen sisällöstä
muodostuva kokonaisuus on TUKI,
TUNNE, TIETO, TOIVO, TOISTO JA TOIMINTAAN OHJAAMINEN.

Hyvä valaistus parantaa toimintakykyä
Toimitusjohtaja Jukka Jokiniemi, Innojok Oy

N

äön heikentymisen myötä on
tärkeä hyödyntää jäljellä oleva näkö mahdollisimman hyvin. Valojen avulla voidaan helpottaa
tilaan orientoitumista ja mahdollistaa
näkövammaisen itsenäinen selviytyminen. Jos tila on väreiltään tumma,
hyväkään valaistus ei auta. Sen sijaan
hyvin suunniteltu, vaalea tila, jossa
on tarpeeksi kontrasteja, on selkeä
heikommassakin valaistuksessa.

Vaikeasti heikkonäköisen on mahdollista saada asuntoonsa välttämätön lisävalaistus sosiaalitoimen kustantamana. Onnistunut lopputulos
edellyttää erilaisten valaisinmallien
monipuolista ja järkevää käyttöä.
Näin kodin eri tiloihin saadaan aikaan
esteettisiä ja näköergonomisia valaistuksia kohtuullisin kustannuksin.
Vaikka suunnittelussa otetaan huomioon heikkonäköisen tarpeet, lop-
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putulos soveltuu hyvin myös niille,
joiden näkö on normaali.

Eteinen
Vaatesäilytystilojen ja peilin on oltava
riittävästi valaistut. Naulakon päälle
voidaan sijoittaa erillinen kohdevalo
vaatteiden ja kenkien löytämisen helpottamiseksi. Liiketunnistimesta voi
olla hyötyä erityisesti tuulikaapissa.
Kapeissa eteistiloissa valaistus kannattaa toteuttaa epäsymmetrisenä
sijoittamalla valaisin toiselle seinälle
tai kattoon lähelle seinää. Eteisestä
saadaan näin valoisampi, tila vaikuttaa suuremmalta ja on helpompi hahmottaa. Jos valoa ei tule seinille ja
kattoon, tila vaikuttaa hämärältä.
Opaalikuvulliset loistevalaisimet soveltuvat hyvin eteiseen. Ne valaisevat erinomaisesti seinäpintoja, ja valoa riittää hyvin myös vaatekaapin
sisään. Joissain tilanteissa epäsuora
valaistus voi olla paras ratkaisu. Hyviä valaisimia ovat ripustettavat, epäsuoraa valoa antavat yleisvalaisimet
ja seinästä kattoon epäsuoraa valoa
tuottavat valaisimet.

Keittiö
Keittiö vaatii tehokkaan yleisvalaistuksen. Lisävaloa tarvitaan kaapistoille,
tiskipöydälle, liedelle ja muille työskentelytiloille. Valaistuksen on oltava tasainen, eikä työtasoille saa jäädä hämäriä
nurkkauksia. Hyvä valaistus ennaltaehkäisee myös tapaturmia.

Pitkänomainen keittiötila valaistaan
suorakaiteen muotoisilla loistelamppuvalaisimilla tai usealla pyöreällä
opaalikupuvalaisimella. Kun valoteho
on riittävä, saadaan keittiöön suoran
valon lisäksi kaappien ovista heijastuvaa epäsuoraa valoa. Valoa riittää
hyvin myös kaappien sisään, ja työvälineet löytyvät helposti.
Työtasot valaistaan loistelamppuvalaisimilla, joiden ihanteellisin paikka
on yläkaapiston alapinnassa häikäisysuojalistan takana. Valo kohdistuu
tällöin takaseinään ja työtasolle ilman
kiiltokuvastumia.
Ruokapöydän valaistuksessa sisustuksellisesti parhaita ovat ripustettavat valaisimet. Valo ei saa paistaa ruokailijoiden silmiin, eikä valaisinta tule
ripustaa niin alas, että se haittaa ruokailijoiden katsekontaktia. Yleisvalaistus voidaan toteuttaa myös epäsuoralla katon kautta heijastuvalla
valolla. Varjot ruokapöydällä helpottavat astioiden ja ruokailuvälineiden
havaitsemista. Kuulonäkövammaisten kannalta häikäisemätön valaistus
ja riittävä varjonmuodostus ovat erityisen tärkeitä, sillä kasvojen ja eleiden näkeminen on kommunikoinnin
perusedellytys.

Aula- ja oleskelutilat
Aulatiloissa ja olohuoneissa valaistuksella kannattaa korostaa huoneen
vastapäistä nurkkaa, joka on tilan
mittasuhteiden hahmottamisen kannalta keskeisin. Valoa tarvitaan run-
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saasti myös sisäänkäyntien kohdalla,
jotta huoneessa olijat hahmottavat
poistumistiet ja havaitsevat huoneeseen tulijat helpommin.
Olohuoneessa valaistuksen tulee
muuntua helposti eri tarpeisiin. Siellä
katsellaan televisiota, ehkä tietokonettakin, joskus taas tarvitaan tunnelmavalaistusta. Valaistuksen määrää ja laatua on helpointa muunnella
tarpeen mukaan käyttämällä useita
erityyppisiä valaisimia himmentimien asemesta.
Sisustuksellisesti miellyttävä valaistus ja näkemisen kannalta hyvä valo
ovat onneksi yhdistettävissä. Olohuoneen yleis- tai koristevalaisimiin liittyy usein tunne- ja designarvoa. Siksi
ne kannattaa muutostöissä sisällyttää
osaksi uutta valaistusratkaisua. Jos
valaisin on häikäisevä, ongelma vähenee, kun tilaan luodaan aiempaa
tehokkaampi valaistus. Vanhaan valaisimeen voi myös vaihtaa pienempitehoiset, vähemmän häikäisevät lamput.
Verholautavalaistus on hyvä perusratkaisu yleisvalaistukseen. Verholaudan rakenteen tulee olla sellainen,
että valo kohdistuu ylös kattoon ja
alas seinään tai verhoihin, josta se
heijastuu huoneeseen. Verholautavalaistuksen avulla syntyy viihtyisä ja
häikäisemätön valaistus, joka ei kilpaile visuaalisesti sisustusvalaisinten
kanssa. Yleisvalaistukseen soveltuvat
myös kattoon asennettavat, epäsuorasti seinäpintoja valaisevat valoram-

pit. Valaistut vaaleat seinäpinnat saavat tilan vaikuttamaan valoisalta.
Ikkunoihin ja lasiseiniin ei kannata
suunnata valoa, koska lasipinta aiheuttaa kiiltokuvastumia eikä heijasta
riittävästi valoa takaisin tilaan.
Valaisimia ei tarvitse sijoittaa symmetrisesti. Niiden on silti annettava riittävästi häikäisemätöntä valoa
kaikkiin tärkeisiin kohtiin. Jalka- ja
pöytävalaisimet ovat hyvä lisä oleskelu- ja aulatilojen valaistuksessa. Niiden pistorasiat voidaan kytkeä myös
seinäkatkaisijoilla toimiviksi.
Kohdevalaisimilla kannattaa valaista
tauluseinät, kirjahyllyt ja muut vastaavat kohteet. Kun kohdevalaisimet
ovat ulkonäöltään mahdollisimman
huomaamattomat, ne eivät kilpaile
sisustusvalaisinten kanssa.
Aula- ja oleskelutilat voidaan valaista joustavasti virtakiskoon asennettavilla, helposti siirrettävillä kohdevaloilla. Korostamalla huonekaluja,
koriste-esineitä ja tauluja luodaan tilaan mielenkiintoista tunnelmaa. Valo
heijastuu esineistä ja tuottaa epäsuoraa hajavaloa. Korostusvalaisimet täydentävät yleisvalaistusta, joka usein
painottuu huoneen keskiosaan.

Makuuhuone
Makuuhuoneen yleisvalaistuksen ei
tarvitse olla voimakas. Miellyttävä valaistus syntyy kohdemaisilla lukuvaloilla tai vuoteen päätyyn epäsuoraa
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valoa tuottavilla loistelamppuvalaisimilla. Vaatekaappien eteen sijoitetut kohdevalot tai epäsymmetriset
perusrunkovalaisimet antavat hyvän
yleisvalaistuksen. Valo heijastuu ovipintojen kautta huoneeseen, ja kun
vaatekaappi avataan, saadaan valoa
kaapin sisälle. Kattovalaisinpisteessä
voi olla kattoa valaiseva yleisvalaisin,
jonka valo ei häikäise vuoteessa lepäävää. Jos huoneessa on työpöytä,
on suositeltavaa käyttää epäsuoran
yleisvalon ja työpöydälle kohdistetun
valaistuksen yhdistelmää.

Pesu- ja wc-tilat
Pesutiloissa tarvitaan runsaasti valoa, ja siellä on voitava toimia myös
ilman silmälaseja. Toisaalta pesuhuoneen valaistus olisi hyvä kytkeä kahteen ryhmään, jolloin sitä voi säätää
tarpeen mukaan. Yöllä, kun silmät
ovat sopeutuneet hämärään, riittää
vähäisempi valo. Tummissa tai puupaneloiduissa tiloissa valaistus on ylimitoitettava. Vaalentamalla seinä- ja
kattopintoja saadaan aikaan sopiva
valaistustaso ja näköergonomia.
Värikontrasti helpottaa tukikaiteiden,
WC-kalusteiden ja altaiden erottumista. Tilan hahmottamisen helpottamiseksi seinien alapinta (1000–1200
mm lattiasta) voi olla tummempi,
mutta ylempien seinäpintojen tulee
olla vaaleita, jotta valo heijastuu huoneeseen tasaisena.
Pesukoneen käyttökytkimien, pesuohjeiden ja pakkausmerkintöjen

näkeminen edellyttää hyvää valaistusta. Pienen pesutilan ainoaksi valonlähteeksi riittää tehokas peilivalaisin, jonka valo heijastuu seinän ja
katon kautta koko tilaan. Iso pesutila
vaatii useampia valopisteitä.
Peilivalaisimen on oltava tehokas
mutta häikäisemätön. Häikäisyn estämiseksi se ei saa olla katsekorkeudella, ja sen eteen voi sijoittaa otsalaudan tai perforoidun kuvun, joka
muuttaa valon epäsuoraksi. Epäsuora
valo edellyttää vaaleita seinäpintoja,
jotta valo heijastuu katon ja seinän
kautta tilaan. Lievä varjonmuodostus
parantaa näkymistä. Epäsuorasti yläviistosta tuleva valo luo kasvoille kevyen, luontevan varjon.
Kapeat, pitkänomaiset seinän ja katon rajaan sijoitettavat loistelamppuvalaisimet sopivat hyvin pesutiloihin.
Uusissa kohteissa on järkevää upottaa
valaisin kattopintaan, jolloin asennuksesta tulee siisti ja tyylikäs. Myös
kattoon asennetut pyöreät yleisvalaisimet ovat käyttökelpoisia.
Jos pesuhuone on alle 2,25 metriä
korkea, siellä on käytettävä kostean
tilan hyvin suojattuja IP44-kotelointiluokan valaisimia. Yli 2,25 metriä korkean tilan katossa voidaan käyttää
IP20-luokan valaisimia, mutta suositeltavia ovat vähintään IP21-luokan
valaisimet.
Pesutilojen riittävä valaistus ja liiketunnistimen käyttö vähentävät onnettomuusriskiä.
Liiketunnistimet
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tulee säätää siten, ettei valo sammu
liian nopeasti.

Sisäportaat
Asunnon sisäportaikko on valaistava
hyvin, jotta liikkuminen on turvallista ja askelmat helppo hahmottaa.
Lisäksi on syytä merkitä porrasaskelmien reunat värikontrastiraidoin.
Tämä helpottaa näkövammaisen turvallista liikkumista. Valaistusta suunniteltaessa pitää huolehtia siitä, että
kaikki porrasaskelmat saavat valoa.
Sen tulee levitä tasaisesti ylimmille ja
alimmille askelmille sekä lepotasoille,
joissa askelrytmi muuttuu.
Sopiva sisäporrasvalaistus syntyy tehokkaalla yleisvalolla. Porraskuilun
seinille voidaan sijoittaa myös teräviä, keilamaisia valoja, jotka lisäävät
askelmien varjonmuodostusta. Var-

jonmuodostus auttaa portaiden havaitsemista niitä noustaessa mutta
toimii huonommin alaspäin mentäessä. Valaisimen pitää olla sellainen,
että se suuntaa valon selkeästi ylhäältä alaspäin. Jos portaikon käsijohteiden alle on mahdollista sijoittaa valaisimia, kaikki porrasaskelmat saavat
tehokkaasti valoa.
Portaikon seinävalaisimet eivät saa
antaa voimakasta sivusuuntaista valoa, sillä se häikäisee ja vaikeuttaa
liikkumista. Jos kattoon asennetaan
valaisimia, tavalliset toimisto- tai yleisvalaisimet ovat käyttökelpoisia. Portaikon kohdevaloina voidaan käyttää
sekä loiste- että LED-lamppuja. Sijoituspaikat kannattaa valita siten, että
lampun vaihto käy vaivattomasti. Jos
valaisimeen on hankala vaihtaa lamppua, pitkäikäiset valonlähteet, kuten
LED-lamput ovat parhaita.

Taulukko

Asunnon eri tilojen sopiva valaistusvoimakkuus lukseina ja loistelampputehoina

Tila
Eteinen
- yleisvalaistus
- peilin edessä olevat pystypinnat
Keittiö
- ruokapöytä
- työtasot
Aula- ja oleskelutilat
- yleisvalaistus
- lukeminen ja muu tarkka työskentely
Makuuhuone
Pesu- ja wc-tilat
Portaikko

Valaistusvoimakkuus

Loistelampputeho

300 luksia
300-500 luksia

10 W/m2

300-500 luksia
500-700 luksia

10-15 W/m2

200-300 luksia
300-500 luksia
200-300 luksia
300-500 luksia

5-10 W/m2

200-300 luksia

5-10 W/m2
10-15 W/m2
10 W/m2

46
A

Retiniitikon opas

Kertomuksia retiniitikoiden elämästä
Perintö
Maija Lindroos

M

arraskuisen pimeällä maantiellä mies työnsi polkupyörää ylämäkeä. Ohjaustangossa keikkui pieni matkalaukku ja
pari kangasnyyttiä. Toisella kymmenellä oleva tyttölapsi yritti sovitella
askeleitaan miehen pitkiin harppauksiin. Tyttö piti tiukasti tarakasta kiinni. Opettajaisä oli ollut asemalla vastassa koulukortteerista syyslomalle
saapunutta tytärtään. Nyt oltiin menossa kotiin syrjäkylän koululle. Junamatkan aikana tyttö oli mielessään
kerrannut, miten esittäisi päätöksensä vanhemmilleen. Hän ei palaisi kaupunkiin kouluun.
− No, onpas kirkas tähtitaivas ja kuukin melkein puolikas. Tiekin on valaistu kuin kaupungin kadut. Eikös sinustakin?
Tyttö tähyili taivaalle. Mitään tähtiä
hän ei nähnyt, erotti kuitenkin kuun
taivaalla.
− En minä huomaa mitään valokeilaa
tien pinnassa, hän tokaisi isälleen.

− Voi sinua poloista. Kyllä sinun on
parempi asua kaupungissa, kun siellä
on katuvalot.
Oli kaupunkiin paluun aika. Pyöräntangossa roikkui entisten lisäksi pieni
kori.
− Sano kortteerin tädille, että sinun
täytyy syödä joka päivä leivän päällä
voita. Se auttaa hämäräsokeuteen,
toimitti touhukas äiti hyvästellessään
tytärtään.
Tyttö nyökkäsi vaisusti. Eihän hän ollut voinut puhua päätöksestään olla
palaamatta kouluun. Eikä myöskään
siitä, ettei ollut saanut edellisestäkään voierästä kuin pari kertaa. Vanhemmat olivat olleet niin tohkeissaan
hänen koulunkäynnistään ja tulevaisuudestaan koulutettuna kaupunkilaisena.
Tyttö kävi koulua, varttui naiseksi ja
aikanaan löysi elämänkumppanin.
Minä olin pariskunnan keskimmäinen
lapsi. Isäni kertoi, että hän hyvin var-
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hain testasi näkökenttääni vierittämällä palloa lattialla ja huomasi, etten
pystynyt seuraamaan sitä, kuten kolme vuotta vanhempi veljeni oli tehnyt. Kaksivuotiaana minut kiikutettiin
silmälääkäriin. Lääkärin diagnoosi oli
retinitis pigmentosa.
Kun minut kolmivuotiaana lähetettiin
veljeni kanssa sotalapsena Ruotsiin,
oli nimilappuni kääntöpuolelle kirjoitettu isoilla kirjaimilla ”MÖRK BLIND”
eli hämäräsokea. Vanhempani halusivat varmistaa, että lapsista huolehtivat lotat ja tuleva ruotsalainen sijaisperheeni ottaisivat hämäräsokeuteni
huomioon.
Vuosikymmeniä myöhemmin keskustellessani kohtalotovereitteni kanssa olen todennut, että vanhempieni
huolenpito ja avoimuus ovat paljolti
helpottaneet suhtautumistani näkökykyni rajoituksiin. Hämäräsokeuteni
tiedostettiin, ja se pyrittiin mahdollisuuksien mukaan huomioimaan. Siitä huolimatta minulle ja perheelleni
oli järkytys, kun nelikymppisenä tajusin, että äidiltäni perimä erikoisominaisuus kätki vakavan silmäsairauden. Etenevä rappeumasairaus
tulisi suuresti vaikuttamaan tulevaan
elämääni. Äitini kuoli nuorena, joten
perheessä ei osattu varautua näön
jatkuvaan heikkenemiseen. Perimätiedon mukaan äitini suvussa ei ollut
ketään, jolla olisi ollut näin omituiset
silmät, välillä näki ja välillä oli melkein
sokea. Hänen kohdallaan kyseessä
saattoi olla mutaatio, joka perimänä
siirtyisi sukupolvelta toiselle.

Itse havahduin näköongelmiini siinä
vaiheessa, kun harmaakaihi samensi
lukunäköni. Tarkemmissa tutkimuksissa todettiin, että näkökenttäni oli
kymmenisen astetta ja haitta-asteeksi määriteltiin saman tien 100 %. Minulla ei ole käsitystä, miten kauan
olin näkövammaisena selviytynyt näkevien ehdoilla. Olin lapsesta asti tottunut huomioimaan hämäräsokeuteni ja selviytymään sen aiheuttamista
ongelmatilanteista. Kapenevan näkökentän korvasin päätä liikuttamalla.
Aloittaessani koulunkäynnin asuimme satakuntalaisen pikkukaupungin
laitamilla. Pimeään vuodenaikaan
minut saatettiin kouluun. Luistinradalla joku hieman vanhempi lapsi oli
luvannut katsoa perääni. Oppikouluvuosina perheeni asui Helsingin
keskustassa. Tiheä katuvalaistus ja
näyteikkunat helpottivat suuresti liikkumista. Pimeissä elokuvateattereissa oli hankaluuksia, mutta mukana oli
aina joku kaveri, joka veti hihasta ja
näytti paikan.
Nuoruusiässä matkustellessani yksin ulkomailla jouduin monenlaisiin
yllättäviin tilanteisiin, välillä vältin
täpärästi vähältä piti -tilanteen. Niin
kauan kun esiinnyin näkevänä, kiusallisia, noloja, ärsyttäviä ja raivostuttavia tilanteita syntyi silloin tällöin. Näkövammaisena vastaavissa tilanteissa
vastuu siirtyi näkevälle osapuolelle.
Opettajavuosilta muistan tilanteen,
jossa tavan mukaan ohjasin luokkaani aamunavaukseen. Juhlasalin oven-
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Maija Lindroos tutkii valokuvia pojantuttärensä Sonjan kanssa (kuva: Patrik Lindroos).

suuhun saavuttuamme huomasin
kauhukseni, että salissa esitettäisiin
lyhytfilmi, joten sali oli täysin pimeä.
En tietenkään pystyisi viemään luokkaani sen omalle paikalle. Hupsista,
mitäs nyt tehdään? Käännyin jonon
edessä olevien oppilaiden puoleen ja
sanoin:
− Viekää luokka omalle paikalleen, ja
mikäli en ehdi takaisin, palatkaa luokkaan ja odottakaa siellä. Olin unohtaa
yhden hyvin tärkeän asian. Minun pitää mennä kansliaan hoitamaan se.
Luokka toimi mallikelpoisesti, ja rehtori päätti siltä istumalta, ettei minun
enää tarvitse viedä luokkaa aamunavauksiin.

Saattaessani poikaani esikouluun
meillä oli tapana kulkea oikotietä kallion yli. Onnistuihan se hienosti valoisaan aikaan. Syksyn pimeydessä
pienen kallionyppylän ylittäminen
olikin yhtäkkiä vaikeaa. Sovimme pojan kanssa, että odottaisin häntä kävelytien päässä. Ihana on se muistikuva, kun kuusivuotias ryntää syliini ja
ylpeänä saamastaan luottamuksesta
toteaa:
− Väistin kaikki kallionkolot ja lätäköt!
Lomamatkalla Teneriffalla olimme
lapsenlapseni kanssa kävelyllä paikallisella rantatiellä. Tyttö oli juuri
saanut oman digikameran ja halusi
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nyt valokuvata villikissoja, joita totisesti vilisi minun ja opaskoirani riesaksi asti. Vakiolevähdyspenkillämme
hän kuvaili minulle ottamiaan kuvia.
Ehdotin, että hän pyytäisi isäänsä tulostamaan joitakin. Sitten joskus minun ikäisenäni hän niitä katsellessaan
voisi muistella tätäkin reissua.
− Mutta sitten kun minä olen yhtä

vanha kuin sinä nyt, enhän minä näe
mitään!
− Hoitoja kehitetään koko ajan. Ennen kuin olet minun ikäiseni, retinitiskin pystytään parantamaan.
− No, sepä hyvä! Hei, tuolla on taas
yksi kisu, huudahti tyttö ja säntäsi kameroineen kissan perään.

Kohti ammattimuusikon uraa
Tuomas Ruokonen

O

len kevään 2013 abiturientti Helsingin Sibelius-lukiosta.
Tulen perheestä, johon itseni
ja vanhempien lisäksi kuuluu 11-vuotias pikkuveljeni. Ehkä ensimmäinen
asia, josta huono näkökykyni arvattiin, oli se, että katsoin televisiota aina
kauhean läheltä. Retinitis pigmentosa
todettiin, kun olin 8-vuotias.
Ala-asteella näkövamman vaikutukset koulunkäyntiin olivat vähäiset.
Yläasteelle siirryttyäni ongelmaksi
alkoivat muodostua taululle näkeminen ja riittämätön valaistus. Luokassa
eräällä oppilaalla oli koulunkäyntiavustaja, joka alkoi auttaa minuakin.
Sain myös lisälampun. Lukiossa valon
tarve lisääntyi, näin taululle entistä-

kin huonommin, ja kirjan lukeminen
vaikeutui. Lukion aikana minulla on
ollut kaksi omaa koulunkäyntiavustajaa. He ovat auttaneet tunneilla muistiinpanojen lukemisessa taululta, lomakkeiden täyttämisessä, tehtävien
tekemisessä yms.
Toisen vuoden keväästä asti olen ollut ilman avustajaa ja siitä huolimatta
pärjännyt oikein hyvin. Avustaja on
loistava apu monessa suhteessa, mutta musiikkiharrastuksesta johtuvat
yllättävät menot ja epäsäännölliset
aikataulut tekevät avustajan kanssa
toimimisesta ongelmallista.
Lukiona Sibis oli kerrassaan nappivalinta. Opettajat ovat avuliaita, monis-
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tavat tuntimuistiinpanoja ja kyselevät
vähän väliä, voivatko auttaa jollain
tavalla. Kirsikkana kakun päällä ovat
aivan parhaat opiskelutoverit. Kun
avustaja ei ole ollut paikalla esimerkiksi välitunneilla, jalot ja auttavaiset
kaverit ovat jeesailleet missä milloinkin. Myös vanhempani ovat auttaneet
minua kaikin tavoin.
En ole ikinä ollut kovin ahkera apuvälineiden käyttäjä. Tentteihin ja nyt
ylioppilaskirjoituksiin olen lukenut
äänikirjojen avulla. Äänikirjat ovat

ehkä paras apuväline, johon olen törmännyt. Niiden ansiosta on säästynyt
monen monta lukutuntia.
Näkövamman vaikutus tulevaisuudensuunnitelmiini on ollut melko vähäinen. Se on ehkä edesauttanut ajautumista musiikin pariin esimerkiksi
pallopelien sijasta. Soitan rumpuja,
ja siitä löytyvät myös tulevaisuudensuunnitelmani. Soittoharrastukseni
alkoi päiväkoti-ikäisenä muskarissa.
Sen jälkeen minut passitettiin bändikouluun, jossa kaikkia bändisoittimia

Tuomas Ruokonen New Yorkin keskuspuistossa (kuva: Jussi Ruokonen)
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räplättyäni päädyin siihen kiistattomasti mieluisimpaan eli rumpuihin.
Siitä tieni jatkui Petri Johanssonin
yksityisopetukseen ja neljän tarmokkaan yrityksen jälkeen Vantaan musiikkiopistoon. Siellä olin lukion toiseen luokkaan asti.
Lukiossa aloitin myös saksofonin soittamisen. Sibelius-lukioon pääsystäni
seuraavana vuonna pääsin Sibeliusakatemian Jazz-nuoriso-osastolle, jossa opiskelen edelleen. Se on ollut upea
paikka ja tehnyt minulle hyvää sekä
muusikkona että ihmisenä. Myös lukion puolesta olen päässyt moneen
mukaan, saanut paljon ystäviä ja tutustunut moneen hyvään ja mukavaan
soittajaan. Monet koulun produktiot,
kuten vanhojentanssiorkesteri, musiikkilukiopäivät, joulupotpuri ja kevään
2013 musikaali, ovat olleet opettavaisia
ja antoisia. Aion tänä keväänä hakea Sibelius-akatemian Jazz-osastolle, Metropolia Ammattikorkeakoulun pedagogitai muusikkolinjalle sekä Helsingin Pop
& Jazz Konservatorioon. Näkövamma ei
ole mikään este. Jossain tapauksessa se
saattaa olla hidaste, mutta musiikissa
siitä saattaa olla jopa apua.
Tällä hetkellä kaikki näyttää valoisalta.
Minulla on muutama todella hyvä ystävä, paljon kavereita ja hyvät perhesuhteetkin. Abivuosi Sibiksessä sujuu

mukavasti. Kirjoitin syksyn ylioppilaskirjoituksissa psykologiasta ja englannista eximiat. Näön heikkouden takia
tai ansiosta muisti ja omaksumiskyky
ovat päässeet kehittymään. Tuntuu,
että olen selvinnyt lukiosta helpommalla kuin monet normaalisti näkevät. Koen, että tästä on ollut opiskelun
kannalta jopa enemmän hyötyä kuin
haittaa. Musiikkirintamallakin menee
hyvin. Keikkoja on jo niin paljon, että
osasta on pakko kieltäytyä.
Sosiaalinen elämänikin on kaikin
puolin normaalia. Käyn vapaa-ajalla
konserteissa ja liikun paljon kavereitteni kanssa. He osaavat jo aika hyvin
varoitella, jos olen törmäämässä ihmisiin tai erinäköisiin tolppiin tai betoniporsaisiin.
Vuosien varrella olen todennut, että
paras sopeutumiskeino on positiivinen asenne. Onhan näkövammaisen
elämä joissain suhteissa hiukan ahdistavaa, kun ei näe ihmisten tervehdyksiä, ilmeitä tai eleitä ja takaraivossa kalvaa ajatus, että pidetäänköhän
minua jotenkin outona. Olen kuitenkin todennut, ettei kannata stressata
liikaa näön aiheuttamista puutteista,
kun ei niille mitään voi ja ne ovat loppujen lopuksi aika vähäpätöisiä asioita, jos niitä ei turhaan omassa mielessä paisuttele.
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Isoisän jalanjäljissä
Pekka Rantanen

L

apsuuteni länsisuomalaisessa
maalaisidyllissä oli kuten kenen
tahansa vilkkaan pikkupojan,
täynnä monipuolisia harrastuksia, liikuntaa sekä osallistumista aikuisten
töihin. Niinpä ajatus mielenkiintoisen
pääammatin hankkimisesta ja vanhempieni maatilan jatkamisesta sivutöinä syntyi varhaisessa vaiheessa.
Äitini kertoi usein sokeasta isästään,
jonka hän menetti omassa nuoruudessaan. Lapselle tuollaiset jutut olivat jännittäviä, mutta eivät jääneet
sen kummemmin mieleen, ei myöskään maininta isoisän sokeasta veljestä ja sisaresta. Asia ei juolahtanut
mieleeni edes silloin, kun 16-vuotiaana ihmettelin, miksi pelkäsin ajaa kavereiden kanssa samaa vauhtia moottoripyörällä sateisina syysiltoina.
Pitäisikö minun hankkia tehokkaammat ajovalot vai kenties silmälasit?
Sama epämiellyttävä tunne seurasi
mukana siihen saakka, kun vaihtooppilaana USA:ssa autolla ajaessani
olin joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. Tästä tapahtumasta alkoi
toinen, erilainen elämäni. Joulu oli tuloillaan ja tervehdyksiä kotiin soitta-

essani mainitsin ensimmäistä kertaa
äidilleni, että pitäisi varmaan hankkia
silmälasit, kun näen oudosti pimeällä ja kirkkaassa auringonpaisteessa.
”Kuulehan, eivät taida silmälasit auttaa”, sai hän viimein sanotuksi. ” Sinulla ja veljelläsi on sama perinnöllinen
näkövamma, kuin isoisälläsi oli.”
Ennustajien tarinoita en enempää
kaipaillut. Juuri kun maailma ja elämä
oli avautumassa, tieto siitä, että tulisin hitaasti sokeaksi noin 45. ikävuoteen mennessä, oli ihan riittävä. Näin
oli käynyt isoisälleni ja hänen sisaruksilleen. Tuolloin näköni heikentymä
ei vielä vaikuttanut jokapäiväisiin rutiineihin, mutta tieto näön menetyksestä sitäkin enemmän. Aivan kuin
olisin elänyt kaksoiselämää, tavallista
ja tuota tulevaisuuteen valmistautumista.
Silmälääkärin diagnoosi tappi-sauvadystrofia heti kotimaahan palattuani
oli korkeintaan lääketieteellinen termi tulevaisuudelle. Säästin lääkärin
epäkiitollisesta tehtävästä ja kerroin
itse hänelle taudinkuvan ja etenemisen.
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Ensireaktiot uutiseen olivat hyvin tyypilliset: sekoitus toivottomutta, vihaa
ja kapinaa kohtaloa vastaan. Jos tuolloin olisin saanut ruiskeen vertaistukea pidemmälle ehtineiltä retiniitikoilta, olisin välttynyt kovin monelta
kipeältä kokemukselta. Kuitenkin jokaisen vastaavassa tilanteessa on ne
itse käytävä läpi ja löydettävä omat
ratkaisunsa.
Vaikka kaksoiselämä jatkuikin vielä
muutamia vuosia, ehdin juuri sopivasti valita jatko-opiskeluni pitkälti
sen perusteella, minkälainen näkötilanteeni olisi kymmenen vuoden jälkeen. Niinpä päädyin kansainvälisen
kaupan alalle, koska kielet kiinnostivat ja ykskantaan päättelin, että näkövammainenkin voi tehdä kauppaa
puhumalla eri kieliä.
Näön heiketessä minulta kysyttiin
usein, olenko jo hyväksynyt tilanteen ja sopeutunut siihen. Vastasin,
että kyllä olen, ainakin tuoreimpaan
menetykseen, mutta en ihan vielä
seuraavaksi tulossa olevaan. Nuorelle miehelle yksi suurin sopeutumisaskelista oli ajokortista luopuminen.
Minussa oli vielä sen verran kapinallisuutta, että suunnittelin toteuttavani
sen hieman näyttävämmällä tavalla
kuin viiden vuoden määräaikaisen silmälääkärintarkastuksen perusteella.
Suunnittelin hakeutuvani erikoisviritetyllä katupyörällä poliisin tutkaan
ennätysylinopeudella. Onneksi tämä
aikomus oli vain yksi lyhytaikaisista,
läpikäytävistä luopumisprosesseista.

Nuorena retiniitikkona aloin kerätä
erityisesti visuaalisia kokemuksia varastoon jopa hieman ylimitoitetusti, sillä tuolloin visuaalisuus oli vielä
niin voimakas kokemuksia tukeva
aisti. Piti ehtiä matkustelemaan ja
kokeilemaan erilaisia harrastuksia ja
seikkailuja, joita ei näön mentyä voisi koskaan enää kokea. Myöhemmin
huomasin, kuinka väärässä olinkaan.
Muut aistit korvaavat uskomattomalla tavalla näköaistin.
Kun näkö heikkenee edelleen, ongelmaksi muodostuvat sosiaaliseen elämään vaikuttavat tekijät, kuten ettei
enää erota kasvoja ja ilmeitä. Itselleni
visuaalisena ihmisenä tämä oli verrattain pitkä ja haastava vaihe. Kun
ei vielä näytä ulospäin näkövammaiselta, syntyy helposti väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja sosiaalisessa
kanssakäymisessä. Tässä vaiheessa
alkaa joko vältellä tiettyjä sosiaalisia tilanteita tai yrittää oppia välttämään mahdolliset hölmöt tilanteet.
Meluisassa ja pimeässä ravintolassa
ei kannata tuttavallisesti juttelemaan
tulleelta kaverilta heti alkumetreillä kysyä avustavia täsmäkysymyksiä
kuten:”Missäs sä oot nykyään töissä?”
Vastaus saattaa olla: ”Häh, samalla
työmaalla sun kanssa, nähdään lähes
päivittäin!”
Seuraavat sopeutumisvaiheet ovatkin sitten jo käytännöllisempiä, kun
keskeinen lukunäkö häviää. Itse sinnittelin pitkään rengaskotooman eli
rengasmaisen näönjäänteen varassa.

54
A

Retiniitikon opas

Pekka Rantanen (vas.) joukkuetovereineen harjoittelemassa vuoden 2009 näkövammaispurjehduksen MM-kisoihin Aucklandin edustalla (kuva: Jyrki Järvi).

Renkaan hiljalleen umpeutuessa näin
vielä pientäkin tekstiä, mutta aina
vaan vähemmän. Renkaan lopullinen
umpeutuminen heitti minut hetkessä uuteen apuvälineiden maailmaan,
jossa puhuvista ja suurentavista lukulaitteista tuli korvaamattomia. Pystyn
edelleen hyödyntämään jäljellä olevaa ääreisnäköä. On yllättävää, miten
heikolla näöllä näiden apuvälineiden
kanssa pärjää itsenäisesti työ- ja arkielämässä. Toki sinnikkyys, ennakointi ja ongelman ratkaisutaidot ovat
vuosien varrella kehittyneet.

On myönnettävä, että tällainen etenevä, perinnöllinen silmäsairaus voi vaikuttaa ystävyyssuhteisiin, kumppanin
valintaan ja perheen perustamiseen.
Kaveriporukka saattaa olla hyvin kiinteä jonkin harrastuksen ympärillä.
Suhteet näihin ystäviin erkanevat, jos
ei pysty jatkamaan yhteistä harrastusta. Varsinkin nuorempana kumppaniehdokas saattaa kallistua toiseen
ratkaisuun enemmän käytännölliseltä kuin tunnepohjalta.
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Tämän oppaan ilmestyessä olen saavuttanut tuon 45 vuoden iän, johon
yli neljännesvuosisata sitten asetin
tietyn mielikuvan itsestäni. Sanotaan,
että ennustukset toteuttavat joskus
itseään. Ehkä niin onkin. Näkökykyni
on lähes kokonaan mennyt, ja useimmat muutkin oletukseni ovat toteutuneet.
Toisaalta näkövamman ansiosta olen
saanut kokea monia sellaisia asioita, joita normaalisti näkevänä en olisi kenties koskaan kohdannut. Olen
saanut opiskella ja työskennellä ulkomailla, hoitaa kansainvälisiä asioita
eri kansalaisjärjestöissä sekä toimia
itsenäisenä yrittäjänä näön apuvälineiden maahantuojana.
Mikä upeinta, olen voinut jatkaa ja
aloittaa sellaisia urheilulajeja, joita
nuorena en osannut kuvitellakaan
harrastavani näkövammaisena. Näitä
ovat alppihiihto ja purjehdus. Molemmissa lajeissa olen päässyt kilpailutasolle. Näkövammaispurjehduksessa olen upeiden joukkuetovereiden
kanssa jakanut niin EM- kuin MM-mitaleitakin.
Reilusti yli puolet elämästä jatkunut
näkövammaan sopeutuminen on
eittämättä muokannut identiteettiäni. Näkövammasta tulee kiinteä osa
itseä, vaikka sitä ei välttämättä sen
koomin ajattele. Sen oppii vähitellen
ottamaan alitajuisesti huomioon, jolloin eri tilanteista selviytyy tahdik-

kaasti. Tällä hetkellä näkövammani
on niin vallitseva, ettei sitä voi eikä
edes kannata yrittää peittää muilta
ihmisiltä. Jokaisella on oma kynnyksensä ottaa valkoinen keppi käteen,
heittäytyä hieman sokeammaksi ja
vastaanottaa ympärillä olevien avuliaisuus ja ystävällisyys.
Vasta näin jälkeenpäin olen osannut
arvostaa vertaistukea yhä enemmän.
Vaikka se on vuosien varrella monesti
ollut tiedostamatonta, retiniitikoiden
ja muiden näkövammaisten parissa
vietetty aika on auttanut asettamaan
asiat oikeaan perspektiiviin. Toisinaan
vertaistukea ja kaltaistensa seuraa
kaipaa enemmän. Joskus saa kiintiön
täyteen ja jaksaa eteenpäin normaaleissa kuvioissa. Tärkeintä olisi, että
voisi aina palata vertaistuen piiriin,
kun näön menetyksessä tulee uusi
vaihe, johon muilta voi saada omakohtaisia neuvoja ja tukea.
Mitä perinnöllisyyteen tulee, iän karttuessa olen kyennyt katsomaan useampien sukupolvien yli. Vanhempani
ovat molemmat näkeviä, mutta toisella veljelläni on omaani vastaava retinitis-sairaus. Seuraavassa kahdessa
polvessa ei ole todettu silmäsairautta.
Toivoisin vielä joskus paremmin ymmärtäväni äitiäni, sokean retiniitikon
näkevää lasta, joka on joutunut seuraamaan omien lastensa vääjäämätöntä kulkua isoisän jalanjäljissä, puhumattakaan vaikeasta päätöksestä,
milloin kertoa näille koko totuus.
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Retiniitikon puolisona
Arja Finne

N

elikymppisenä, avioeron kokeneena etsin 1980-luvun lopulla miestä elämääni mm.
Väestöliiton ystäväpalvelun kautta.
Muutaman kuukauden kuluttua sain
Erkki Tiilikan yhteystiedot. Ensimmäinen puhelu paljasti, että kysymyksessä oli eronnut, konkurssin tehnyt entinen yrittäjä, joka on tulossa sokeaksi.
Ajattelin, että tavataan nyt, vaikka ei
tästä mitään tule. Sokeus ei suinkaan
ollut se arveluttava seikka, vaan yrittäjyys, josta päättelin, että kysymyksessä on kokoomuslainen. Oma taustani ja maailmankatsomukseni oli
hyvin erilainen.
Siitä se seurustelu kuitenkin alkoi, ja
joulukuussa 1993 menimme naimisiin. Erkki muutti Hyvinkäältä luokseni Helsingin Pohjois-Haagaan. Molemmat teini-ikäiset lapseni asuivat
vielä kotona. Minä kävin töissä, ja
Erkki hoiti talouden, laittoi ruokaa
ja siivosi. Jos sopeutumisvaikeuksia
alussa oli, eivät ne puutteellisesta näkökyvystä johtuneet. Erkki oli tuolloin
”hyvin näkevä sokea”, liikkui tutussa
ympäristössä ilman valkoista keppiä
ja selviytyi yksin lähikaupassa käynnistä. Näkökyky väheni hyvin hitaasti
ensimmäiset vuodet. Vielä kahdeksan

vuotta sitten, kun muutimme Itäkeskukseen, sujui runsaan kilometrin
matka Iirikseen itsenäisesti kevyen liikenteen väylään maalattua valkoista
viivaa seuraten.

Erkki Tiilikka ja Arja Finne Gotlannissa
kesällä 2012.
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Viisi, kuusi vuotta sitten alkoi näkökyky nopeasti heiketä. Kun kolme
vuotta sitten sattui vielä läppäleikkaukseen johtanut sydänkohtaus, itsenäinen liikkuminen loppui. Tätä nykyä ajoittain ei ole edes valon tajua,
ja kotonakin ovat välillä suunnat hukassa. Näinä viime vuosina ovat varmaan sokeutumisesta johtuen ollut
pinna kireänä kummallakin. Voin vain
kuvitella, miltä tuntuu menettää itsenäisyyttään ja tulla entistä enemmän
riippuvaiseksi toisen avusta.
Häpeäkseni on tunnustettava, etten aina ole riittävän kärsivällinen ja
ymmärtäväinen. Varmasti kärsimättömyys kuuluu äänestä, kun joudun
taas nousemaan sohvan nurkasta etsimään sitä, antamaan tätä tai katsomaan, mitä tietokoneen ruudussa lukee, kun kone jumittuu. Stressitasoni
nousee, kun television tai digiboksin
kanssa tulee ongelmia.
− Kyllähän sinä osaat, kun näet. Lue
käyttöohjeesta!
Mutta ei sekään aina auta, tekniikka
ei tosiaankaan kuulu vahvuuksiini.
Kun toinen ei näe ja toinen ei ymmärrä, joudutaan silloin tällöin selittelemään, kun pitäisi saada apua ihan
yksinkertaisissa asioissa. Myös tietty
hitaus toiminnoissa ärsyttää välillä,
itse kun olen hätäinen. Napitan takkia samalla, kun jo kiirehdin kadulla
ja puhun puhelimeen.
Oppaan rooli on iskostunut niin,
että serkkujen kanssa matkustaessa

tuntuu oudolta – ja kieltämättä vapauttavalta – kun ei kukaan ole käsipuolessa ja voi keskittyä enemmän
katselemaan ympärilleen kuin jalkoihin. Aina välillä Erkin kanssa kävellessä tarkkaavaisuuteni herpaantuu,
ja mies satuttaa silmäkulmansa matalalla olevaan puunoksaan tai markiisin kulmaan tai astuu kuoppaan
katukiveyksessä. Onneksi Erkin nilkat
eivät vähästä nyrjähdä. Mutta syyllisyyttä tietysti tunnen, kun en paremmin katsonut. Helpottaa, kun kuulee
muillakin näkövammaisten puolisoilla olevan samankaltaisia kokemuksia
ja tuntemuksia.
Yleisesti ottaen kaikki on kuitenkin
mennyt ihan kohtuullisen hyvin. Ei
ole tullut sellaisia tuntoja, että puolison sokeus olisi jotenkin ylivoimainen
taakka. Pikemminkin päinvastoin, se
on avannut ihan uusia näkymiä. Olen
tutustunut moniin upeisiin ihmisiin
ja saanut uusia ystäviä, joiden kanssa
seurustelu on niitä elämän pieniä juhlahetkiä.
Elämäni on muuttunut monella tapaa. Neljätoista vuotta sitten aloin
lukea äänikirjoja Näkövammaisten
Keskusliiton äänittämössä. Tästä työstä pidän todella paljon. Myös muutto
Itäkeskukseen työpaikkani ja näkövammaispalvelujen viereen on asia,
josta olen iloinen. Kuten Erkki sanoo,
tämä on näkövammaiselle Suomessa
paras asuinpaikka, kaikki mahdolliset
palvelut lähellä.
Ikääntyminen tuo tietysti omat haas-
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teensa. Miten säilyttää suhde kahden
tasaveroisen, itsenäisen ihmisen parisuhteena, jos joudutaan omaishoitaja-hoidettava vaiheeseen. Mutta
sehän on sitten jo kokonaan toinen
juttu. Roolit voivat kääntyä, ja minusta tuleekin se hoidettava!

Kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen siihen, ettei Väestöliiton ystäväpalvelun lomakkeessa kysytty poliittista kantaa. Silloin en koskaan olisi
tutustunut Erkkiin enkä saanut kokea
kaikkea sitä uutta, johon elämä hänen
rinnallaan on kuljettanut.

Vihreitä hevosia ja pimeän pelkoa
Anders Nyberg

S

ynnyin Etelä-Pohjanmaalla pienessä Öjan kunnassa, joka liitettiin Kaarlelaan 1969 ja Kokkolaan
1977. Asuin Vaasassa ja Mustasaaressa
1982-2006, minkä jälkeen muutin takaisin Kokkolaan. Olen opiskellut Åbo
Akademissa kasvatustiedettä, psykologiaa ja valtio-oppia. Töissä olen ollut ylioppilaskunnassa, puolueessa ja
pisimpään eli 17 vuotta Vaasanlaivoilla ja Silja Linellä. Ehdin työskennellä
kaikkiaan 14:llä eri laivalla aluksi purserin apulaisena laivan infopisteessä,
sitten viimeiset 10 vuotta henkilöstöpurserina. Nyt vietän jo eläkepäiviä.
Olen 52-vuotias eronnut mies eikä
minulla ole lapsia.
Harrastan liikuntaa, lukemista, aktiivista yhteiskunnan seurantaa, opiskelua ja järjestötoimintaa. Usein menen

juomaan aamukahvia ukkojen kanssa, ja samalla parannamme maailmaa.
Vuosien varrella olen ollut mukana
myös kotiseutu- ja nuorisoyhdistyksissä, urheiluseurassa sekä seurakunnan toiminnassa.
Pienenä pelkäsin pimeää enkä uskaltanut osallistua ulkoleikkeihin iltaisin.
Kouluiässä en ymmärtänyt, kuinka
muut lapset uskalsivat pyöräillä lujaa
pimeässä. Kun piirsin, väritys meni
pieleen, ja hevosista tuli vihreitä. Värisokeudesta ei voi sanoa mitään, kun
ei ole ikinä pystynyt näkemään värejä. Lapsena harmitti kuitenkin suunnattomasti, kun pikkuveli aina löysi
marjoja mutta minä en. Vielä 1960-luvulla lääketiede ei ilmeisesti osannut
aavistaa, mistä tällaiset ominaisuudet
johtuivat ja mihin ne johtaisivat. Väri-
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sokeus huomattiin toki aikaisessa vaiheessa. Selityskin oli tiedossa: äitini
isä oli värisokea.
Kouluiässä olin aktiivinen urheilija. Yleisurheilulajeissa pärjäsin melko hyvin. Pallolajit olivat kuitenkin
hankalia. Joukkuekaverien ja pallon
samanaikainen hallinta tuotti vaikeuksia. Armeijan kävin, toki B-luokituksena silmälasien takia. Ensimmäisen
kerran ampumaleirillä eksyin pahasti
pimeässä, ja sen jälkeen sain vapautusta yötoiminnoista.
Hämäräsokeudesta on ollut monenlaista haittaa. Opiskeluaikana, kun
piti porukalla lähteä yökerhoon, en
pystynyt liikkumaan siellä kompastumatta ja törmäilemättä. Monet tapahtumat selitin itselleni sillä, että olin
joko hosunut tai ollut omissa ajatuksissani.
Muutama vuosi sitten huomasin, että
silmäni eivät pysyneet mukana, kun
ajoin autoa. Vähensin hämärässä ja
pimeässä ajamista. Huomasin myös,
että oli hankala peruuttaa pelkästään
sivupeilien avulla. Optikon suorittama 45-vuotissilmätarkastus meni kuitenkin läpi ilman moitteita. Kävellessäni jouduin kuitenkin yhä enemmän
katsomaan alaspäin. Tietokonetyöskentelyssä hiiren nuoli alkoi hävitä
vähän väliä.
Samoihin aikoihin huomasin silloin
tällöin muistikatkoja. Muutaman kymmenen minuutin jaksoilta en tiennyt,

Anders Nyberg valittiin kolmivuotiskaudeksi FSS:n hallitukseen tammikuussa
2013 (kuva: Robin Sjöstrand).

mitä olin tehnyt, vaikka toimintani oli
jatkunut normaalina. Nämä katkot lisääntyivät ja johtivat neurologisiin
tutkimuksiin. Kävin magneettikuvauksissa ja neuropsykologin testeissä.
Mitään poikkeavaa ei löytynyt, päinvastoin: muistini oli paljon parempi
kuin ikäisilläni keskimäärin. Samassa
yhteydessä testattiin, ehkä rutiininomaisesti, värinäköni sekä ensimmäisen kerran myös näkökenttäni.
Pari tuntia testien jälkeen olin silmälääkärillä, joka selitti tulokset. Hän
myös tiedusteli, onko minulla ajokortti. En ymmärtänyt, miksi se häntä
kiinnosti, mutta vastasin myöntävästi. Seuraavassa hetkessä hän totesi:
”Ei ole enää.” Diagnoosi oli retinitis
pigmentosa. Lausunnossa luki vielä,
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että se on pitkälle edennyt.
- Häh?
En ollut ikinä kuullut moisesta, ja kesti useita päiviä, ennen kuin ne sanat
istuivat päässäni. Googlesta lähdin
pikku hiljaa etsimään vastauksia. Niitä ei ollut ihan kiva lukea. Tieto oli kuitenkin paljon parempi kuin epätietoisuus, tavallaan helpotus.
Onneksi eräs sairaanhoitaja auttoi minua Kelan viidakossa, ja pääsin melko
nopeasti ensimmäiselle kartoitusjaksolle Iirikseen. Sieltä saamani tietopaketti, suoritetut lisätutkimukset ja
tietenkin henkilökunnan kokemus
olivat minulle todella tärkeitä, samoin
muiden kurssilaisten vertaistuki.
Iiriksessä tarjottiin myös valkoista
keppiä ja häikäisylaseja, mutta kieltäydyin. Enhän ole niiiin sairas! No,
pelkoahan se oli. Jääräpää mikä jääräpää! Seuraavalla jaksolla otin käyttöön valkoisen kepin. Sen kanssa on
rennompaa kulkea tuntemattomilla
paikoilla, ja niska-hartiajännitys vähenee.
Jo ennen Iirikseen paluuta olin saanut keskussairaalan kautta häikäisylasit. Ne auttoivat heti muistiongelmiin, ja yöunet paranivat
välittömästi. Oliko liian voimakas
valo häirinnyt aivotoimintojani? Vastausta en ole saanut, koska silmälääkärit ja neurologit eivät vielä ole tutkineet tällaisia mahdollisia yhteyksiä.

Melko nopeasti alkuahdistuksen jälkeen rupesin miettimään näkövammaisten tilannetta ja miten minä
voisin auttaa. Liityin ruotsinkielisen
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:n (FSS) jäseneksi ja myös
Retinitis-yhdistykseen heti, kun sain
tietää siitä. Tietty yli-auttavaisuuteni
hoidettin psykologisesti oikein, kun
minulle kerrottiin, että on hyvä tulla
itsensä kanssa toimeen, ennen kuin
oikealla tavalla pystyy antamaan neuvoja muille. Itse järjestötoiminta on
minulle kuitenkin tuttua.
Näkövammaisuus ei mielestäni saa
olla rasite. Heikentynyt näkö ei muuta
ihmisen älykkyyttä tai sosiaalisia taitoja. Näkövamma voi kuitenkin hidastaa menoa joissakin tilanteissa. Olen
kokenut, että näkövammaisjärjestöt
ja yhdistykset ovat erittäin tärkeitä
meille. Niissä on mukana ihmisiä, joilla on kokemusta ja tietoa. Järjestöt
ovat tärkeä kanava viranomaisten ja
yksittäisten ihmisten välillä. Yhdistykset täyttävät myös sosiaalista tarvetta
ja tarjoavat yhdessäoloa. Olen huomannut, että kaikki näkövammaiset
eivät ole tietoisia omien järjestöjen
olemassaolosta ja kamppailevat yksin viranomaisten kanssa. Aktiivinen
jäsenrekrytointi olisi tärkeää. Esimerkiksi jotkin oppimisvaikeudet koulussa saattavat johtua silmäsairaudesta.
Näin kuntauudistusaikoina väittäisin,
että sellaista suurkuntaa, joka täyttäisi kaikkien ihmisten erikoistarpeet, ei
voida saada aikaan. Tässä on kolmannen sektorin työsarka.
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Kirjoittamista rakastava datanomi
Tiina Kulmala

O

len syntyisin Lappajärven laineilta, mutta asunut aurinkoisessa Vaasassa yli 20 vuotta.
Reilut puolet 47 vuoden iästäni olen
elänyt huonosti näkevänä. Näkökyky
romahti 20-vuotiaana, vuosi sen jälkeen, kun olin suorittanut ajokortin.
Lähes samoin on käynyt kuusi vuotta
nuoremmalle veljelleni, joka on ainoa
sisarukseni. Veljeni toimii hierontapalveluiden ja näkövammaisten tietotekniikan apuvälineiden myynti-,
kartoitus-, ja koulutuspalveluiden yksityisyrittäjänä Vantaalla.
Näköongelmia minulla ilmeni jo alaasteella. Koulussa en kunnolla nähnyt taululle ja silmälääkärissä sain
huonosti sopivat silmälasit, joilla näin
melkeinpä heikommin, joten jätin
ne kirjoituspöydän laatikkoon. Myöhemmin kouluterveydenhoitajan tekemässä väritestissä, jossa erisävyisistä palloista muodostui numero, en
hahmottanut kuin viimeisen selväkontrastisen numero seitsemän, jonka kuulemma kaikki näkivät. Kävin
silmälääkärissä ja sain heittää varista vanhoilla laseilla. Näkövaikeudet
unohtuivat, paitsi liitutaululle ja piirtoheittimelle katsoessa.
Ylioppilaaksi kirjoitin onnistuneesti
vuonna 1984 Lappajärven lukiosta

Tiina Kulmala joogamatolla (kuva: Laura
Kulmala).

peläten, että näkökenttääni ilmestyisi tekstin peittäviä läiskiä. Ainoastaan
matematiikan tehtävissä möhläsin,
mutta kaikesta huolimatta valmistuin laskentatoimen merkonomiksi
kauppaoppilaitoksesta 1986. Koska
en nähnyt taululle, kopioin iltaisin
päivällä tehdyt muistiinpanot ystävän vihosta. Samana vuonna pääsin
myös silmälääkärin lähetteellä Oulun
keskussairaalaan tutkimuksiin, jolloin
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sain varsinaisen diagnoosini silmänpohjan keskeisen alueen rappeumasta.
Hiljalleen näön huonontuessa osallistuin Näkövammaisten Keskusliiton
järjestämille kursseille ja Näkökeskus
Vision tutkimuksiin, jossa diagnoosikseni vahvistui Stargardtin tauti.
Apuvälineiden kartoituksessa ja hakemisessa olen saanut tietoa Keskusliitosta, aluesihteereiltä, näönkäytönohjaajilta ja yhdistyksistä. Yhdistysten
merkitys tiedon saannissa ja vertaistuessa on ollut tärkeää, samoin kuin
näkövammaisten
oppilaitoksessa,
jossa ystävystyin muihin näköongelmaisiin ja pianonvirittäjälinjalla opiskelleeseen näkevään mieheeni, jonka
kanssa olin naimisissa toistakymmentä vuotta ja saimme kaksi tervettä lasta.
Olen työskennellyt apuvälinein, lukutelevision ja tietokoneen puhe- ja
suurennusohjelman avulla toimistotyössä Vaasan kaupungilla, työttömien yhdistyksessä ja viimeksi verotoimistossa määräaikaisissa
työsuhteissa. Työtä haen edelleen ja
olen uudelleenkouluttautunut datanomiksi 2009 Arlainstituutissa, nykyisessä Keskuspuiston ammattioppilaitoksessa, Espoossa. Tarkannäön
puute on supistanut ammatinvalinnan vaihtoehtoja ja mieliammatteja. Mieliharrastuksia on jäänyt pois
omasta valinnastani, ehkä turhaankin, koska henkilökohtaisen avustajan mahdollisuudesta sain tietoa

vasta myöhemmin.
Olen aina pitänyt taideaineista ja liikunnasta, joiden parista olen harrastuksenikin löytänyt. Maalauskurssin
värinäön takia ja kitaransoiton nuottien lukemisen takia vaihdoin kirjoittamiseen. Ehkä suurin syy kirjoittamisen valintaan oli ajan puute; kaikkea
ei ehdi harrastaa, vaikka haluaisi. Tärkeitä muiden kirjoituskurssien lisäksi
ovat olleet Näkövammaisten Kulttuuripalvelun järjestämät kurssit, joita
aina odotan innolla ja toivon niiden
ajankohtien sopivan aikatauluuni. Pidän myös keramiikasta ja olen kokeillut silkkimaalausta ja rottinkikorien
punomista. Aikaa jää harrastuksiin
enemmän nyt, kun asun yksin ja lapset ovat aikuisia.
Olen luonteeltani utelias ja innostun
helposti uusista asioista, vaikka heti
toimeen tarttuminen huonon näön
takia vähän aina mietityttää. Pitkän
harkinnan jälkeen uskaltauduin tänä
vuonna espanjan kielen tunneille ja
joogaan Vaasa-opistoon. Aikaisemmin opistolla olen osallistunut kielissä ainoastaan keskustelukursseihin.
Lisäksi pyrin käymään viikoittain vesijumpassa uimahallilla. Kesäpolkupyöräily on muuttunut tandempyöräilyksi. Käytän paljon myös Celia-kirjaston
palveluita ja kuuntelen monenlaista
kirjallisuutta. Samoin käyn mielelläni
teatterissa, elokuvissa ja konserteissa. Vaikka aina kaikkea ei näe, välittyy
tunnelma täysipainoisesti.
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Nainen Norsulandiasta
Anita Palo

O

len 44-vuotias kaikkea kokeileva tyyppi ja syntyjäni Kokkolasta. Perheeseen kuuluvat
isosisko ja pikkuveli. Vanhempani
ovat vuosia sitten siirtyneet rajan
taakse. Asun tällä hetkellä yksin Helsingissä, missä on vierähtänyt kohta
25 vuotta. Kotiani voi hyvällä syyllä kutsua Norsulandiaksi, sillä sieltä
löytyy satoja erilaisia norsujuttuja.
Minulla on Usherin syndrooma. Olen
viittomakielinen, ja näköä on jäljellä
alle 20 astetta.
Ollessani alle kaksivuotias mummoni
alkoi ensimmäisenä ihmetellä, miksi
en ala puhua. Lastenneuvolassa lääkäri totesi, ettei minussa ole mitään
vikaa. Mummoni ei antanut periksi. Kun sairaanhoitaja tuli seuraavan
kerran mummoa katsomaan, tämä
kertoi hänelle minun kuulostani ja
epäilyksistään. Sairaanhoitaja vei asian eteenpäin ja vaati lääkäriä kirjoittamaan lähetteen keskussairaalaan.
Keväällä 1972 tuli kutsu tutkimuksiin
Helsingin Kuulonhuoltoliittoon. Sain
ensimmäiset kuulokojeet. Samalla
todettiin, että myös näkö pitää tutkia
tarkemmin.

Myöhemmin syksyllä HYKSissä todettiin, että minulla on Usherin syndrooma. Se löytyi myös isosiskoltani. Tämä
oli järkytys vanhemmilleni. Minun arveltiin sokeutuvan aikuisikään mennessä. Aloin saada puheterapiaa, ja
kuntoutusohjaaja kävi meillä kotona.
Aloin käydä Kälviän lastentarhaa kuulevien lasten kanssa. Onnekseni lastentarhan johtaja osasi vähän viittomakieltä, ja vanhempanikin alkoivat
opetella sitä. Ensimmäiset kontaktit
kuuroihin sain Nappikerhossa. Osallistuin aktiivisesti myös kesäleireille,
joita Etelä-Pohjanmaan kuulovammaisten lasten tuki ry järjesti. Peruskoulun aloitin kuusivuotiaana Jyväskylän kuulovammaisten koulussa.
Jouduin olemaan perheestäni erossa,
mutta sain koululla paljon elämänkokemusta ja opin itsenäiseksi.
Pienenä välillä ihmettelin, miksi näin
huonosti pallopeleissä tai hämärässä,
mutta en ajatellut tai ymmärtänyt sitä
vielä sen kummemmin. Muistan olleeni noin 12-vuotias, kun menin Kinkomaalle kuulotutkimukseen ja katsoin
ensimmäistä kertaa kansiotani. Pa-
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Täyttäessään 40 vuotta Anita Palo teki unelmamatkan Thaimaaseen norsuja tapaamaan.

pereita selaillessani aloin ymmärtää,
että minulla on tosiaan Usher ja mitä
se tarkoittaa.
Peruskoulun loputtua sain kuulla,
että koulussa oli samaan aikaan ollut muitakin kuurosokeita ja ushereita. Minua harmitti kovasti, kun en
tiennyt heistä, sillä olisin halunnut
vaihtaa heidän kanssaan ajatuksia
ja kokemuksia. Koulussa oli kuitenkin tiukka vaitiolovelvollisuus, minkä
vuoksi opettajat tai asuntolanhoitajat
eivät saaneet kertoa asiasta. Toivon,
että kouluissa puhutaan tänä päivänä
näistä asioista avoimesti ja riittävän
ajoissa.

Opintieni jatkui Turun kristillisessä
opistossa, jossa koin ensimmäistä kertaa, mitä oli opiskella kuulevien kanssa viittomakielentulkin välityksellä.
Vuonna 1987 pääsin vasta valmistuneeseen Kuurojen kansanopistoon
Helsinkiin kuurojen kulttuuritoiminnan linjalle. Opetus tapahtui viittomakielellä. Täällä kuurojen yhteisössä
itsetuntoni ja identiteettini vahvistuivat ja löysin itseni.
Opintojen päätyttyä pidin välivuoden, jonka aikana hoidin pikkuveljeäni vanhempieni luona Kokkolassa.
Hän oli syntynyt Turussa opiskellessani, eikä Usher ole periytynyt hänelle.
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Matkustelin myös ympäri Suomea,
tein kaikenlaisia pikkukeikkoja ja
mietin, mitä minusta tulisi isona.
Vuonna 1989 aloitin opiskelun Arlainstituutissa Espoossa. Päädyin
kaksivuotiselle
pienkäsityölinjalle.
Arlainstituutissa toimin tukihenkilönä ja kuurosokeiden kerhon vetäjänä. Usher-tietoni lisääntyivät ja aloin
tiedottaa muille asiasta. Olin liittynyt
1987 Suomen Kuurosokeat ry:n jäseneksi ja osallistuin aktiivisesti sen
toimintaan. Istuin jopa 5 vuotta hallituksessa. Äkkiä tajusin, että olen lopultakin hyväksynyt itseni tällaisena
kuin olen. Opin olemaan avoin ja ottamaan kömmähdykset huumorilla.
Kun valmistuin pienkäsityöntekijäksi
1992, Helsingin kuulovammaisten Albertin koulun opettaja kutsui minut
kolmeksi päiväksi opettamaan jouluaskarteluja. Työskentely-ympäristö
oli viittomakielinen. Tulin hyvin toimeen oppilaiden kanssa ja sain yllättäen koulunkäyntiavustajan puolen
vuoden sijaisuuden. Siitä kehkeytyi
viiden vuoden työrupeama.
Muut työntekijät suhtautuivat minuun luontevasti. Jos en nähnyt
jossain tilanteessa, keksittiin uusia
ratkaisumalleja. Yksi mukavista muistoista oli yökoulukokemukseni. Avustin kuulonäkövammaista oppilasta.
Pimeän tullessa toinen oppilas halusi
vapaaehtoisesti opastaa minua, jotta
pystyin opastamaan avustettavaani.
Niinpä me kuljimme kolmen letkassa.

Kun työ loppui, pääsin opiskelemaan Helsingin Laajasalon kristilliseen opistoon. Vuoden uurastuksen
jälkeen sain koulunkäyntiavustajan
ammattitutkinnon valmiiksi toukokuussa 1998. Kesän työskentelin Suomen Kuurosokeat ry:llä toimistoapulaisena, sitten Psoriasisliitossa. Sieltä
siirryin takaisin Suomen Kuurosokeat
ry:lle 30-vuotisjuhlavuoden projektisihteeriksi. Toimin myös eurotiedottajana ja matkustin ympäri Suomea
opettamassa kuurosokeille eurorahojen käyttöä. Se oli todella antoisaa.
Seurasi kolmen vuoden projekti Suomen Kuurosokeat ry:n päivätoiminnan ohjaajana. Projektin päättyessä
toiminta muutettiin jatkuvaksi ja nimi
vaihtui viriketoiminnaksi. Nyt olen
ollut virikeohjaajana pian 11 vuotta.
Työ on ollut koko ajan haasteellista
ja monipuolista. Olen kiitollinen työpaikastani ja siitä, että saan antaa vertaistukea kuurosokeille.
Joskus tuntuu, että näen huonommin
ja joskus taas paremmin. Viime vuonna vasemmassa silmässä oli jotain
häikkää ja kävin silmälääkärissä. Nyt
tutkimukset ovat kesken, ja kuulen
tuloksia maaliskuussa. Luku- ja kaukolaseja olen joutunut usein vaihtamaan. Kuuloni on pysynyt samana
tähän asti. Kuulolaitteista huolimatta
en ole koskaan varsinaisesti kuullut
selkeitä sanoja, vaan käytän viittomakieltä ja huuliolukua.
Elämässäni on tapahtunut paljon, ja
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olen saanut kokea mahtavia juttuja.
Olen vuosien mittaan saanut paljon
apua ja tukea monilta eri tahoilta mm.
perheeltä, ystäviltä, kuntoutusohjaajalta, aluesihteeriltä ja työkollegoilta.
Luonteeltani olen hullu, kun uskallan
olla erilainen, kokeilen uusia ja jänniä
juttuja, kuten benji-hyppyä. Minulta löytyy 18 lävistystä ja 8 tatuointia.
Olen naurava höppänä, jolla huumoria riittää.
Kuurosokeilla on monenlaista hauskaa harrastustoimintaa, johon olen
ottanut aktiivisesti osaa. Olin mukana
perustamassa Teatteri Törmäystä. Sen
toiminta on jatkunut noin 20 vuotta,
ja olemme esiintyneet sekä Suomessa
että ulkomailla. Jutaajat-kerholaisten

kanssa olen vaeltanut niin Lapissa
kuin Itä- ja Länsi-Suomessakin. Kerran
teimme vaellusretken Viroon. Kalakaverit-kerhossa olen alkanut innostua
jopa kalastamisesta, vaikka olen allerginen kaloille.
Mieliharrastuksiini kuuluvat norsuesineiden kerääminen, uiminen, ja
matkustaminen. Rakastan kesää, aurinkoa ja merta. Olen juuri lähdössä
kahdeksi viikoksi Barbarokselle. Sieltä palattuani käyn äkkiä kotona vaihtamassa matkalaukkua ja kiiruhdan
Kuopioon pilkkikisaan. Haluan nähdä
maailmaa vielä, kun on näköä jäljellä.
Jos sokeudun, niin ainakin minulla on
paljon rikkaita muistoja. Nautin elämästä päivä kerrallaan.

Anitan motto:
Elämä kuurosokeana
tuo elämään rikkauksia.
Katso päivä kerrallaan
eteenpäin.
Näe avara maailma,
uskalla kokeilla
ja tee niitä asioita,
mitkä sinusta itsestäsi
tuntuvat hyviltä.
Ole oma itsesi
ja toteuta
rohkeasti unelmasi!
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Tue tutkimusta!

R

etinitis-yhdistys ry tukee perinnöllisten verkkokalvorappeumien tutkimusta hallinnoimansa tutkimusrahaston kautta.
Alalla työskentelee useita suomalaistutkijoita ja tutkimusryhmiä, jotka yhteistyössä kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa kartoittavat mm.
maassamme esiintyviä geenivirheitä
ja osallistuvat uusien hoitomuotojen
kehittämiseen.
Erilaisia taudinkulkua hidastavia ja/
tai näkökykyä parantavia hoitoja on
tulossa käyttöön jo lähivuosina. Monet tutkimuslinjat ovat edenneet
kliinisiin hoitotutkimuksiin, joiden
avulla selvitetään menetelmien turvallisuutta ja tehoa, ennen kuin ne
voidaan ottaa laajempaan käyttöön.
							

Voit kartuttaa tutkimusrahastoa lahjoittamalla haluamasi summan, tekemällä testamentin tai vaikkapa pyytämällä merkkipäiväsi yhteydessä
ystäviäsi ja läheisiäsi lahjojen sijaan
antamaan tukensa tutkimukselle.
Danske Bank
IBAN FI32 8000 2710 2248 08
Tutkijat voivat hakea tutkimusrahastosta tutkimus- ja matka-apurahoja
ympäri vuoden Retinitis-yhdistyksen
hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella.
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Muistoja Retinitis-yhdistyksen
vuosikokouksista ja kesäpäiviltä
(kuvat: Pekka Makkonen)

