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Laadukasta tarjontaa
Teksti: Esko Pölkkynen,  
Retina ry:n puheenjohtaja

Taakse jääneen vaiheikkaan juh-
lavuoden onnistuneita tapah-
tumia voimme vielä haikeina 

muistella. Kuluva vuosi on alkanut 
tulevan toiminnan suunnittelulla ja 
vertaistukihenkilöiden tapaamisella. 
Jyväskylässä pidetyn kevätkokouk-
sen ilmapiiri oli sopuisa, ja toiminnan 
laatuun tunnuttiin hyvinkin tyytyväi-
siltä. Oheisohjelma oli tosin hieman 
kiireinen, mutta onnistunut tapah-
tuma kokonaisuudessaan kannustaa 
minua ja hallitusta.

Tapahtumia riittää jatkossakin. Kesä-
päiville on lähdössä runsaslukuinen 
joukko. Merenkurkun erikoinen luon-
to on varmasti ainutlaatuinen koke-
mus. Syyskuussa järjestetään Iirik-
sessä jo perinteinen Retina Day, joka 
tarjoaa tietoa uusimmista tutkimus-
tuloksista ja hoitomahdollisuuksista. 
Retina Dayn yhteydessä on työpajoja 
sekä sunnuntaina uusille jäsenille ja 
perheille suunattua ohjelmaa. Loka-
kuun syyskokouksessa Vantaalla va-
litaan toimijat ensi vuodelle. Mielen-
kiintoista oheisohjelmaa on sielläkin 
luvassa!

Unohtaa ei sovi myöskään Retina In-

ternationalin maailmankongressia 
Pariisissa heti juhannuksen jälkeen. 
Yhdistyksemme edustajat osallis-
tuvat sekä itse kongressiin että sitä 
edeltäviin järjestökokouksiin. Saam-
me varmasti kattavan raportin kong-
ressista seuraavaan lehteen!

Edellä kerrottu tapahtumien virta 
antaa käsityksen toimintamme mo-
nipuolisuudesta ja laadusta. Laaja 
tarjonta vaatii varoja. Olemme on-
nistuneet saamaan RAY:n päättäjät 
vakuuttuneiksi yhdistyksemme tar-
peellisuudesta tiedon välittäjänä ja 
jäsenistöä palvelevana, vaikuttavana 
yhteisönä. RAY:n tuki on välttämätön 
toiminnallemme, ja sen saamiseksi 
on tehtävä jatkuvasti töitä. ”Rahik-
sen” avustus ei silti yksin riitä. 

Vaikka yhdistys pyörii pääosin vapaa-
ehtoistoimijoiden varassa, toimiston 
ylläpito, tapahtumat ja tiedottami-
nen vaativat varoja. Jouduimme nos-
tamaan jäsenmaksua, mikä odotetus-
ti aiheutti jonkin verran närää ja jopa 
muutamia eroamisia.  Jäsenmaksut 
ovat kuitenkin tärkeä osa rahoitus-
tamme, ilman niitä emme yksinker-
taisesti pärjää. Jäsenmaksua vastaan 
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saa Retina-lehden ja jäsenkirjeet sekä 
mahdollisuuden osallistua vilkkaa-
seen, laadukkaaseen toimintaan ja 
keskinäiseen vertaistukeen. 

Toiminta pyritään pitämään nykyi-
sellä tasolla. Säästöjen löytäminen 
on vaikeaa, mutta hyvät ideat ovat 
aina tervetulleita. Toimisto tarvitaan,  
koska toimimme valtakunnallisesti. 
Pienet korvaukset puheenjohtajalle 
ja tiedottajalle ovat oikeutettuja. Toi-
von, ettei jäsenmaksua koeta ylivoi-
maiseksi, vaan kannamme kortemme 
yhteiseen kekoon. Yhdistyksemme 
on meille todella tärkeä niin tiedon 
tuottajana kuin vertaistuen antajana. 

Ankeista ajoista huolimatta uskon 
toimintamme jatkuvuuteen ja laa-
dukkuuteen. Yhdistystämme tarvi-
taan vielä moneen asiaan ennen kuin 
meitä kiusaava retinitis on voitettu!

Hyvää kesää!
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Geenit säätelevät solujemme 
toimintaa, ja geenivirheillä on 
merkitystä terveydellemme. 

Geenien voidaankin katsoa olevan 
mukana tavalla tai toisella kaikkien 
sairauksien synnyssä. Useimmissa 
taudeissa geeneillä on sairastumis-
riskiä lisäävä merkitys. Verkkokalvon 
keskeisen osan ikärappeumassa eli 
AMD:ssä elimistön puolustusjärjes-
telmän osan eli ns. komplementti-
järjestelmän geenivirheillä on hyvin 
merkittävä sairastumisriskiä lisäävä 
vaikutus. Riski ei kuitenkaan ole sama 
kuin sairaus, ja yleensä taudin puh-
keamiseen vaaditaan muitakin teki-
jöitä. Ikärappeuman osalta näitä ovat 
monet yleissairaudet ja epäterveelli-
set elämäntavat, erityisesti tupakan-
poltto. 

Kaikkein konkreettisimmin geenien 
merkitys on nähtävissä ns. mono-
geenisissä sairauksissa. Näissä yhden 
verkkokalvon toiminnan kannalta 

kriittisen geenin virhe johtaa sairau-
teen. Leberin kongenitaalinen amau-
roosi (LCA) on hyvä esimerkki tällai-
sesta monogeenisestä sairaudesta. 
Se on myös geenihoitojen osalta tällä 
hetkellä tutkituin verkkokalvosaira-
us.

LCA:n geenihoito tienraivaajana

LCA on siis perinnöllinen sairaus, joka 
johtaa pysyvään näönmenetykseen 
sikiön kehityksen tai ensimmäisen 
elinvuoden aikana. Tähän verkkokal-
von hyvin vaikeaan dystrofiaan voi 
johtaa ainakin 17 eri geenivirhettä. 
Tunnetuin ja eniten tutkittu on verk-
kokalvon pigmenttiepiteelin toimin-
taan liittyvän RPE65-geenin virheistä 
aiheutuva tautimuoto. Geeniterapian 
kehittäminen siihen alkoi jo parikym-
mentä vuotta sitten, ja ensimmäinen 
julkaisu koirilla spontaanisti ilmaan-
tuvan RPE65-mutaation geeniterapi-
asta julkaistiin vuonna 2001 (Acland 

Miten geeniterapia voi auttaa 
verkkokalvosairauksien hoidossa?
Hannu Uusitalo
Silmätautiopin professori, ylilääkäri
Tampereen yliopisto, SILK / Tays Silmäkeskus

Kati Kinnunen
Apulaisylilääkäri, LT
Kuopion yliopistollinen sairaala
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et al 2001). Tulokset näyttivät lupaa-
vilta vielä kolmen vuoden seurannas-
sakin (Acland et al 2005).

Sittemmin vastaavanlainen RPE65-
geenin siirto on suoritettu useam-
malle kymmenelle ihmiselle ainakin 
kolmen eri tutkimusryhmän toimes-
ta (Bainbridge et al 2008, Hauswirth 
et al 2008, Maguire et al 2008), ja tu-
lokset ovat olleet edelleen lupaavia. 
Tämä adeno-associated virus (AAV) 
-vektoriin perustuva geeninsiirtome-
netelmä näyttäisi toimivan ja olevan 
turvallinen. Geeninsiirrosta vaikuttai-
si myös olevan hyötyä potilaille. Me-
netelmä on kuitenkin edelleen tutki-
musvaiheessa.

Mihin geeniterapia perustuu?

Geeninsiirrolla voidaan korjata suh-
teellisen yksinkertaisesti toimima-
ton tai puutteellisesti toimiva geeni. 
Menetelmä perustuu siihen, että ns. 

kuljettimen eli vektorin avulla geeni 
viedään kohdesolun tumaan, jossa 
se kytketään osaksi solun omaa pe-
rimää. Vektoreina käytetään yleensä 
heikennettyjä viruksia, joilla on val-
miiksi geenin siirtoon rakennettu me-
kanismi. Viruksethan tartuttavat nor-
maalielämässään omaa perimäänsä 
kohdesoluihin, jotka sitten ryhtyvät 
tuottamaan uusia viruksia. Laborato-
riossa vektoreina käytettäviä viruk-
sia käsitellään niin, etteivät ne kyke-
ne tartuttamaan omaa perimäänsä 
kohdesoluun, ja viruksiin ladataan 
siirrettävä hoitogeeni. Potilaalle gee-
ninsiirto suoritetaan lasiais-verkko-
kalvokirurgisen leikkauksen tapaan 
yleensä paikallispuudutuksessa. 
Verkkokalvon alle ruiskutetaan pieni 
määrä hoitogeenillä lastattua virus-
ta. Virusten avulla hoitogeeni pääsee 
kohdesolun, esimerkiksi verkkokal-
von pigmenttiepiteelisolun tumaan, 
jossa se liitetään osaksi solun peri-
mää.

Hoitogeeni kuljetetaan vektorin, yleensä heikennetyn viruksen avulla kohdesoluun, 
jossa se siirtyy solutumaan ja liittyy osaksi solun perimää. Solu pystyy hoitogeenin 
avulla tuottamaan haluttua RNA:ta joka luetaan terapeuttiseksi proteiiniksi.

Kuva 1. Geenihoidon perusperiaatteet.
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Tyypillisimpiä geenihoidossa käytet-
tyjä viruksia ovat adeno-, AAV- ja len-
tivirukset. Osa viruksista, kuten AAV- 
ja lentivirus saa aikaan pitkän, jopa 
vuosia kestävän hoitogeenin ilmen-
tymisen kohdesolussa, kun taas esim. 
adenovirus soveltuu paremmin lyhyt-
kestoiseen geenihoitoon, kun tarvi-
taan nopeaa ja tehokasta hoitogee-
nin ilmentymistä kohdekudoksessa. 

Kun hoitogeeni on siirtynyt kohdeso-
lun tumaan, solulla on koneisto, jolla 
se pystyy tuottamaan puuttuvaa pro-
teiinia. Esim. Leberin amauroosissa 
aineenvaihdunnallinen poikkeama 
korjaantuu, kun RPE65-geeni saadaan 
geenihoidon avulla ilmenemään reti-
nan pigmenttiepiteelisoluissa. Näin 
taudilla on mahdollisuus parantua. 

Miten paljon näkökyky korjaantuu, 

riippuu luonnollisesti siitä, miten pal-
jon pysyviä muutoksia tautiprosessi 
on jo verkkokalvolle aiheuttanut. Le-
berin amauroosin kaltaisessa hyvin 
nuorena ilmaantuvassa sairaudessa 
hoito tulisi ilmeisesti antaa taudin 
varhaisessa vaiheessa. Oikea hoito-
ajankohta onkin yksi tärkeimmistä 
tämänhetkisistä tutkimusaiheista.

Geenihoitoa myös 
korioideremiaan

Suomalaisia ajatellen Leberin amau-
roosia mielenkiintoisempi tutkimus 
on käynnissä korioideremian geeni-
hoidossa. Robert MacLarenin tutki-
musryhmä julkaisi aivan vastikään 
tuloksensa tämän Suomessa poik-
keuksellisen yleisen perinnöllisen 
verkkokalvosairauden kliinisestä tut-
kimuksesta (MacLaren et al 2014). 

A. Näköhermon pää ennen VEGF-
geenihoitoa.

Kuva 2. Esimerkki geenisiirosta. Koe-eläimen lasiaistilaan adenoviruksen avulla siirret-
ty kasvutekijä VEGF-geeni saa aikaan uudissuonikasvua näköhermon päässä.

B. Näköhermon pää VEGF-geenihoidon 
jälkeen. 



8 retina 1/2014

Koska korioideremia kehittyy huo-
mattavasti hitaammin kuin Leberin 
amauroosi, se soveltuu geenihoidol-
le jopa tätä paremmin. Oireet alka-
vat yleensä ensimmäisen kymmenen 
elinvuoden aikana ja kehittyvät vähi-
tellen kohti näkövammaisuutta seu-
raavien vuosikymmenien aikana. 

Korioideremiassa taudin kehittymi-
nen liittyy CHM-geenin ohjaamaan 
REP-1-proteiinin puutteeseen. Se 
voidaan suhteellisen yksinkertaisesti 
korvata käyttämällä AAV-virusvek-
toria, johon on ladattu REP-1-pro-
teiinia ohjaava geenipätkä. Geenin-
siirron toimivuus on ennen kliinisiä 
tutkimuksia testattu korioideremiaa 
sairastavien potilaiden sidekudos-
soluilla soluviljelyolosuhteissa (Tol-
machova et al 2013). 

Varsinaiseen kliiniseen tutkimukseen 
osallistui kaikkiaan kuusi potilasta, 
joilla oli eri asteille edennyt tauti. 
Niillä kahdella, joilla tauti oli jo pi-
demmällä, näkökyky palautui merkit-
tävästi 6 kuukauden seurannan aika-
na. Niillä, joilla näkökyky oli parempi, 
osalla vielä lähes normaali, korjaan-
tuminen oli vähäisempää. Tulokset 
ovat hyvin alustavia, ja tarvitaan vie-
lä paljon tutkimustyötä, ennen kuin 

menetelmä on valmis varsinaiseen 
kliiniseen käyttöön. Myös korioidere-
mian geeninsiirtomenetelmä näyttäi-
si olevan turvallinen. Tämä lisää toi-
veita saada menetelmät kohtalaisen 
nopeasti laajempaan käyttöön.

Geenihoitojen kirjo laajenee

Vastaavanlaista geeniterapiamene-
telmää kehitetään myös retinitis pig-
mentosan eräisiin muotoihin, juvenii-
liin retinoskiisiin, akromatopsiaan ja 
mitokondrion geenivirheestä aiheu-
tuvaan Leberin optikusneuropatiaan. 
On kuitenkin hyvä muistaa, että kaik-
ki esitetyt hoitomuodot ovat vasta al-
kuvaiheen tutkimuksissa. 

Geenihoitojen asema verkkokalvo-
sairauksien hoidossa täsmentyy var-
masti tulevina vuosina, kun ensin 
opitaan antamaan oikeantyyppinen 
hoito turvallisella menetelmällä oi-
keaan aikaan. Ensimmäisenä uusista 
hoitomuodoista tulevat hyötymään 
ne retiniitikot, jotka kärsivät hyvin 
tunnetun yhden geenin virheen ai-
heuttamasta sairaudesta. Verkkokal-
vosairauksien hyvin laajassa tauti-
kirjossa näitä tapauksia on kuitenkin 
valitettavasti suhteellisen vähän.
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Retiniitikot kyselevät usein, mil-
laiset silmälasit tai aurinkolasit 
olisivat heille parhaat. Keskus-

telin asiasta kokeneen optikon Lassi 
Tulosen kanssa, joka on työskennel-
lyt toistakymmentä vuotta Taysin Nä-
kökeskuksessa tiiviissä yhteistyössä 
silmälääkärien ja kuntoutusohjaajien 
kanssa. Vuosien mittaan olen saanut 
monet mainiot silmälasit tältä mie-
heltä. Kysyn, mikä on onnistuneiden 
silmälasien salaisuus. Odotan pitkää 
listaa eri tilanteisiin soveltuvista lins-
seistä ja kehystyypeistä, mutta Tulo-
nen yllättää minut.

– Kaikkein olennaisinta on toimiva 
kommunikaatio optikon ja asiakkaan 
välillä, hän toteaa. – Oman alansa 
ammattilaisena optikon edellytetään 
tuntevan käytettävissä olevat tekni-
set ratkaisut, mutta ennen kuin niitä 
voi soveltaa, on tiedettävä, mikä nä-
kemisessä kiikastaa.

– Usein kuvitellaan, että kun tekniset 
tiedot eli diagnoosi, näkökentät ja 
muut tutkimustulokset ovat selvillä, 
sopivat linssit voi valita niiden perus-
teella. Käytäntö on kuitenkin osoitta-
nut, ettei mitään yleispäteviä sääntö-
jä ole olemassa. Jokaisen retiniitikon 
silmät ja näkemistarpeet ovat yksilöl-
liset. 

Mieti toiveesi etukäteen!

Tulosen neuvo onkin, että ennen kuin 
retiniitikko astuu optikkoliikkeen 
ovesta sisään, hän miettisi toiveitaan 
ja tarpeitaan. Hyvä lähtökohta ovat 
nykyiset lasit. Mikä niissä on hyvää, 
mikä harmittaa? Missä tilanteessa ne 
toimivat, ja milloin niitä ei voi oikeas-
taan lainkaan käyttää? Kun tavoite on 
selvillä, hyvään lopputulokseen on 
helpompi päästä. 

Perinnölliset silmänpohjan rappeu-
mat merkitsevät hankaluuksia useilla 

Retiniitikko optikolla
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

Optikko Lassi Tulonen esitteli erilaisia 
linssityyppejä Tampereen seudun reti-
nakerholle 14.4.2014.
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näkemisen osa-alueilla. Joiltakin reti-
niitikoilta tauti vie jo varhain keskei-
sen tarkan näön, mutta ääreisnäkö 
säilyy. Toisilla aistinsolujen rappeutu-
minen alkaa reunoilta ja etenee kohti 
keskustaa. Tällöin näöntarkkuus voi 
olla pitkään hyvä. Sauvasolujen tu-
houduttua alkavat kuitenkin myös 
tappisolut kärsiä, jolloin näöntark-
kuus heikkenee ja lopulta keskikent-
täkin voi muuttua repaleiseksi. Nä-
kökenttäpuutosten ohella tavallisia 
oireita ovat häikäisyalttius, hämä-
räsokeus, hidas sopeutuminen va-
laistustason muutoksiin, kontrastien 
näkemisen vaikeus ja värinäön puu-
tokset. 

Ongelmien moninaisuuden vuoksi 
silmälaseja suunniteltaessa on tie-
dettävä, mihin tarkoitukseen niitä ai-
otaan käyttää ja mihin hankaluuksiin 
apua haetaan. Kaikkea ei voi ratkaista 
kerralla, koska keinot voivat olla jopa 
keskenään vastakkaisia. Siksi monilla 
retiniitikoilla onkin useita silmälaseja 
eri käyttötarkoituksia varten. Onnek-
si niitä ei tarvitse ainakaan kokonaan 
itse kustantaa, sillä näkövammaiset 
saavat erikoislaseja lääkinnällisenä 
kuntoutuksena keskussairaaloiden 
kautta.

Optikon pakeilla

Tutkimustilanteessa huoneen va-
laistustaso tulisi säätää retiniitikolle 
miellyttäväksi. Tunnelman tulisi olla 
kiireetön, vaikka käytettävissä oleva 
aika on rajallinen. Tulonen sanookin 
karsivansa kaiken epäoleellisen, jot-

ta linssien testaukseen jää riittävästi 
aikaa. Retiniitikon silmät sopeutuvat 
hitaasti, joten hänen on saatava rau-
hassa vertailla, kummalla tarjotuista 
vaihtoehdoista hän kulloinkin näkee 
paremmin. Teknisesti aivan mität-
tömän tuntuinen ero voi vaikuttaa 
näkemiseen todella paljon.  Koesan-
kojen katseluaukko on aika pieni, ja 
toisinaan linssien vahvuutta voi olla 
parempi testata  omien lasien päälle, 
jotta jäljellä oleva näkökenttä tulisi 
mahdollisimman tehokkaaseen hyö-
tykäyttöön.

Linssityyppiä ja kehyksiä 
valitsemaan

Kun linssien oikeat vahvuudet on 
selvitetty, on aika  miettiä muita tar-
peita. Näkökentän koko ratkaisee, 
voidaanko moniteholinssejä käyttää. 
Putkinäköiselle niistä ei ole iloa, vaan 
ne voivat olla kävellessä suorastaan 
vaaralliset. Hänelle parempi vaihto-
ehto ovat erilliset luku- ja kaukolasit.

Kehysmuoti vaihtelee ja vaikuttaa 
erilaisten mallien saatavuuteen. Lins-
sin kokoon erityisesti ylä- ja alasuun-
nassa kannattaa kiinnittää huomiota 
kehyksiä valitessa. Repaleisen ääreis-
näön rippeet saa yleensä parhaiten 
hyötykäyttöön kohtalaisen isolla lins-
sikoolla. Yksilöllinen tapa katsoa vai-
kuttaa kuitenkin asiaan.

– Olen huomannut, että osa retiniiti-
koista on päänkääntäjiä, osa silmän-
kääntäjiä, naurahtaa Tulonen. – Jos 
henkilöllä on taipumus kääntää koko 
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päätään katseen suuntaan, hänelle 
riittää pienempi linssi kuin sille, joka 
siirtää mieluummin pelkkää katset-
taan.

Optiikan lyhyt oppimäärä

– Hämäränäkö on matalakontrastista 
näkemistä, selittää Tulonen. – Kont-
rasti paranee valon määrää lisäämäl-
lä. Hämärässä näkemistä voidaankin 
helpottaa siirtymällä plus/miinusas-
teikolla kohti miinusta. Tällöin kirk-
kautta saadaan lisää, ja sitä kautta 
erotuskyky paranee. Samalla häikäisy 
voi kuitenkin lisääntyä liikaa, ja sen 
poistaminen valovoimaa pienentä-
mättä onkin jo haasteellista.

Häikäisyä voi vähentää ja kontras-
tinäköä parantaa lisäämällä linssiin 
sopivaa värisävyä tai valitsemalla 
CPF-tyyppiset suodatinlasit, jotka 
vaimentavat tai leikkaavat pois hai-
tallisia ja korostavat näkemisen kan-
nalta edullisia aallonpituuksia. Vä-
rillisiä linssejä tai suodatinlaseja ei 
voi valita muuten kuin kokeilemalla, 
sillä silmien herkkyyskäyrä on hyvin 
yksilöllinen. Ihanteellista olisi, jos eri 
vaihtoehtoja voisi testata rauhassa 
kotona eri valaistusolosuhteissa sekä 
sisätiloissa että ulkona. Aina tämä ei 
valitettavasti ole käytännössä mah-
dollista.

Kaikkia tarjolla olevia vaihtoehtoja 
kannattaa kokeilla ennakkoluulotto-
masti. Sopivaa linssiä ei voi valita ul-
konäön perusteella, ei edes entisiin 
laseihin vertaamalla. Hyvinkin pieni 

muutos värisävyssä tai tummuusas-
teessa voi tehdä ison eron näkemi-
seen. Yleisimmin retiniitikolle sopivat 
harmaan tai ruskean eri sävyt, mutta 
joskus paras apu voi löytyä jopa sini-
sistä linsseistä. Ainoa valintaperuste 
onkin subjektiivinen näkökokemus 
juuri kyseisen linssin läpi. 

Harmaasävyt vähentävät pelkästään 
valovoimaa, ja värit näyttävät niiden 
läpi luonnollisilta. Ruskeiksi värjätyt 
linssit parantavat kontrastia suodat-
tamalla osittain pois joitain valon 
aallonpituuksia, mutta haittaavat 
samalla hieman värien näkemistä. 
CPF-suodatinlasit nostavat kontras-
tit tehokkaasti esiin, mutta samalla 
ne voivat vääristää rajusti värejä ja 
muuttaa vaikkapa sinitaivaan ikävän 
harmaaksi. 

Tummuva linssi voi olla hyvä ratkaisu 
yleiskäyttöön tarkoitetuissa laseissa. 
Tällaiseen linssiin on lisätty UV-valol-
le herkkää kemikaalia, joka reagoi au-
ringon UV-säteilyyn ja tummuu sen 
vaikutuksesta. Nykyiset tummuvat 
linssit ovat sisätiloissa lähes värittö-
mät, mutta tummuvat ja vaalenevat 
nopeasti asteittain UV-valon määrän 
mukaan. Aiemmin lämpö haittasi 
tummumista, mutta nykyään linssit 
toimivat varsin hyvin myös etelän au-
rinkorannoilla.

Jos kiiltävä paperi, tietokoneen näy-
tön pinta, vahattu lattia tai märkä 
asfaltti aiheuttavat merkittävää häi-
käisyä, silmälasien linssin pintaan 
voi lisätä polarisoivan kalvon. Pola-



12 retina 1/2014

risaatio poistaa tasopinnoista tule-
via heijastuksia. Kiilto vaimenee niin 
tehokkaasti, että aiemmin häikäisyä 
aiheuttanut vedenpinta muuttuu täy-
sin  läpinäkyväksi.  

Älä unohda aurinkolaseja!

Ulkoiluun kirkkaassa auringonpais-
teessa tarvitaan UV-suojalla varuste-
tut polarisoivat aurinkolasit. Erityises-
ti vesillä ja keväthangilla liikuttaessa 
auringonsäteitä tulee silmiin sekä 
suoraan että veden tai lumen pin-
nasta heijastumalla. Etelän lomakoh-
teissa auringon säteily on erityisen 
voimakasta. Aurinkolasien lisäksi on 
hyvä käyttää leveälieristä hattua tai 
lippalakkia.

Aurinkolasit voi teettää omilla vah-
vuuksilla tai ostaa valmiina. Reipasta 
liikuntaa harrastavan kannattaa vali-
ta tukevasti päässä pysyvät kehykset. 
Niiden tulee istua hyvin lähellä silmää 
ja olla tarpeeksi korkeat ja enintään 
kasvojen levyiset, jotta sivusuojaus 
onnistuisi mahdollisimman hyvin. Il-
manvaihdon on kuitenkin toimittava 
kunnolla, jotta linssit eivät huurru. 

– Jos sivulta tuleva valo häikäisee, 
aurinkolaseihin voi hankkia sivusuo-
jat. Ne pystyy helposti itsekin valmis-
tamaan, neuvoo Tulonen. – Leikkaa 
nahasta sopivankokoinen kolmio, 
tee siihen kaksi pystyviiltoa ja pujota 
sankoihin haljaspuoli sisäänpäin. Vii-
meistele muotoilu saksilla. Kun suo-
jat kuluvat käytössä, leikkaa samalla 
muotilla uudet.

Tarjolla on myös silmälasien päälle si-
joitettavia polarisoivia aurinkolaseja, 
joiden ehdottomana etuna on sivujen 
polarisaatiosuoja. Käteviä ovat niin 
ikään silmälasien kehyksiin ripustet-
tavat läppämäiset aurinkolasit, jotka 
voi sisälle astuessaan nostaa ylös. 

Silmät on hyvä suojata auringolta jo 
lapsena, sillä nykykäsityksen mukaan 
auringonsäteet ovat haitaksi verk-
kokalvolle ja voivat aiheuttaa  ikä-
rappeuman ja harmaakaihin kehitty-
mistä. Aurinkolasien linssien laadun 
takaa CE-merkintä. 

Retiniitikko voi tarvita useat lasit eri käyt-
tötarkoituksiin. Sopiva värisävy ja tum-
muusaste selviävät vain kokeilemalla. 
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Näön sumeneminen jälkikaihen 
poiston jälkeen

1. Voiko harmaakaihi uusia, jos jäl-
kikaihikin on jo operoitu? Jos ei voi 
uusia, niin mikä voi hämärtää näköä 
samoin kuin kaihi? Pysyykö retinitis 
pigmentosan kehittyessä tarkkuus-
näkö niin kauan kuin sivuilta tuleva 
kaventuminen on saavuttanut joka-
puolelta silmän keskiosan?

Kirsti Reijonen

2. Näkökenttiini on viime aikoina il-
mestynyt samantapaista sumua kuin 
silloin, kun minulla todettiin kaihi ja 
myöhemmin jälkikaihi. Silmälääkäris-
sä sain diagnoosiksi kuivasilmäisyy-
den ja mukaani silmätippareseptin. 
Millainen riski retiniitikon näölle on 
hoitamaton kuivasilmäisyys?

Kuivasilmä

Vastaus: Jälkikaihessa ei ole varsi-
naisesti kyse harmaakaihin uusimi-

Haluaisin kysyä…
Askarruttaako mieltäsi jokin retinitikseen tai yhdistystoimintaan liittyvä 
kysymys? Lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen info@retina.fi tai pos-
titse Retina ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki, niin hankimme vastauksen 
parhailta asiantuntijoilta.

Näkeminen ei ole pelkkää
optiikkaa

Näkeminen on muutakin kuin optiik-
kaa. Toimintaympäristöön, työasen-
toihin ja erityisesti riittävään ja oi-
keanlaiseen valaistukseen tulisi 
kiinnittää huomiota niin kotona kuin 
työpaikalla. Parhaatkaan lukulasit ei-
vät auta, jos työpiste on liian hämärä, 
ja häikäisevien valopisteiden korvaa-
minen epäsuoralla valolla voi auttaa 
enemmän kuin erikoislasit. 

Tietokoneella työskenneltäessä nä-
kemistä helpottaa oikea ergonomia. 

Säädä työtuolin korkeus sopivaksi 
pöytätasoon nähden, valitse riittävän 
resoluution omaava näyttö, sijoita se 
sopivalle korkeudelle ja etäisyydel-
le, hanki tarvitsemasi suurennusoh-
jelma ja muut apuvälineet sekä sää-
dä kaikki asetukset kohdalleen, niin 
voit istua luontevasti selkä suorana 
ja välttyä turhalta kumartelulta ja 
kurkottelulta. Kun vielä maltat pitää 
välillä pienen taukojumpan, niska-
hartiaseutu pysyy rentona, veri kier-
tää esteettä, ja pystyt hyödyntämään 
näkökykyäsi parhaalla mahdollisella 
tavalla. 



14 retina 1/2014

sesta. Kaihileikkauksessa jätetään 
normaalisti jäljelle potilaan mykiön 
kapselipussi, jotta keinomykiö saa-
daan asetettua paikalleen. Kun tähän 
kapselipussiin tulee samentumaa, 
puhutaan jälkikaihesta. Jälkikaihi on 
yleinen retiniitikoilla ja vaatii usein 
hoidon. Joskus jälkikaihi on niin pak-
su, ettei yksi hoitokerta riitä. Siksi 
olisi hyvä tarkistaa, että jälkikaihen 
hoito on ollut riittävä. Keskeistä nä-
öntarkkuutta saattaa hämärtää esim. 
verkkokalvon keskeisellä alueella, 
makulassa eli keltatäplässä oleva tur-
votus, joka voi liittyä verkkokalvo-
rappeumiin. Turvotuksen voi todeta 
silmälääkäri silmänpohjatutkimuk-
sessa, mutta löydöksen varmistaa ja 
seurantaa helpottaa silmänpohjan 
kerroskuvaus eli OCT. Jos makula on 
retinitis pigmentosassa normaali, säi-
lyy keskeinen näkö, vaikka näköken-
tät supistuisivatkin. Kuivasilmäisyys 
ei ole riski retiniitikon näölle, mutta 
sitä kannattaa hoitaa, koska kuivasil-
mäisyyden aiheuttamat oireet ovat 
usein harmillisia.

LKT Sanna Seitsonen
Silmätautien erikoislääkäri
HUS Silmäklinikka

Perinnöllisyystutkimukset

Olen perheestä, jossa on 10 lasta. Ai-
nakin kolmella tai neljällä miespuo-
lisella on silmänpohjan keskeisen 
alueen rappeuma, joka on johtanut 
eläköitymiseen. Onko tarpeen teh-
dä perinnöllisyystutkimuksia? Miten 

päästä tutkimukseen? Miten mah-
dollinen geenivirhe tutkitaan? Onko 
geenivirheen selvittämisestä apua 
mahdollisia tulevia hoitoja varten?

Juhani Holster

Vastaus: Asiaa voidaan selvittää pe-
rinnöllisyyslääkärin vastaanotolla. 
Joskus geenitutkimukset johtavat 
tarkan diagnoosin selviämiseen ja 
joskus niiden avulla voidaan tarkem-
min kertoa, onko muiden perheenjä-
senien tai heidän lastensa kohdalla 
riskiä sairauteen. Kysyjän perheen 
kohdalla jää mahdolliseksi useam-
pi periytymistapa, vaikkakin neljän 
miespuolisen sisaruksen sairastumi-
nen voisi viitata X-kromosomissa pe-
riytyvään muotoon.

Perinnöllisyyslääkärin tutkimuksiin 
pääsee lähetteellä. Kliinisen genetii-
kan yksiköitä on jokaisessa yliopis-
tosairaalassa, Norio-keskuksessa ja 
Folkhälsanilla. Ensivaiheessa tutki-
taan perheenjäsen, jolla itsellään on 
oireita, joten hän voi saada lähetteen 
omalta silmälääkäriltään. 
 
Tällä hetkellä voidaan harkita tar-
kemmista silmälääkärin löydöksistä 
riippuen esimerkiksi useamman gee-
nin kattavaa paneelitutkimusta. Se ei 
löydä geenivirhettä kaikissa perheis-
sä, mutta mikäli geenipaneeli olisi 
mahdollinen vaihtoehto testaukseen, 
perinnöllisyyslääkäri käy läpi vas-
taanotolla tutkimuksen kattavuuden 
perheen tilanteessa.



15 retina 1/2014

 
Geenivirheen selvittämisestä voi olla 
apua hoitovaihtoehtoja pohdittaessa 
varsinkin tulevaisuudessa. Tällä het-
kellä vasta muutaman geenin virhei-
den kohdalla on meneillään hoitotut-
kimuksia. Hoitoon pääsylle voi olla 
myös esimerkiksi potilaan ikään tai 
silmälöydökseen liittyviä kriteereitä. 
 
LKT Anna-Kaisa Anttonen
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri
HUSLAB Kliinisen genetiikan yksikkö

Konkreettiset hoitonäkymät?

Milloinkahan olisi mahdollista saada 
uudet silmät? Ei haittaa, vaikka eivät 
ihan täydelliset olisi. Onko kantasolu-
tutkimuksista, geenihoidoista tai jos-
tain muusta odotettavissa konkreet-
tisia tuloksia 10 tai 20 vuoden sisään?

Janne Kokkonen

Vastaus: Ihan uusien silmien saami-
nen voi kyllä kestää, mutta eteenpäin 
mennään silmien eri osien korvaami-
sessa. Moni ei varmaan muista, että 
yleisin ihmisen varaosa on tekomy-
kiö. Suomessa tehdään vuosittain 
noin 50.000 kaihileikkausta, joissa lä-
hes poikkeuksetta asetetaan silmään 
tekomykiö. Sarveiskalvon korvaami-
nen luovuttajan sarveiskalvolla on 
myös arkipäivää. 

Verkkokalvon sairauksien hoidossa 
on otettu isoja askeleita erityisesti 
kostean ikärappeuman, diabeettisen 

makulopatian ja keskuslaskimotu-
kosten hoidossa. Vaurioituneen verk-
kokalvon toiminnan korvaamiseksi 
on kehitetty elektronisia apulaittei-
ta, näkösiruja, joita voidaan asettaa 
verkkokalvoon tai näköhermoon. 
Joissakin tapauksissa näkökykyä pa-
lauttava kamera on kytketty suoraan 
aivojen näköaivokuoren pinnalle.

Verkkokalvosairauksien geenihoidot 
ovat kliinisissä tutkimuksissa. Geeni-
siirroilla pystytään kuitenkin hoita-
maan lähinnä yhdestä geenivirheestä 
aiheutuvia silmäsairauksia. Useim-
missa silmätaudeissa niihin liittyvät 
geenit ovat riskigeenejä, jotka selit-
tävät vain osan taudin synnystä. Var-

Ai, paikataanko sitä verkkokalvoakin?
Siinä täytyy varmaan kanssa käyttää 
SILMÄNEULAA.
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sinaiset verkkokalvon kudostekno-
logiset hoidot ovat myös kliinisessä 
tutkimusvaiheessa. Toistaiseksi verk-
kokalvon soluista on siirretty lähinnä 
verkkokalvon pigmenttiepiteelisolu-
ja eli RPE-soluja. 

Näkösirut, geenihoidot ja kudostek-
nologiset solusiirrot ovat kaikki vielä 
varhaisen vaiheen kliinisissä kokeis-
sa. Vaikka me kaikki toivomme, että 
hoidot tulisivat potilaiden saatavil-
le mahdollisimman pian, kärsivälli-
syyttä vielä tarvitaan. Tulevaisuuden 
ennustaminen on vaikeaa, mutta us-
koisin, että ainakin jokin edellä esite-
tyistä menetelmistä tulisi laajempaan 
potilaskäyttöön 5−10 vuoden sisällä.

Hannu Uusitalo
Silmätautiopin professori, ylilääkäri
Tampereen yliopisto, SILK
Tays Silmäkeskus

Valkoisen kepin kestävyys

Kuinka kauan valkoinen keppi pysyy 
käyttökuntoisena? Onko vahvempien 
rullakeppien ja ns. opaskeppien kes-
tävyydellä eroa? Olen käyttänyt opas-
keppiä reilun kuukauden, ja minulla on 
pieniä ongelmia kepin nivelten kans-
sa. Ne ovat välillä hyvin jäykkiä. Onko 
jotain rajoituksia, kuinka usein kepin 
voi saada sairaalan apuvälineenä? 
 
Eka keppi

Vastaus: Se, kuinka kauan keppi pysyy 
käyttökelpoisena, riippuu täysin siitä, 

kuinka paljon sitä käytetään. Toisilla 
menee keppi tai pari vuodessa, toisil-
la kestää sama keppi monta vuotta. 
Aktiiviliikkujan keppi kuluu nopeasti 
sekä päästä että nivelistä. Keppi kan-
nattaa kotona säilyttää suorana, tämä 
pidentää kuminauhojen ikää. Varsi-
nainen tunnusteluun tarkoitettu kep-
pi on kestävyydeltään parempi kuin 
ns. merkkikeppi. Sen huomaa selvästi 
keppiä koetellessa. Tunnustelukeppi 
on paksumpi. Ohuempi merkkikeppi 
on tarkoitettu vain tilapäiseen, pie-
neen tunnusteluun tai opastuskäyt-
töön.

En usko, että varsinaisia rajoituksia 
on siinä, kuinka usein uuden kepin 
voi saada, ainakaan mikäli voi osoit-
taa kepin rikkoutuneen tai kuluneen 
niin paljon, että se haittaa käyttöä. 
Ensimmäinen keppi saadaan ainakin 
täällä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
alueella sairaalan suosituksella ter-
veyskeskuksen apuvälineyksiköstä. 
Seuraava tulisi saada ilman suosi-
tusta vanhojen tietojen perusteella. 
Joissain paikoissa keppi annetaan 
sairaalan näönkuntoutuksesta kuten 
muutkin näkövammaisen apuväli-
neet. Käytännöt voivat vaihdella eri 
puolilla maata, joten tarkkaa vastaus-
ta en pysty antamaan. Kannattaa ky-
syä kunnan apuvälineyksiköstä, mikä 
on oman alueen käytäntö. 

Pirjo-Riitta Urvanta
Kuntoutusohjaaja
Tays/Silmäkeskus
Näönkuntoutus
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Jos tietty valon väri on näkemisen 
kannalta merkittävä, voi kodin 
valaistukseen valita Philips Hue 

-lamput. Näissä led-lampuissa on 
joko E27- tai GU10-kanta, ja ne kiinni-
tetään kodin valaisimiin. Valaistusta 
ohjataan Applen iPadiin tai iPhoneen 
asennettavalla käyttöliittymällä. Li-
säksi tarvitaan kodin langattomaan 
verkkoon liitettävä pienikokoinen 
ohjauslaite. Lamppuja voi ohjata joko 
yksitellen tai ryhminä.

Omassa perheessämme, johon kuu-
luu kaksi heikkonäköistä, on Philips 
Hue-lamppuihin oltu hyvin tyytyväi-
siä.

Philips Hue -lampussa on maitomai-
nen lasi, joten valo leviää tasaisesti 
(myös alaspäin), eikä se suoraan kat-
sottaessa häikäise yhtä paljon kuin 
hehku- tai halogeenilamppu. Lam-
puissa on himmennin, joten värien ja 
värikylläisyyden lisäksi myös kirkka-
utta voi säätää.

Philips Hue -lamput toistavat erittäin 
hyvin sinisen, violetin, pinkin, orans-
sin ja punaisen sävyjä. Kellanoranssit 
ja kellanvihreät sävyt toistuvat myös, 
mutta syvää vihreää tai turkoosia 
lamput eivät toista hyvin. Valkoista 
valoa voi erikseen säätää lämpimäs-

tä kylmään. Philips Hue onkin vaih-
toehto niille, jotka kaipaavat hehku-
lampun värimaailmaa led-lampuilla 
toteutettuna.

Philips Hue -lampuilla voi automati-
soida kodin valaistuksen. Lamput voi 
ajastaa kytkeytymään päälle tiettyinä 
aikoina tai käyttää niitä herätyskello-
na. Lamput voi halutessaan asettaa 
syttymään kotiin saavuttaessa tai 
sammumaan sieltä lähdettäessä.

Philips Hue -lamppujen valoteho ei 
ole kovin suuri (600 lumen). Niillä 
voi luoda paremminkin yleis- ja tun-
nelmavalaistusta, mutta värisävyjen 
määrä onkin sitten runsas. Lampun 
led-tekniikan vuoksi etenkin pöytä-
valaisimiin voi joutua hankkimaan 
uuden varjostimen, koska lampun 
kanta on normaalia korkeampi. 

Lisätietoa löytyy internetistä haul-
la philips hue. YouTubessa on useita 
esittelyvideoita. Aloituspaketin hinta 
Apple storessa on 199,95 dollaria. Pa-
ketissa on 3 Hue (E27) -lamppua sekä 
kotiverkkoon liitettävä ohjauslaite. 
Lisälamppuja voi hankkia noin 60 € 
kappalehintaan. Kannattaa huomi-
oida, että lamppujen ohjaussovellus 
ei toimi Applen Voice overilla muissa 
kuin IOS6-käyttöjärjestelmässä.

Värillistä valoa kotiin
Teksti: Kaisu Miettinen
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Applen iOS7-päivityksen myö-
tä moni iPhonen ja iPadin 
käyttäjä koki käyttöliittymän 

graafisen ilmeen huonontuneen. Vä-
rimaailma ja kontrastit muuttuivat 
radikaalisti. Muutamalla säädöllä voi 
tilannetta hieman parantaa. Tämän 
esimerkin säädöt on tehty iPhone 
4S -puhelimeen, mutta niitä kannat-
taa kokeilla muissakin iOS-laitteissa. 
Muutokset tehdään Asetukset  
- Yleiset -valikossa.

Tekstin koko – Säädä tämän asetuk-
sen teksti liukusäätimellä haluamasi 
kokoiseksi. Dynaamista tekstiä käyt-
tävät ohjelmat osaavat käyttää valit-
semaasi tekstikokoa. Kaikki ohjelmat 
eivät käytä dynaamista tekstiä, ja 
Retina-näytöissä asetus voi saada ai-
kaan erilaisen tuloksen.

Seuraavat asetukset tehdään Asetuk-
set – Yleiset – Käyttöapu -valikossa.

Puhu valinnat – Kun laitat tämän toi-
minnon päälle, tekstiä esim. verkko-
sivulla maalatessasi tulee näkyviin 
Puhu-valinta, jolla valittu tekstialue 
puhutaan.

Puhu korjaukset – Puhuu aina auto-
maattiset korjaukset ja isojen alkukir-
jainten muuttamiset.

Suurenna tekstiä – Sama, kuin alussa 
esitelty Tekstin koko -toiminto.

Lihavoi teksti – Tekee fontista pak-
sumpaa ja parantaa kontrastia.

Painikemuodot – Värjää painikealu-
een taustan vaaleanharmaaksi, jol-
loin se erottuu hieman paremmin val-
koisesta taustasta.

Lisää kontrastia – Tämäkin valinta li-
sää kontrastia.

Vähennä liikettä – Vähentää liikeani-
maatioiden määrää.

Näytä kytkinmerkit - iPad näyttää 
päälle/pois -kytkimien lisämerkin, 
jolloin näkee helpommin, onko jokin 
asetus päällä vai pois päältä.

Edellisten lisäksi voi iOS-laitteen vä-
rit kääntää. Käänteiset värit saa käyt-
töön Asetukset – Käyttöapu – Muuta 
värit käänteisiksi -kohdasta. Kääntei-
set värit voi asettaa käynnistymään 
myös Koti-painikkeen kolmoisnap-
sautuksesta Voice overin sijaan. Tämä 
tehdään Käyttöapu -valikon lopussa 
olevasta Käyttöapu-oikotie- valinnas-
ta.

iOS-laitteiden näkymät paremmiksi
Teksti: Kaisu Miettinen
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Sonja Voutilainen on kevään 
2013 ylioppilas Savonlinnan 
taidelukiosta. Viimeisenä kou-

luvuotena oli määrä tehdä lopputyö 
aiheesta Muutos. Taideteoksen val-
mistamisen lisäksi koko prosessi piti 
tallentaa vaihe vaiheelta portfolioksi, 
eräänlaiseksi työkirjaksi.

Sonja meni kesätöihin kotipaikka-
kunnalleen Joroisiin Järvikylän sa-
laattifarmille ja yritti salaatintaimien 
ja pussituksen keskellä työstää aihet-
ta mielessään. Miten siitä olikin niin 
vaikea saada otetta? Mikä ja millai-
nen muutos? 

Syksyn tullen Sonja oli edelleen vailla 
käyttökelpoista ideaa, mutta muutos 
teki jo tuloaan hänen elämäänsä.

– Onko niiden pakko kirjoittaa tau-
lulle noin pientä tekstiä? En taaskaan 
näe mitään!

– Onpa täällä pimeää. Inhoan näitä 
metsäreittejä. Olisipa taskulamppu 
mukana!
– Sonja, mitä ihmettä sinä sinne pus-
kaan menit? Tule takaisin tielle!

– Montako tähteä sinä näet?
– Tosi monta, ainakin tuhansia. Tai-
vashan on niitä täynnä!
– Ai, minä näen vain neljä. Ja yksi niis-
tä taitaa olla lentokone.

Sonjan näkö oli heikentynyt nopeasti 
parin viime vuoden aikana. Asiaan oli 
kiinnitetty huomiota terveyskeskuk-
sessa, mutta tyttö vältteli silmälääkä-
riin menoa viimeiseen saakka. Hän-
tä pelotti. Eräänä lokakuun päivänä 
äiti tarttui asiaan niin napakasti, että 
Sonja varasi lopultakin ajan. 

Muutos
Teksti: Outi Lehtinen 
Piirrokset ja tekstin lähdeaineisto: Sonja Voutilaisen portfolio
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Ehkä laseista tosiaan olisi apua. Niitä 
Sonja ei kuitenkaan saanut, vaan sil-
mälääkäri teki pelätyn diagnoosin.

– Valitettavasti velvollisuuteni on ker-
toa, että sinulla on retinitis pigmen-
tosa, silmänpohjia rappeuttava ja so-
keuttava tauti. Olen pahoillani. 

Retinitis oli perheessä entuudestaan 
tuttu, sillä sekä Sonjan isällä että tä-
män usealla sisaruksella on sama 
vaiva. Silti isku oli raskas. Keskuste-
lut isän kanssa ja häneltä saatu ver-
taistuki helpottivat tuskaa. Yhtäkkiä 
Sonja tajusi, että ajoitus olikin paras 
mahdollinen. Enää ei tarvinnut päh-
käillä, mistä tekisi lopputyönsä. Tuo-
reen diagnoosin julkinen käsittely oli 
rohkea ajatus. Toisaalta asian salaa-
misessakaan ei ollut järkeä, olihan 
se joka tapauksessa pakko kohdata 
ja työstää. Isä rohkaisi Sonjaa tarttu-
maan aiheeseen.

Lopullinen idea iski tajuntaan kes-
kellä yötä kuin salama. Mielen valtasi 
Reetta Hiltusen kanssa käyty keskus-
telu taivaan tähdistä ja suru siitä, ettei 
niitä enää voinut nähdä. Sonja päätti 
tehdä silmän, jonka verkkokalvolla 
tuikkisivat kaikki taivaan tähdet.

Opettaja hyväksyi ehdotuksen välit-
tömästi. Sonja hankki kanaverkkoa 
ja rautalankaa ja ryhtyi sormet veril-
lä muovaamaan niistä palloa. Siitä 
tuli aika iso, itse asiassa aivan liian iso 
mahtuakseen ovesta ulos. Toisaalta 
silmä olisi joka tapauksessa käytän-
nöllistä leikata kahtia, jotta tähdet 
saisi tuikkimaan sen sisäpinnalla. 

Verkon päälle Sonja liisteröi sanoma-
lehtisuikaleita, leikkasi pallon kahtia 
ja työsti sisäpinnan samalla tavalla. 
Paperikerroksen päälle tuli ekovilla-
massa. Tämä vaihe kysyi eniten her-
moja ja aikaa, sillä massaa saattoi li-
sätä vain vähän kerrallaan, ja välillä 
palloa piti kuivatella päiväkausia.
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Tokmannin alennusmyynnistä löytyi 
tähdiksi sininen LED-valosarja. Syty-
tettynä se sävytti pallon mustan si-
säpinnan juuri sopivan sinertäväksi. 
Vaikutelma oli täydellinen! 

Nyt piti vain siirtää pallon puoliskot 
lopulliseen näyttelytilaan Galleria 
Eteiseen ja koota pallo. Se ei ollut ai-
van yksinkertaista, sillä puoliskot ei-
vät olleet läheskään pyöreitä eivätkä 
sopineet kunnolla toisiinsa. Rautalan-
gan ja ekovillamassan avulla tehtävä 
kuitenkin onnistui. Aikaraja läheni 
uhkaavasti, ja pallon ulkopintaa maa-
lattiin viimeisenä iltana talkoovoimin 
valkoiseksi. Tuoreen maalin ja ekovil-
lamassan yhdistelmä haisi kammot-
tavalle.

Ripustuspäivänä Sonja heräsi puo-
likuolleena parin tunnin yöunen 
jälkeen. Silmät ja aivot ristissä hän 
raahautui koululle maalaamaan kur-

kistusaukon ympärille iiristä sinisen 
eri sävyillä. Parin tunnin työskente-
lyn jälkeen silmä oli valmis ja näytti 
oikeastaan aika hyvältä, vaikka olikin 
muodoltaan epämääräinen. Alem-
muuskompleksi iski, kun muut oppi-
laat toivat omat työnsä näytteille. Sil-
mä oli kuitenkin liian iso heitettäväksi 
ovesta ulos. 

Viehättävä, käsin kirjoitettu portfo-
lio, jonka kantta koristaa tähtitaivas, 
sisältää kuvakertomuksen Sonjan 
elämänmuutoksesta, idean kypsyt-
telystä ja eri työvaiheista. Portfolion 
viimeisille sivuille näyttelyssä kävijät 
ovat kirjanneet tunnelmiaan.

– Kun huomasin, minkä hämmennyk-
sen työni sai aikaan, muutin mieleni, 
muistelee Sonja ja hymyilee.
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”Sonja, ihana työ! Ihastuin jo siihen, 
että saan laittaa pääni silmän sisään 
ja uppoutua jonnekin taivaalle. Halu-
aisin asua siellä (mahtuisinhan sinne 
oikein hyvin). Ja vielä kun luin portfo-
liosi ja kerroit idean, tykästyin työhö-
si vielä enemmän, se on koskettava!” 
– Henna Kukkonen
 
”Ihana idea ja tarina tällä lopputyöl-
lä, jonka suloisesti ja hienosti kerroit 
portfoliossa. Muita kommentteja lai-
naten se toi paljon lisää sisältöä jo en-
nestään vaikuttavaan teokseen. Tää on 
vaan niin henkilökohtainen, kosketta-
va ja aito! ...tulen sukeltamaan tuon-
ne avaruuteen vielä monta kertaa...” 
– Mikko Niiranen
 
”Apua miten ihana portfolio! Ensim-
mäinen tähän mennessä katsomis-
tani mistä luin joka_ikisen_sanan! 
Tarina täydentää työtä todella hyvin 

ja minusta tää on ihanan erilainen 
kuin muut! Täydellistä on myös se, 
että tuo pinta/muoto on tuollainen 
ei-pallo tai paukama tai mikä ikinä 
olikaan, sillä sitä sen kuuluukin mie-
lestäni olla. Tykkään myös valoista!” 
– Kati Auvinen
 
”Huhhuh, myöhästyn nyt kyllä Pro-
menadi-konsertista mutta oli pakko, 
pakko, pakko saada lukea portfolio 
loppuun. Tää on moniulotteinen, eri-
lainen ja taustalla on aika järisyttävä 
muutos. Hyvää työtä! Plussaa kans 
supersöpöistä piirustuksista... Onnea 
ja voimia!  – Tuntematon
 
”Enpä muista, kuinka monta ker-
taa olen jo kurkannut sisälle, siel-
lä on niin erilainen maailma! Idea 
on ihan hirveän kaunis. (Haluai-
sin kieltämättä kömpiä sisälle...)” 
– Pauliina Hämäläinen

Olen useaan otteeseen pohti-
nut tämän tekstin kirjoitta-
mista ja julkaisemista. Minul-

ta kysellään: ”Mitä silmillesi kuuluu?”, 
”Kertoisitko tuosta silmäsairaudesta-
si” ja ”Miten sinä näet maailman?” tai 
sitten kuulen joltain kaveriltani: ”Äiti-

ni kysyi, mitä Hilman silmäsairaudelle 
kuuluu?” Itse olen tällä hetkellä sai-
rauteni kanssa 98 % sujut, vaikka se 
muuttaa ja hankaloittaa jokapäiväis-
tä elämääni. Haluan tällä kirjoituk-
sella kertoa, että koskaan ei ole syytä 
luovuttaa.  

Osa minua − Stargardtin tauti
Teksti ja kuva: Hilma Oksanen
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2008

Elin ehkä elämäni vaiherikkain-
ta vuotta. Täytin elokuussa 18, sain 
ajokortin ja oman auton, olin abitu-
rientti ja kirjoitin syksyllä toisen yli-
oppilasaineeni, ruotsin. Minulla oli 
kuitenkin jo alkusyksystä ollut ongel-
mia näkemisen kanssa. Marraskuussa 
äidinkielen opettaja kehotti: ”Sinun 
kannattaisi käydä silmälääkärissä ha-
kemassa lausunto kirjoituksia varten 
tuosta näöstäsi. Voisit saada lisätu-
kea.” Muutaman viikon päästä olinkin 
Tampereen Koskipuiston Instrumen-
tariumissa silmälääkärin vastaanotol-
la. 

Lääkärikäynti sujui normaaliin ta-
paan: ensin katsottiin vähän aakkos-
tauluun, tarkastettiin silmänpohjat 

ja tämän jälkeen tiputettiin pupil-
leja laajentavia tippoja. Menin het-
keksi odotustilaan, että tipat ehtivät 
vaikuttaa. Lääkäri kutsui uudestaan 
huoneeseen: ”Tule vain!” Paikalla oli 
myös hänen kollegansa, joka pyysi 
saada katsoa silmänpohjiani. Tajusin 
heti, ettei kaikki ollut kunnossa. En 
kuitenkaan mennyt paniikkiin. Va-
jaan puolen tunnin lisätutkimusten 
jälkeen lääkäri sanoi: ”Laitan sinut 
kiireellisellä lähetteellä Tampereen 
yliopistolliseen keskussairaalaan.” 
Muuta hän ei oikeastaan kertonut, 
paitsi etteivät silmänpohjani olleet 
normaalit ja vaativat lisätutkimusten 
tekemistä. 

2009

Tammikuusta maaliskuuhun meni ai-
van pimennossa. Ravasin tutkimuk-
sissa lähes joka viikko. Pääasiassa 
kohteena olivat silmät, mutta myös 
päätäni tutkittiin, ja aivokasvainta-
kin epäiltiin. Toukokuussa minulla 
diagnosoitiin Stargardtin tauti. Kai-
ken tämän ohella kirjoitin kevään 
ylioppilaskirjoituksissa englannin, 
äidinkielen ja pitkän matematiikan. 
Toukokuun lopussa sain valkolakin. 
Uskomatonta! Jouduin lisäksi luopu-
maan haaveilemastani arkkitehdin 
urasta sairauteni vuoksi. 

Jo ensimmäisellä sairalakäynnillä 
tammikuussa minulle asetettiin in-
validiteettiprosentti 45 %, mutta se 
muuttui kuudessa kuukaudessa 75 
%:ksi. Se tuntui karmivalta, koska en 
tiennyt, mitä 100 % tarkoittaa. 
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Missään vaiheessa en ollut oikeas-
taan pysähtynyt ajattelemaan sai-
rauttani. Joitain satunnaisia kyyne-
leitä olin kyllä vuodattanut, mutten 
vielä itkenyt. Isäni on aina opettanut, 
että ”tuleen ei auta jäädä makaa-
maan”. Menin vain sitkeästi ja sisulla 
eteenpäin. Ehkä näin jälkikäteen aja-
teltuna minun olisi pitänyt hakeutua 
juttelemaan jonkun ammatti-ihmisen 
kanssa. Myös ajokielto astui voimaan 
elokuussa, tasan vuosi sen jälkeen, 
kun olin saanut ajokortin. 

Elokuussa muutin pois kotoa. Moni 
varmasti mietti, miten tulen pärjää-
mään. Kaikki meni kuitenkin hyvin. 
Toimeentulo oli turvattu, koska sain 
olla isän yrityksessä töissä. Syksyn 
yhteishaussa hain Helsinkiin Metro-
polian ammattikorkeakouluun so-
sionomin koulutusohjelmaan ja tulin 
valituksi. En kuitenkaan ottanut opis-
kelupaikkaa vastaan, vaan jatkoin 
työskentelyä isäni yrityksessä ja pää-
tin vielä kartoittaa opiskelumahdolli-
suuksiani uudelleen. 

2010

Kävin keväällä useaan otteeseen kes-
kussairaalan näkökeskuksessa kou-
lutusohjaajan luona suunnittelemas-
sa ammatinvalintaani, mihin voisin 
todella hakea ja mitä työtä pystyisin 
tekemään. Samoihin aikoihin kävin 
äidin ja isän kanssa antamassa veri-
näytteet perinnöllisyyspoliklinikalla. 
Näytteet lähetettiin ulkomaille tut-
kittavaksi. Vastaukset saimme heinä-
elokuun vaihteessa neljän kuukau-

den odotuksen jälkeen. 

Lopulliset tulokset kertoivat seuraa-
vaa: ”Kumpikin oireettomista van-
hemmista kantaa toisessa ABCA4-
geenissään väistyvää mutaatiota 
Stargardtin taudista. Äidillä tämä on 
tavallista muotoa ja isän mutaatio 
on harvinainen. Sinä satuit perimään 
vanhemmiltasi samanaikaisesti mo-
lemmat mutaatiot, joiden vuoksi sai-
rastuit Stargardtin tautiin. Väistyväs-
ti periytyvään Stargardtin tautiin ei 
siskoasi lukuunottamatta voi sairas-
tua kukaan sukulaisistasi.” Siskoni on 
kuitenkin säästynyt tältä sairaudelta, 
mistä olen erittäin iloinen ja huojen-
tunut. ”Sinulta periytyy kuitenkin 
omille lapsille jompikumpi vanhem-
miltasi perityistä mutaatioista, joten 
lapsien riski sairastumiseen on hyvin 
vähäinen, koska se edellyttää että 
lapsien isä olisi jonkin ABCA4-geenin 
mutaation kantaja. Suomalaisväes-
tössä tämä on hyvin harvinainen, 
riski on vain 1-2 %.” Stargardtin tauti 
on yleensä nuorella aikuisiällä alkava 
verkkokalvon keskeisen osan rappeu-
ma, joka ei vahingoita ääreisnäköä. 
Minä en siis ainakaan tämän silmäsai-
rauden vuoksi sokeudu.  

Samoihin aikoihin sain kirjeen Seinä-
joen ammattikorkeakoulusta. Minut 
oli valittu opiskelemaan fysioterapian 
koulutusohjelmaan. Olin äärettömän 
onnellinen, vaikka samalla hirvitti, 
miten opinnot tulevat onnistumaan 
ja miten sopeutuisin kaupunkiin, jos-
sa olen vain kerran aiemmin käynyt. 
Muutin Seinäjoelle elokuun lopussa 
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ja aloitin opinnot syyskuussa. Ensim-
mäinen vuosi oli raskas, koska kaikki 
epäilivät, pystyisinkö suorittamaan 
opintoni loppuun. 

2011

Syyskuussa pidimme ennen koulun 
alkua kuntoutusohjaajan ja opettaji-
en kanssa yhteisen palaverin. Opetta-
jat olivat jokseenkin sitä mieltä, että 
minun olisi hyvä keskeyttää opinnot. 
Siinä hetkessä, kun sanat kajahtivat 
korvissani, päätin, että vaikka opet-
tajat olisivat mitä mieltä tahansa, niin 
jos Suomen maassa ei vielä ole yhtään 
näkövammaista fysioterapeuttia, niin 
joulukuussa 2013 on ainakin yksi, ja 
se olen minä. 

Opintojeni onnistuminen vaati sekä 
minulta että opiskelukavereiltani pit-
kää pinnaa. Lisäksi se vaati minulta 
huomattavia määriä lisätunteja, jotta 
opinnot etenivät halutulla tavalla. En 
nähnyt valkokankaalle, vaikka olisin 
istunut ihan edessä, joten muistiin-
panot jäivät useasti tekemättä. Jou-
duin tekemään ne päivän päätteeksi 
kotona, jos sain joltain muistiinpanot 
lainaksi. En nähnyt kunnolla lukea 
kirjoista ja jouduin pyytämään opet-
tajilta erikseen omat luentomateriaa-
lit. Seminaareissa ja muissa suullisis-
sa esityksissä en nähnyt lukea tekstiä 
suoraan valkokankaalta, vaan minul-
la piti aina olla omat muistiinpanot 
mukana. Tylsintä oli, kun jouduin te-
kemään ja muokkaamaan itselleni 
omia materiaaleja, jotta näkisin lukea 
niitä kunnolla. Paperia kertyi opinto-

jen aikana yhden yksiöllisen verran. 
Fysioterapeutin ammatissa, mihin 
sain oppia työharjoittelussa, näkö-
vamma vaikutti vain potilastietojen 
selaamiseen ja kirjaamiseen tietoko-
neelle, ei itse työhön. Ainakaan itse 
en koe, että se olisi muuhun erityi-
semmin vaikuttanut.

2013

Pääsin tavoitteeseeni ja valmistuin 
fysioterapeutiksi joulukuussa aivan 
samalla aikataululla kuin muutkin. 
Opintojani auttoi tietysti se, että olin 
Kelan ammatillisen kuntoutuksen 
piirissä ja sitä myöden sain sekä pa-
rempaa taloudellista tukea että apu-
välineitä opiskeluun. En olisi koskaan 
valmistunut ilman perheeni ja läheis-
teni tukea, ja suurkiitos kuuluu tietys-
ti opiskelukavereilleni.

Opintojen aikana kävin kerran vuo-
dessa sairaalassa kontrollissa, jossa 
tarkastettiin näkö ja päivitettiin apu-
välineasiat, mikäli niihin oli tarvetta. 
Näössäni ei  opiskeluaikana enää ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia.

2014

Tällä hetkellä invaliditeettiprosent-
ti on 95 %. Älkää pelästykö, 100 % 
ei tarkoita täyttä sokeutta. Olen op-
pinut näiden viiden vuoden aikana 
käyttämään silmiäni uudella tavalla. 
Moni asia, joka ei sairauden alkuaika-
na onnistunut, onnistuu tänä päivänä 
paremmin. Edelleenkään en saa ajaa 
autoa. Päivittäisessä elämässä käytän 
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apuvälineinä suurennuslaseja, tieto-
koneella suurentelen tekstit tarpeen 
mukaan, silmälasit korjaavat näköäni 
hieman, ja kirkkaalla ilmalla joudun 
käyttämään aurinkolaseja voimak-
kaan häikäisyn vuoksi. 

Erotan bussin numeron vasta, kun 
bussi on noin kymmenen metrin 
päässä minusta. En pysty lukemaan 
kunnolla lehtiä tai kirjoja, koska teks-
tit ovat niin pientä, en myöskään näe 
lukea tuoteselosteita tai vaatteiden 
pesulappujen tekstiä. Ulkona liikku-
essani pystyn vain harvoin tunnista-
maan kadulla tai ohi liikkuvissa au-
toissa olevia tuttuja. Minulle on ihan 
turha vilkutella tien toiselta puolelta, 
se menee harakoille. Elokuvateatte-
rissa en näe tekstityksiä; 3D-leffoissa 
näen hieman paremmin. Televisio-
ruudun täytyy olla metrin päässä, jo-
ten katson nykyään paljon ohjelmia 
netistä. Pyörällä uskallan ajaa ihan 
tavallisesti, ja fysioterapeutin työtä 

pystyn tekemään ongelmitta. Touko-
kuussa sain ilokseni työpaikan Rinne-
koti-säätiöltä Helsingistä.

Loppujen lopuksi tämä Stargardtin 
tauti on vain pieni osa minua. Ihan 
samanlaista elämää elän kuin muut-
kin ihmiset. Aion tulevaisuudessa 
hankkia lapsia, kun aika on oikea. Täl-
lä hetkellä en voi ajaa autoa, koska 
sairauteen ei ole vielä kehitetty pa-
rantavaa hoitoa. En pysty lukemaan 
tulevaisuudessa lapsilleni iltasatuja 
tai välttämättä auttamaan heitä läk-
syissä. Mutta yksi hassun hauskoista 
jutuista on se, että näen kyllä laittaa 
langan neulan silmään ja heittää tik-
katauluun kympin kohdalle. nämä on 
niitä pieniä ihmeellisiä asioita. Silmiä 
voi käyttää muullakin tavalla kuin ter-
veet ihmiset niitä käyttävät.

Lähde: http://tyttojareppu.blogspot.
fi/2014/02/osa-minua-stargardtin-
tauti.html

Olen noin 40-vuotiaana sokeu-
tunut retiniitikko ja käyn per-
heeni kanssa usein museois-

sa. Nykyisin sormeni ovat silmäni ja 
näen esineen tuntoaistin avulla hap-
tisesti, kun kosketan sitä.

Astun näyttelyyn: kaikuvaan tilaan, 
jossa ilmastointi hurisee ja vierailijat 
kahisevat hienokseltaan. Toiveikkaa-
na odotan, että täällä olisi jotakin 
katseltavaa myös minulle. Nuorempi 
lapseni säntäilee sinne tänne ja yrit-

Sokean museokokemus
Teksti: Kaisa Penttilä
Kuva: Suomen Urheilumuseo
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tää kertoa minulle näkemäänsä. Kol-
mannen vitriinin kohdalla vaistoan 
kyllästymistä ja armahdan perheeni. 
Pyydän heitä jättämään minut vit-
riinin viereen tuolille odottelemaan, 
jotta he voivat käydä omaa tahtiaan 
näyttelyn läpi. Ymmärrän, että jat-
kuva kuvailu hidastaa heitä ja on pi-
demmän päälle rasittavaa.

Perheeni äänet etääntyvät. Silitän 
ajatuksissani vitriiniä. Oi, miten hieno 
ja sileä vitriini! Kylmää lasia. Varmasti 
sen sisällä on jotakin nähtävää. Omal-
la kohdallani tämä näyttely oli tässä. 
Nyt vain rauhassa odottelen ja kuu-
lostelen.

Tämä on valitettavan monesti koke-
mukseni museosta. Jopa esittelykäyt-
töön tehdyt pienoismallit on kätketty 

vitriinilasin taakse. Aina ei ole asiansa 
osaavaa kuvailutulkkia seurassa, tai 
museo-opas ei ole perehtynyt kerto-
maan kuvailevasti.

Oi, jospa tuolta vitriinin sisältä pui-
kahtaisi vitriinin henki, hyvä haltia, ja 
antaisi kolme toivetta minulle!

Ensin pyytäisin haltiaa taikomaan 
esineistä 3D-kopiot sormiini. Ne ovat 
uskollisia alkuperäiselle esineelle, ta-
kuuvarmasti autenttisia, eikä esineen 
viesti muutu.

Mikäli tämä ei olisi mahdollista, pyy-
täisin haltiaa etsimään matkamuis-
tomyymälöistä ne esineet, jotka 
kuvaavat vitriinin sisällä olevia saa-
vuttamattomia kohteita. Vaikka esine 
ei ole aivan aito, on se parempi kuin ei 

Kaisa Penttilä ja opaskoira Sepi Urheilumuseon vitriinin äärellä. Kosketeltavien 3D-mal-
lien ja audio-oppaan ansiosta vitriinien sisältöä ei enää tarvitse arvailla.
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mitään ja antaa minulle jonkinlaisen 
käsityksen.

Kolmantena toiveena pyytäisin hal-
tiaa ohjelmoimaan kaikki maailman 
audio-oppaat meille näkövammai-
sille saavutettaviksi ja niiden sisältä-
män informaation kuvailutulkatuksi.

Vierailin Italiassa Leonardo da Vincin 
kodissa, jossa oli sekä alkuperäisiä 
esineitä että mallipiirustuksia ja nii-
den perusteella rakennettuja uusia 
laitteita. Sekä uudet että vanhat esi-
neet olivat koskettelukiellossa.

Samana kesänä nuo pienoismallit oli-
vat näytteillä Punkaharjun Retretissä 
koskettelua varten. Vasta siellä sain 
tutustua niihin perin pohjin. Tuolloin 
ymmärsin, miten helppoa ja yksin-
kertaista olisi sokeanakin nähdä, jos 
saisin museoesineen tai vaikka raken-
nuksen pienoismallin käsiini.

Iloisena voin kertoa, että vitriinin 
haltia on päässyt irti Suomen Urhei-
lumuseossa Helsingissä. Museon py-
syvä näyttely päivittyi moniaistiseksi 
3.4.2014, jolloin avautui Vaihtoehto 
Vitriinille -hankkeen uraauurtava pi-
lottinäyttely. Esillä olevat kahdeksan 
3D-mallia täydentävät Suomen Ur-
heilumuseon kokoelmaa ja ovat alku 
moniaistiselle näytteille asettelul-
le. Kosketeltavat 3D-mallit on tehty 
Helsingin olympiasoihdusta, Paavo 
Nurmen kullatusta piikkarista, Mat-
ti Nykäsen olympiakultamitalista, 
Pertti Karppisen kilpasoutuveneestä, 
1700-luvun luuluistimesta ja 1800-lu-

vun polkupyörästä. Mukana on myös 
pienoismalli Olympiastadionista. Toi-
vomme, että tästä esineiden koske-
teltavuudesta olisi iloa ja hyötyä kai-
kille museovieraille.

Esineisiin pääsee tutustumaan myös 
saavutettavan ja kuvailutulkatun 
audio-oppaan avulla. Tämän Guidio-
mobiilisovelluksen voi ladata mak-
sutta iOS, Android ja Windows Pho-
ne -puhelimiin. Kuvailutulkkaukset 
sisältävät mielenkiintoista taustatie-
toa esineistä. Audio-opas hyödyntää 
sisätilapaikannusta ja käynnistyy au-
tomaattisesti kunkin esineen lähellä. 
Tulevaisuudessa tällä tekniikalla voi-
daan auttaa näkövammaisia liikku-
maan sisätiloissa samalla tavoin kuin 
navigaattoreiden avulla jo nyt ulko-
salla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoittama Vaihtoehto Vitriinille -hanke 
tuottaa konsultointipalveluna moni-
aistisia näyttelyratkaisuja niille mu-
seoille ja kulttuurilaitoksille, jotka ei-
vät usko vitriinin haltian sitä tekevän. 
Projektiryhmään kuuluvat lisäkseni 
Piia Rossi ja Ritva Kannel. Kuvailu-
tulkkauksista vastaavat Pipsa Toikka 
ja Carita Lehtniemi. 

Suomen Urheilumuseo sijaitsee Hel-
singin Olympiastadionin siipiraken-
nuksessa tornin puoleisella sivulla 
osoitteessa Paavo Nurmen tie 1. Mu-
seo on avoinna ma-pe klo 11-17 ja la-
su 12-16. Verkkosivut: www.urheilu-
museo.fi
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Hei, olen näkövammainen. Ai 
miten näen? No tuota, sitä 
on vähän vaikea selittää. Hä-

märässä olen käytännössä sokea, lii-
an kirkkaalla taas häikäisee. Hyvät 
kontrastit auttavat, mutta siltikään 
syvyysnäkö ei ole paras mahdollinen. 
En tunnista kasvoja kaukaa, enkä 
huomaa, jos huoneessa on joku hii-
reniljaa. Näkökenttä on hyvin pienes-
sä putkessa, mutta saatan silti nähdä 
tienviitat sillä pienellä tarkannäön 
alueellani…

Kuulostiko tutulta? Näkötilanteen 
kuvaileminen on hyvin vaikeaa, kun 
on heikkonäköinen. Retiniitikoille 
tyypillistä on valon merkitys: joille-
kin sitä on liikaa, joillekin liian vähän. 
Juuri tämä saattaa olla suurimpana 
kynnyksenä tiettyihin paikkoihin me-
nemiselle: itselläni esimerkiksi uima-
hallit ja erilaiset ryhmäliikuntatunnit 
ovat kammotus, vaikka periaattees-
sa olisi mukavaa treenata uimalla tai 
kunnon bodypump-tunnilla.

Mitä liikuntaa sitä sitten voi harrastaa, 
kun tuntuu, että aina on joku hyvä 
tekosyy, millä jättää liikunta väliin? 
Ei sellaista hyvää tekosyytä oikeasti 

Anteeksi, onko täällä joku?
Teksti: Raisa Kuusela
Kuva: VAU / Lauri Jaakkola

ole olemassa. Näkö ei ole ylitsepääse-
mätön este harrastaa liikuntaa, ehkä 
korkeintaan hidaste. Joillekin tuntuu 
vaikealta lähteä näkevien keskelle 
liikkumaan, ja kieltämättä se on jän-
nittävää myös minusta. Miten näke-
vät suhtautuvat heikkonäköiseen tai 
sokeaan kanssakulkijaan? Auttavat-
ko he vai mulkoilevatko syrjäsilmäl-
lä? No, itse olen alkanut ajatella, että 
enpähän näe muiden mulkoiluja. Me-
nen sinne minne haluan, ja kokeilen 
sitä lajia mitä haluan.
 
Aina tietenkään en ole ihan noin roh-
kea. Silloin on hyvä, kun on näkövam-
maisille suunnattu laji, jossa voi lois-
taa näkötilanteesta riippumatta: siinä 
kaikki ovat samalla viivalla, mustat la-
sit päässä. Kyseessä on maalipallo, jo-
hon olen hurahtanut jo lapsena. Mo-
nien välivuosien jälkeen löysin jälleen 
maalipalloleirit, joiden kautta olen 
edennyt naisten maajoukkueeseen 
saakka. Laji on tarpeeksi vauhdikas ja 
rämäpäinen minua varten, eikä siinä 
tosiaan tarvitse miettiä, mitä näkevät 
ajattelevat. Yleensä kyseisestä lajista 
saa ihailevia kommentteja: Kylläpä lii-
kut hyvin tuolla kentällä vaikket nää 
mitään!
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Palloilulajit ovat näkövammaisille 
melko hankalia, ainakin mitä pie-
nempi pallo on kyseessä. Maalipallo 
on kuitenkin mahtava vaihtoehto jal-
kapallolle tai lentopallolle, sillä kul-
kuspallo kuuluu jo kaukaa. Joukkue-
henkeä omaava, pallopeleistä pitävä 
näkövammainen on siis aivan omiaan 
juuri maalipalloon! Varsinkin naisten 
puolella tarvittaisiin kipeästi lisää la-
jin harrastajia. Toukokuussa onkin 
seuraava Treeni-hankkeen leiri, jossa 
aloitetaan aivan alusta tutustuminen 
lajiin.

Maalipallo on hyvä tiedotuskanava, 
sillä kokeillessaan lajia näkevätkin 
huomaavat, millaista on olla sokea 
tai heikkonäköinen. Monet naurut on 
koettu, kun suunnat ovat menneet 
ihan sekaisin eikä ihmisiä tunnista-
kaan enää kasvoista. Jotkut näkevät 

hämmästelevät, kuinka hyvin he tun-
nistavat tuttujen äänet. Kun näke-
vältä poistetaan näköaisti käytöstä, 
menee liikkuminenkin yleensä hyvin 
varovaiseksi. Sellaista se on, kun ei 
näe.

Maalipallon 1-divisioonassa voivat 
pelata myös näkevät. Melkein joka 
joukkueessa tällä kaudellakin on ol-
lut näkeviä mukana. Kuten todettu, 
laji siis sopii kaikille, riippumatta nä-
kötilanteesta. Treenit vain pystyyn ja 
näkeviä mukaan rymyämään! Kun en-
siaskel on otettu, voi alkaa treenailla 
pyörähdyksiä ja muita hienouksia. 
Seuraamalla pelejä pelinlukutaito ke-
hittyy. Lajiin tutustumisen voi vaikka 
aloittaa ensi kesän MM-kisoista, jotka 
järjestetään Espoon Tapiolassa kesä-
heinäkuussa. 
Nähdään!

Krista Leppänen pelin tuoksinassa.
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Retina ry:n vertaistukihenkilöt 
kokoontuivat vaihtamaan ko-
kemuksia ja saamaan koulutus-

ta sunnuntaina 9.3.2014 Tampereelle, 
jossa Tampereen seudun Näkövam-
maiset ry tarjosi Kuninkaankadun 
kerhohuoneen veloituksetta yhdis-
tyksemme käyttöön.

Kouluttajana toimi Ritva Salonen, 
joka vastasi Tampereen alueyhdis-
tyksen yhteyshenkilötoiminnasta 
1998–2009 ja oli mukana organisoi-
massa vastaavaa toimintaa Retinitis-
yhdistykseen 2000-luvun alussa. Sit-
temmin hän on hankkinut itselleen 
kokemuskouluttajan pätevyyden.

– Vertaistukitoimijat ovat yhdistyk-
sen hallituksen nimeämiä luotettavia 
henkilöitä, jotka tietävät omakohtai-
sesti, millaista on elää retiniitikkona 
tai hänen perheenjäsenenään. Heil-
lä on ehdoton vaitiolovelvollisuus 
jäsenten yksityisasioista, painottaa 
Ritva. – Vertaistoimijat eivät tee am-
mattilaisille kuuluvia töitä, mutta 
kertovat kyllä tarjolla olevista  palve-
luista ja ohjaavat avun piiriin tai tieto-
lähteen luo.

Vertaistukitoiminta vastaa
ajan haasteisiin
Teksti: Outi Lehtinen
Kuva: Arja Pölkkynen

Vertaistukitoiminnan
järjestäytyminen 

Vertaistuki on ollut tärkeällä sijalla 
yhdistyksemme perustamisesta läh-
tien. Vuosikokouksissa ja muissa ta-
paamisissa on vaihdettu kuulumisia 
ja kerrottu kokemuksia. Järjestelmäl-
listä vertaistukitoimintaa alettiin kui-
tenkin organisoida vasta 2000-luvun 
alkupuolella, jolloin yhdistykseen 
luotiin yhteyshenkilöverkosto. Siitä 
haluttiin koko maan kattava, koska 
lankapuhelimet olivat vielä tuolloin 
kännyköitä yleisempiä ja lähipuhelut 
kaukopuheluita huokeampia.

Vapaaehtoisia toimijoita etsittiin RP-
uutisissa 2/2001 julkaistulla ilmoi-
tuksella. Kiinnostuneille järjestettiin 
maaliskuussa 2002 suunnittelu- ja 
koulutuspäivä Loma- ja kurssikeskus 
Onnelassa Tuusulassa. Verkostoon 
saatiin heti alussa mukaan 13 vapaa-
ehtoista retiniitikkoa. Parhaimmillaan 
heitä oli 15. Nuoret saivat oman val-
takunnallisen yhteyshenkilön 2003 ja 
retiniitikkolasten vanhemmat 2009. 
Yhteyshenkilöille järjestettiin vuosit-
tain tapaaminen ja lisäkoulutusta. 
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Mukautumista muuttuviin
olosuhteisiin

Vuoden 2010 alussa todettiin, että yh-
teydenottoja tuli melko vähän ja ne 
jakautuivat epätasaisesti toimijoiden 
kesken. Kännykät olivat syrjäyttäneet 
lankapuhelimet, eivätkä puhelujen 
hinnat enää riippuneet välimatkasta. 
Siksi aluejaosta päätettiin luopua, ja 
yhteyshenkilöiden määrää karsittiin. 
Samalla aloitettiin aktiiviset yhtey-
denotot niihin uusiin jäseniin, jotka 
olivat antaneet jäsentietolomakkees-
sa suostumuksensa yhteydenottoon. 
Kukin yhteyshenkilö alkoi hoitaa pes-
tiä vuorollaan puolen vuoden ajan. 
Hän saa toimistonhoitajalta uusien jä-
senten yhteystiedot sitä mukaa, kuin 
heitä liittyy. Kun vuoro siirtyy seu-
raavalle, yhteydenotoista laaditaan 
yhdistyksen hallitukselle yhteenveto, 
jonka perusteella tämä voi raportoida 
toiminnan vaikuttavuudesta RAY:lle.

Menneinä vuosikymmeninä retini-
tissairauksia tunnettiin huonosti, ja 
useimmat retiniitikot saivat diagnoo-
sinsa vasta aikuisena, kun toimintaky-
ky alkoi selvästi heiketä. Eräät lääkärit 
saattoivat jopa tietoisesti välttää ker-
tomasta havainnoistaan asianomai-
selle, ettei tämä suotta huolestuisi 
näkötilanteestaan. Vielä 1970-luvulla 
sairaaloissa kieltäydyttiin näyttämäs-
tä potilasta koskevia asiakirjoja hä-
nelle itselleen tai omaisille. Onneksi 
käytäntö on sittemmin muuttunut, 
Myös keinot diagnosoida sairauksia 
ovat parantuneet huimasti. Niinpä 

retiniitikot saavat nyt diagnoosinsa 
aiempaa nuorempana, usein jo lapse-
na.

Parantunut diagnostiikka ja odotet-
tavissa olevat uudet hoitomuodot nä-
kyvät yhdistykselle tulevissa jäsenha-
kemuksissa. Hakijoiden joukossa on 
enenevässä määrin lapsia ja nuoria. 
Vuoden 2013 sääntömuutoksen jäl-
keen jäsenyys on myönnetty myös jo 
ensimmäisille retiniitikkolasten van-
hemmille. Tämän kehityksen myötä 
on noussut tarve löytää varttuneem-
pien vertaistukihenkilöiden rinnalle 
nuoria aikuisia ja retiniitikkolasten 
vanhempia.

Uusia vertaistoimijoita

Vuoden 2014 alusta yhdistys sai ver-
taistukitoimintaan mukaan Heikki 
Ketolan, 33, ja Tuomas Ruokosen, 19, 
joilla molemmilla on retinitis pigmen-
tosa. Tuomaksen tervesilmäiset van-
hemmat Susanna Rahunen ja Jussi 
Ruokonen tarjoavat vertaistukea reti-
niitikkolasten vanhemmille. 

– Muilta perheiltä saatu tuki on ollut 
meille itsellemme todella tärkeää, 
kertoo Susanna. – Ilman heitä olisin 
keskittynyt aivan liikaa diagnoosiin, 
ennusteeseen ja apuvälineisiin. Tu-
tustuttuani muihin perheisiin ymmär-
sin, että elämä jatkuu ihan normaa-
listi ja poika kyllä ottaa apuvälineet 
käyttöön ilman äidin patisteluakin, 
kun kokee niitä tarvitsevansa.
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– Tuomaksen diagnoosi selvisi, kun 
hän oli 8-vuotias, selvittää Jussi. – 
Saunoimme miesten kesken kynttilän 
valossa, ja lauteilta näki, miten Tuo-
mas yritti turhaan hamuilla shamp-
poopulloa. Silloin tajusin yhtäkkiä, 
ettei hän näe. Silmäklinikalla syy sel-
visi nopeasti. Isänä koin syyllisyyttä, 
kun mietin, miten epäreilusti olin eri 
tilanteissa kohdellut poikaani luul-
len hänen tahallaan hidastelevan tai 
heittäytyvän yhteistyöhaluttomaksi. 
Monenlaiset muutkin syyllisyyden-
tunteet ovat vanhemmille tuttuja. 
Kannattaa olla itselleen armollinen ja 
katsoa mieluummin eteenpäin kuin 
taaksepäin.

Vertaistukihenkilöiden koulutustapahtuman osallistujat  Tampereella 9.3.2014. Va-
semmalta Heikki Ketola, yhdistyksen puheenjohtaja Esko Pölkkynen, kouluttaja Ritva 
Salonen, Eero Kiuru opaskoiransa Tiituksen kanssa, Jussi Ruokonen, Susanna Rahunen, 
Tuomas Ruokonen sekä tilaisuuden emäntä Outi Lehtinen.

Myös Tuomaksen pikkuveli, 12-vuo-
tias Perttu on retiniitikko. Hän oli 
pienestä pitäen mukana Tuomaksen 
silmälääkärikäynneillä, ja Eeva-Mar-
ja Sankila tutki hänenkin silmänsä. 
Niinpä Pertun retinitis havaittiin jo 
viisivuotiaana. Näköön liittyvistä on-
gelmista on alusta lähtien puhuttu 
avoimesti niin perheen kesken kuin 
lähipiirissäkin. Vanhemmat ovat aina 
kannustaneet poikia omatoimisuu-
teen ja pyrkineet välttämään turhaa 
paapomista. Tuomas valmistautuu 
parhaillaan Sibelius-akatemian pää-
sykokeisiin, Pertun harrastuksiin kuu-
luu edelleen  koripallo, ja perhe käy 
yhdessä laskettelemassa.
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– Näkövammasta on joskus etuakin, 
nauraa Susanna. – Meille selvisi vasta 
hiljattain, että näkövammaisen avus-
taja pääsee ilmaiseksi konsertteihin 
ja festareille. Ennen Tuomas pyysi jo-
takuta kaverikseen viime tipassa. Nyt 
hänellä on jo ensi kesäksi jonotuslis-
ta!

– Omanikäinen vertaistuki on tärke-
ää, toteaa Heikki. – Kun liityin yhdis-
tykseen, tuntui, että täällä on vain 
eläkeläisiä. Hekin ovat mukavia, mut-
ta nuoret kaipaavat myös nuorten 
seuraa. Oli hienoa saada osallistua 
yhdistyksen tuella Retina Internatio-
nalin nuorten ohjelmaan Hampurissa 
kesällä 2012. 

– Alle kaksikymppisen ei välttämättä 
ole helppo kertoa asioistaan eläke-
ikäiselle, ja kiinnostuksen kohteetkin 

Retina ry:n kevätkokous veti lau-
antaina 5.4.2014 Jyväskylään 
Sokos Hotelli Alexandraan 28 

yhdistyksen varsinaista jäsentä, 3 
kannatusjäsentä ja 8 muuta. Valtaosa 
saapui paikalle samalla junalla, joten 

hetken verran asemalla heilui melkoi-
nen joukko valkoisia keppejä. Suun-
nistimme pitkässä letkassa hotelliin 
kadun toiselle puolelle ja ehdimme 
sopivasti majoittua, ennen kuin etsiy-
dyimme kokoustilaan.

Kosketuksia Jyväskylässä
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

voivat poiketa aika paljon toisistaan, 
vahvistaa Tuomas. Heikki kääntää 
keskustelun tietokoneen apuvälinei-
siin. Selviää, että Tuomas on hiljattain 
vaihtanut PC:n Maciin. Heikki neuvoo, 
kenen puoleen kannattaa kääntyä, 
jos tulee ongelmia. 

– Pitkän elämän aikana karttunut tie-
to ja kokemus on kuitenkin erittäin ar-
vokasta, muistuttaa Susanna. Ja totta 
onkin, että vaikka joistain asioista on 
luontevinta jutella ikätovereiden kes-
ken, hyvä kuuntelija ja tukija voi löy-
tyä myös kaiken kokeneesta konka-
rista. Vertaistuki ei tunne raja-aitoja.

Kaikkien Retina ry:n vertaistukihen-
kilöiden yhteystiedot löytyvät lehden 
lopusta ja yhdistyksen verkkosivulta 
www.retina.fi/Vertaistuki.php.
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Yllätykseksemme kahvitarjoilu ei 
ollutkaan valmiina, mutta sitä odo-
tellessa oli mukava tavata vanhoja 
ystäviä ja tehdä tuttavuutta uusien 
tulokkaiden kanssa. Saapuihan se 
kahvikin sieltä vihdoin muhkeiden 
täytettyjen voileipien kera. Maukkai-
ta olivat, mutta syöminen vaati oikean 
tekniikan hallintaa! Lopulta yhdistyk-
sen puheenjohtaja Esko Pölkkynen 
pääsi lausumaan tervetuliaissanansa 
reippaasti aikataulusta myöhässä. 

Onerva Mäen koulun kuulumisia

Ennen virallisen kokouksen alkua 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n 
puheenjohtaja Mauno Sirviö kertoi 
Onerva Mäen koulun toiminnasta ja 
meneillään olevasta rakennuspro-
jektista. Jyväskylän näkövammaisten 

koulu perustettiin jo 1942, ja se toimi 
samoissa tiloissa, kunnes rakennuk-
set olivat niin huonokuntoisia, että 
ne oli pakko purkaa. Uutta koulua ale-
taan rakentaa samalle paikalle huhti-
kuussa 2014, ja sen pitäisi valmistua 
vuoden 2016 alussa. Siihen asti kou-
lutyötä tehdään väliaikaisissa tiloissa 
eri puolilla tonttia.

Nelikerroksiseen uudisrakennukseen 
tulee perinteisten luokkahuoneiden 
asemesta muunneltavia opetustiloja. 
Uusi koulu alkaa palvella sekä kuulo- 
että näkövammaisia lapsia ja kattaa 
peruskoulun luokat 1–10. Oppilas-
paikkoja on 130-140, joista näkövam-
maisten osuus on noin 1/4. Valtaosa 
näkövammaisista lapsista saa integ-
roitua opetusta kotipaikkakunnal-
laan. Opetusjaksoja on aika ajoin 
myös Onerva Mäen koulussa, johon 
tulee ulkopaikkakuntalaisia varten 
asuntola.

Näkövammaisten läsnäolo kaupun-
gissa on saanut monenlaisia käytän-
nön ilmenemismuotoja. Suojatiet on 
merkitty nystyröin, jotka on helppo 
havaita valkoisella kepillä, ja Sokok-
sen tavaratalosta löytyy puhuva his-
si. Myös kokouksen oheisohjelmaksi 
valittu Suomen käsityön museo on 
huomioinut hienosti näkövammaiset 
kävijät.

Juoheva kevätkokous

Sääntömääräisen kevätkokouksen 
puheenjohtajaksi oli kutsuttu Mau-

Miehiä kevätkokouksessa: vasemmalta 
Keijo Ojala Tampereelta, Markku Salmi-
saari Hämeenlinnasta, Antti Isokallio No-
kialta ja takana Kalevi Heikkilä Vantaalta.
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no Sirviö, ja sihteeriksi Ritva Salonen. 
Molemmat hoitivat tehtävänsä suju-
valla ammattitaidolla. Sirviö oli tu-
lostanut kokousmateriaalin itselleen 
pisteillä, joten hänen ei tarvinnut vai-
vata sihteeriä kyselemällä, mitä asia-
listalla on seuraavaksi.

Hallituksen taloustyöryhmän jäsen 
Esko Salomaa esitteli tilinpäätös-
tiedot, ja Ritva Salonen luki vuoden 
2013 toimintakertomuksen. Yhdis-
tyksen 40-vuotisjuhlatapahtuma ja 

juhlavuoden lukuisat muut tapahtu-
mat ja julkaisutoiminta oli viety kun-
nialla läpi. Toteutuneet tulot ja menot 
vastasivat budjetoituja suorastaan 
hämmästyttävällä tarkkuudella. Niin-
pä vuosikertomus hyväksyttiin ja tili-
velvollisille myönnettiin yksimielises-
ti tili- ja vastuuvapaus. Muita asioita 
esityslistalla ei ollutkaan. Yllätysoh-
jelmanumerona saimme kuulla Siiri 
Alan ja Siiri Isokallion herkän musiik-
kiesityksen. Ennen museokierrosta 
jäi vielä sopivasti pieni hengähdys-
tauko.

Kosketeltava käsityömuseo

Suomen käsityön museo löytyi kes-
kustan kävelykadulta helposti Kai-
sa Penttilän kännykän BlindSquare-
ohjelman avulla. Kun Kaisa huikkasi, 
että tässä sen nyt pitäisi olla, näkevät 
löysivätkin jo museon oven. Aulas-
sa meitä odotti kaksi opasta, joiden 
johdolla lähdimme kahteen ryhmään 
jakaantuneina tutustumaan näytte-
lyyn. Kaisa Penttilä olisi halunnut ko-
keilla audio-opasta, mutta osoittau-
tui, ettei se vakuutteluista huolimatta 
ollutkaan saavutettava. Hyvin monia 
esineitä sai kuitenkin kosketella, ja 
niitä kierrätettiin kädestä käteen.

Itse nautin eniten erilaisia materiaa-
leja ja työtapoja esitelleestä koske-
tusraidasta, josta löytyivät myös pis-
temerkinnät. Oli mukava tunnustella 
tekstiili-, nahka-, turkis-, puu-, kivi- ja 
metallipintoja ja niiden rakenteita 
sekä huomata, miten erilämpöisiltä 

Nokialaiset Siiri Ala ja Siiri Isokallio musi-
soivat.
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ne käteen tuntuivat. Purkkeihin tal-
tioituja tuoksuja olikin jo vaikeampi 
tunnistaa. Villan perinteinen tie lam-
paasta kaulaliinaan oli kyllä havain-
nollinen, mutta soveltui ehkä parem-
min koululaisille kuin varttuneelle 
väelle. Kansallispuvut oli harmikseni 
kätketty hämäriin vitriineihin.

Palautelomake käyttöön

Yhdistyksemme päärahoittaja Ray 
edellyttää nykyään raportointia toi-
minnan vaikuttavuudesta. Tämä oli 
pyritty huomioimaan jo vuoden 2013 
toimintakertomuksessa. Jotta ra-
porteista saataisiin vastaisuudessa 
yksilöidympiä, jäsenille jaettiin nyt 
ensimmäistä kertaa kirjallinen pa-
lautelomake. Se luvattiin toimittaa 
myös sähköpostin välityksellä, jolloin 
täyttäminen käy vaivattomammin. 
Palautteet käsitellään nimettöminä, 
ja toiminnasta pyritään niiden avulla 
kehittämään entistä paremmin jäse-
nistöä palvelevaa. Kevätkokouksesta 
tuli seuraavanlaista palautetta:

1. Miksi päätit osallistua?
Kiinnostava ohjelma...........................12
Vertaisten tapaaminen......................18
Sopiva sijainti........................................1
Sopiva ajankohta..................................7
Muu.........................................................1

2. Täyttyivätkö odotukset?
Kyllä.......................................................15 
Osittain....................................................1
Ei .............................................................0

3. Mikä oli parasta?
Toisten retiniitikoiden tapaaminen.15
Museokäynti..........................................5
Itse kevätkokous...................................2
Hotellin henkilökunta erinomainen..1

4. Mihin petyit?
Pettymyksen aiheiksi mainittiin yleisa-
vustajan puuttuminen, kuvailutulkka-
uksen puuttuminen käsityömuseosta, 
museokäynnin tiivis aikataulu, yhtei-
sen illanvieton ja/tai tanssin puuttu-
minen, liian vähäinen keskustelu ja 
sekin vain kaverien kesken sekä illal-
lisen ja majoituksen taso.
Toive: Ohjelmaan katsaus tutkimuk-
sesta ja uusista hoitomuodoista.

3. Voitko suositella vastaavaa 
tapahtumaa muille?
Kyllä.......................................................18 
Ehkä........................................................ 1 
En ............................................................0

Suomen käsityön museon näyttelyssä 
monia esineitä sai tunnustella käsin.
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Loma- ja kurssikeskus Koivu-
puisto täyttyi 12.5. iloisesta 
puheensorinasta, kun Tampe-

reen seudun retinakerhon elossa 
olevat perustajajäsenet ja nykyiset 
kerholaiset kokoontuivat juhlimaan 
20 vuoden iän saavuttanutta kerho-
aan. Paikalla oli sopivasti 20 aikuista, 
yksi kutakin vuotta kohti, sekä kaksi 
tyttöstä, jotka juhlistivat tilaisuutta 
musiikillaan. Maljojen kilistelyä seu-
rasi Retina ry:n puheenjohtajan Esko 
Pölkkysen tervehdys, jonka päätteeksi 
kerho sai vastaanottaa rahalahjan yh-
distykseltä.

Maukkaan aterian jälkeen siirryttiin 
jatkamaan juhlintaa takkatuvalle. 
Outi Lehtinen säesti kitaralla yhteis-
lauluja, ja serkukset Siiri ja Pinja Iso-
kallio sulattivat sydämet hellyttävällä 
musiikkiesityksellään. Sitten olikin 
aika käydä muisteloiden pariin. Ker-
hon perustajajäsenet Ritva Salonen, 
Merja Kaiponen ja Leena Rouvari ker-
toivat, kuinka kaikki alkoi. Hämeen-
linnaan lokakuussa 1993 suuntautu-
neella teatterimatkalla aluesihteeri 
Laila Salminen tutustutti bussissa is-
tuneet retiniitikot toisiinsa, ja idea 
kerhon perustamisesta syntyi. Alku-
vuodesta 1994 ryhdyttiin tositoimiin. 

Vahvasti mukana vaikuttamassa oli 
neliapilan neljäs jäsen Anja Kontti-
nen, jonka kuolemasta tulee syksyllä 
kuluneeksi 10 vuotta. 

Kutsukirjeet postitettiin keskus-
sairaalan kautta alueen retiniitikoille. 
Leena muisteli, miten hän urakoi kut-
sut yli 70 kirjekuoreen hämmästellen 
niiden monilukuisuutta. Yksi kutsun 
saaneista oliKeijo Ojala, joka luuli ole-
vansa ainoa laatuaan, mutta löysikin 
kerhohuoneen täydeltä kohtaloto-
vereita. Vertaistuen tarve oli kaikilla 
yhtäläinen, ja tästä huhtikuun 1994 

Synttärijuhlat Tampereella
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

Leena Rouvari, Laila Salminen, Ritva Salo-
nen ja Merja Kaiponen kukitettiin paperi-
kukkakranssein.
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ensitapaamisesta alkoi säännöllinen 
kerhotoiminta. Myöhemmin Keijosta 
tuli Ritva-emon rinnalle kerhon pit-
käaikainen isäntä.

Laila kiitteli alkuvuosien hyvää yhteis-
työtä silmäklinikan henkilökunnan 
ja erityisesti professori Esko Ainen 
kanssa. Nykyään kaikki löytyy vaivat-
tomasti verkosta, mutta 1990-luvulla 
tietoa kyettiin välittämään vain kas-
vokkain, lankapuhelimen välityksel-
lä, kirjeitä postittamalla ja esitteitä 
jakamalla. 

Yhteisessä muistelotuokiossa pa-
lautui mieliin monta hauskaa yksi-
tyiskohtaa kerhon arjesta ja juhlas-
ta vuosien varrelta. Kerhon kätilö ja 
kummitäti Laila, äitihahmo Ritva ja 
neliapilan jäsenet Leena Ja Merja ku-
kitettiin Sisko Kiisken taidokkaasti 

pistekirjoituspaperista valmistamil-
la ruusukransseilla. Sitten leikattiin 
kunnon palat täytekakkua ja ryhdyt-
tiin seurustelemaan kahvikupposen 
äärellä. 

Rantasauna ja kylpypalju odottivat 
kylpijöitä. Ilta oli tyyni ja ihmeen 
lämmin. Aurinkokin välillä vähän pil-
kisteli pilvien lomasta. Rohkeimmat 
kipaisivat heittämässä talviturkit 
kymmenasteiseen järviveteen. Kyl-
pypaljun rentouttavasta lämmöstä 
nauttiessamme Laila huomasi vasta-
rannalla upean sateenkaaren, jonka 
me retiniitikot saatoimme nähdä vain  
sielumme silmin.

Hyvillä mielin erkanimme illan mit-
taan kukin tahoillemme kesänviet-
toon. Syksyllä tavataan tuttuun ta-
paan taas kerhoiltojen merkeissä!

Antti Isokallio, Laila Salminen ja serkukset Siiri ja Pinja kylpypaljun lämmössä.
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Retinitiksen sokeuttama Kaisa 
Penttilä harrastaa matkailua. 
Yhdessä tyttärensä kanssa hän 

on toteuttanut Ifolor-valokuvakerto-
muksen sokean ja näkevän tavasta 
kokea Turkin Alanya. Kirjan jokaisella 
aukeamalla on kuvapari, jossa paik-
ka on ensin kuvattu näkevän silmin 
ja sen jälkeen sama paikka Kaisan 

Näkevän havainto           – ja samat puut Kaisan kokemana.

Kirja: Sokean ja näkevän 
matkakertomus kuvina

kokemana. Kaisa tunnustelee muun 
muassa kulkukissan pehmeää turk-
kia, vanhan linnakkeen ruosteisia 
kaltereita ja rannan pieniä kiviä. Nä-
köalatasanteelta ja bussin ikkunasta 
avautuvasta maisemasta jää sokealle 
mieleen vain kaide, jolla käsi lepää. 
Kirjaa voi tilata 43 € hintaan tekijältä: 
kaisa.penttila@pp.nkl.fi
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Sunnuntaina 21.9. on uusille jäsenille 
ja retiniitikkolasten perheille suun-
nattua ohjelmaa, jossa NKL:n aluesih-
teeri kertoo yhteiskunnan tarjoamis-
ta palveluista ja Retina ry:n edustaja 
esittelee yhdistyksen toimintamuo-
toja.

Syyskokous Vantaalla 
18.10.2014

Retina ry:n syyskokous pidetään 
lauantaina 18.10.2014 Sokos Hotel 
Vantaassa, joka sijaitsee vastapäätä 
Tikkurilan rautatieasemaa. Iltaoh-
jelmana on Riitta Lahtisen ja Russ 
Palmerin vetämät työpajat, joissa 
retiniitikot ja heidän läheisensä voi-
vat harjoitella tilan hahmottamista 
selkään piirtämällä sekä ilmeiden ja 
muiden arjessa tarvittavien hiljaisten 
viestien välittämistä. Sunnuntaina 
ennen kotiinpaluuta on mahdollisuus 
tutustua omakustanteisesti Tiedekes-
kus Heurekaan, joka sijaitsee pienen 
kävelymatkan päässä hotellista.

Korioideremiaseminaari 
Frankfurtissa 3.–5.10.2014

Saksan Pro Retina -yhdistys järjes-
tää korioideremiaa sairastaville ja 
heidän läheisilleen Frankfurtissa 3.–
5.10.2014 viikonloppuseminaarin, 

Toimistonhoitajan puhelin- ja 
päivystysaika

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on ta-
vattavissa puhelimitse tiistaisin ja 
torstaisin klo 10-13 numerossa (09) 
3960 5800. Muina aikoina voit jättää 
viestin vastaajaan. Toimisto on suljet-
tu 13.6.–18.8.2014.

Matka Pietariin 21.-25.8.2014
 
Retiniitikoiden yhteinen Pietarin-
matka on peruttu kiristyneen poliitti-
sen ilmapiirin vuoksi.

Retina Day Iiriksessä 20.9.2014

Kansainvälistä retiniitikon päivää 
vietetään Näkövammaisten palvelu-
keskus Iiriksessä Helsingin Itäkeskuk-
sessa lauantaina 20.9.2014 klo 11.00 
alkaen. Päivän aikana on mielenkiin-
toista ohjelmaa koko perheelle. Reti-
na Day alkaa asiantuntijaluennoilla, 
joita voi kuunnella Iiriksen nettiradi-
on kautta myös kotoa omalta tieto-
koneelta. Omakustanteisen lounaan 
jälkeen jakaannutaan työpajoihin: 
opaskoirat, aistitila (lapset pääsevät 
näihin jo luentojen aikana), kosketus-
näytöt (vasta-alkajille ja edistyneille 
käyttäjille) sekä puolisoiden vertais-
tuki. 

Yhdistys tiedottaa
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joka tarjoaa monipuolisen katsauksen 
korioideremiaan ja sen diagnosoin-
tiin sekä uusiin hoitomuotoihin. Se-
minaari on saksankielinen. Osallistu-
mismaksu on 150 euroa ja sisältää 2 
hotelliyötä ja viikonvaihteen ohjel-
man ruokailuineen. Kokouspaikkana 
toimiva hotelli sijaitsee lähellä Frank-
furtin päärautatieasemaa ja lento-
kenttää.

Lisätiedot: www.pro.retina.de/chm  
chm@pro-retina.de
michael.laengsfeld@googlemail.com

Tampereen seudun retinakerho

Tampereen seudun retinakerho ko-
koontuu joka kuukauden toinen 
maanantai klo 15.30−17.00 Tampe-
reen seudun näkövammaisten kerho-
huoneella, Kuninkaankatu 8 A, 2. krs. 
Kahviraha 2 euroa. Syyskauden 2014 
kerhopäivät ovat 8.9., 13.10., 10.11. ja 
8.12. Yhteyshenkilöt: Raija Leppänen, 
gsm 0400 797 139, ja Outi Lehtinen. 
gsm 040 700 7930.

www.finnvues.fi

Lautta Optiikka Oy
puh. 09-675 122

www.lauttaoptiikka.fi

Suojaa
silmäsi

häikäisyltä

www.nkl.fi
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Puheenjohtaja: 
Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com

Heikki Ketola, Oulu
044 564 6670
hjketola@gmail.com

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

Anita Niemi, Haapavesi
(08) 453 702 tai 0500 585 750 
anita.niemi@kotinet.com

Jari Palonen, Helsinki
041 527 1632
JariPPalonen@gmail.com

Kaisa Penttilä, Espoo
050 596 5013
kaisa.penttila@pp.nkl.fi

Esko Salomaa, Tampere
040 197 7270
esko.salomaa@gmail.com

Sihteeri/toimistonhoitaja: 

Arja Piisinen, Helsinki 
työ:  (09) 3960 5800, 045 1357611
info@retina.fi

Varajäsenet:

Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404
timo.nystrom@pp.nkl.fi

Jaana Heino (ent. Elomaa), Helsinki
040 844 1480
jaanaheino@live.fi

Kaija Andberg, Helsinki
050 341 3778
kaijaandberg@gmail.com

     Retina ry:n hallitus 2014

Heikki Ketola, Oulu
044 564 6670
hjketola@gmail.com

Eero Kiuru, Järvenpää 
0400 456 075      
eero.kiuru@pp.nkl.fi

Maija Lindroos, Helsinki
040 7000 323
maija.lindroos@pp.inet.fi

Anita Niemi, Haapavesi  
(08) 453 702 tai  0500 585 750 
anita.niemi@kotinet.com 
 

Vertaistukiperhe:

Susanna Rahunen, Vantaa
050 482 1172
susanna.rahunen@nsn.com

Jussi Ruokonen, Vantaa
040 731 1245
jussi.ruokonen@volvo.com

Tuomas Ruokonen, Vantaa
040 571 3509
tuomas_tsr@hotmail.com

 Retina ry:n vertaistukihenkilöt
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Tämän merkin takana on tuhansia hyviä tekoja.
RAY rahoittaa vuosittain n. 800 järjestön toimintaa. 
Sadattuhannet saavat apua eri elämäntilanteissa.

RAY TUKEE TÄNÄ VUONNA
RETINA RY:N HYVIÄ TEKOJA 
38.000 EUROLLA.

TÄMÄN MERKIN
TAKANA ON TUHANSIA

HYVIÄ � KOJA

69586_RAY_tukee_Retina_A4.indd   1 24.3.2014   10.49
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Irrota sivu, taita kahtia tämä puoli sisäänpäin ja nido tai teippaa kiinni. 
Palautusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.

Palvelukortti

Haluan liittyä varsinai seksi jäseneksi (jäsenmaksu 25 euroa/vuosi + 
liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina -lehden vuosi-
kerran)

Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi, sisältää Retina 
-lehden vuo sikerran)

Nimeni/osoitteeni on muuttunut (uudet tiedot kääntöpuolella)

Tilaan veloituksetta yhdistyksen esitteitä ____ kpl

Tilaan veloituksetta yhdistyksen käyntikortteja ____  kpl 

Tilaan veloituksetta  Retiniitikon opasta ____  kpl

Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja luon-
nonvaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- 
Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 1,70 / lippis 1,20 

         
Paita: koot: XS,S,M,L,XL,XXL    ____ kpl ____ koko __________ väri

         Lippis: yksi koko - sopii kaikille   ____ kpl ____________ väri
                       
         Maksetaan etukäteen tilille Danske Bank FI13 8000 1201 7422 60
          _____  euroa.  

Tämän merkin takana on tuhansia hyviä tekoja.
RAY rahoittaa vuosittain n. 800 järjestön toimintaa. 
Sadattuhannet saavat apua eri elämäntilanteissa.

RAY TUKEE TÄNÄ VUONNA
RETINA RY:N HYVIÄ TEKOJA 
38.000 EUROLLA.

TÄMÄN MERKIN
TAKANA ON TUHANSIA

HYVIÄ � KOJA

69586_RAY_tukee_Retina_A4.indd   1 24.3.2014   10.49
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Retina ry

Tunnus 5006546

00003  VASTAUSLÄHETYS

Retina ry
maksaa 

postimaksunPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 
potevien asialla

Retina ry
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Lapsena pärjäsin kuin meri

Lapsena liukastuin liukumiinaan
joka kuohkeana pursui varpaiden välistä
ja lämmitti
juoksin nuoren tuulen jaloin
suoraan reuna-, väli- ja sisämeren selät
vapaana jokaisen viikonpäivän ja vuoden yön
rajatta

lapsena peukaloani söi iilimato
joka katkesi kun sen veti pois
silloin pärjäsin kuin meri
joka muodosti itse
makean pilven yllensä
loihti valon 
säteen eri pituuksista
värinsä 
            Tiina Kulmala




