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Takki auki
Teksti: Timo Nyström,
Retina ry:n puheenjohtaja

Viime vuodet ovat muuttaneet 
kovasti erityisryhmien matkus-
tamisen mahdollisuutta. Me 

näkövammaiset voimme sen myös 
huomata, kun matkustamme maalla, 
merellä ja ilmassa. Avustajapalvelua 
on saatavilla liikenneyhtiöiden tahol-
ta jopa ihan lainsäädännön velvoitta-
mana. 

Olen pannut merkille, että tavalliset 
kanssakulkijatkin tarjoavat apua erit-
täin herkästi. Kysymykset ovat aina 
hyvin kohteliaita: ”Anteeksi, voinko 
auttaa? Tarvitsetko apua?” Niihin on 
mukava vastata, että kyllä vain! Ystä-
välliset sanat kohtaavat ja tuottavat 
mielihyvää puolin ja toisin.
 
Iloisella mielellä ja rentona sattuu ja 
tapahtuu monenlaista mieleenpainu-
vaa! Mahdolliset ongelmapaikat voi 
toki selvittää etukäteen, mutta toi-
saalta jos on täysin omin eväin mat-
kassa ja kaikkeen varustautunut, on 
melkein kuin ei olisi missään käynyt-
kään.
 
Matkustamisen helppoudesta näinä 
aikoina on elävästi jäänyt mieleen 
matka erääseen ampumakilpailuun 
Puolan Katowiceen. Olin ilmoittanut 

lentoyhtiölle ennakkoon, että olen 
näkövammainen. Helsinki-Vantaalla 
en avustusta tarvinnut, mutta Varso-
vassa välilaskun aikaan avustaja oli 
heti koneen ovella odottamassa. Hän 
saattoi minut kahvilaan ja haki sieltä 
sovitun ajan jälkeen uudelle koneel-
le. Krakovassa avustaja opasti taksille 
saakka, joka vei Krakovaan. Kuljettaja 
olisi varmaan saattanut hotellin res-
paankin. Näin pitkälle ketju ulottuu, 
joten kannustan lähtemään rennolla 
mielellä ja jos ei takki nyt ihan leväl-
lään niin ainakin raollaan!

 
Jos viihtyy oman hattunsa alla, 

on kotona kaikkialla.
(Maija Paavilainen)
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Tutkimusrahaston keräyskampanja 
jatkuu

Perinnölliset verkkokalvorap-
peumat ovat yleisin näkövam-
man aiheuttaja työikäisillä. 

Parantavia hoitoja ei vielä ole, mutta 
tutkimus etenee nopeasti monella 
rintamalla. Myös meillä Suomessa on 
meneillään sekä monipuolista perus-
tutkimusta että kliinisiä hoitotutki-
muksia.

Retina ry:n Tutkimusrahastoa kartu-
tetaan rahankeräyskampanjalla. Po-
liisihallituksen myöntämä keräyslupa  
on voimassa kaksi vuotta 19.9.2015–
18.9.2017 koko Suomessa Ahvenan-
maata lukuunottamatta.

Vetoamme kaikkiin jäseniimme, kan-
natusjäseniimme ja yhteistyökump-
paneihimme, jotta mahdollisimman 
moni antaisi panoksensa keräyksen 
onnistumiseksi ja yhteisen tavoit-
teemme saavuttamiseksi uusien hoi-
tomuotojen muodossa.

Keräyslupanumero: POL-2015-9143
Retina ry Tutkimusrahasto
Tilinumero: FI32 8000  2710 2248 08
Viitenumero: 142 05024 

Lämmin kiitos avusta!
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Retina ry käynnisti maaliskuussa 
2015 hankkeen valtakunnal-
lisen retinitisrekisterin perus-

tamiseksi Suomeen. Retina Interna-
tional kannustaa jäsenyhdistyksiään 
tällaisten rekisterien perustamiseen, 
ja monissa maissa niitä jo toimiikin.

Suomessa ajateltiin pitkään, että 
erilliselle retinitisrekisterille ei olisi 
tarvetta, koska täällä on hyvin jär-
jestäytynyt terveydenhuolto, yliopis-
tosairaaloilla tarkka tieto alueensa 
retiniitikoista, HUSissa perinnöllisten 
silmätautien tutkimusrekisteri ja vielä 
valtakunnallinen Näkövammarekis-
terikin, joka on jo vuosikymmenien 
ajan kerännyt tietoja silmälääkärien 
lakisääteisellä ilmoitusvelvoitteella. 

Lisäksi yliopistosairaaloihin on vuo-
den 2016 alusta lähtien alettu perus-
taa harvinaissairauksiin erikoistunei-
ta keskuksia (HAKE). Tähän projektiin 
kuuluu sairaanhoitopiirien sisäisten 
HAKE-rekisterien perustaminen. Tek-
nisesti HAKE-rekisteri on osa sairaa-
lan sähköistä potilaskertomusta. Pit-
kän aikavälin tavoitteena on saada eri 
sairaanhoitopiirien HAKE-rekisterit 
kommunikoimaan keskenään ja kat-
tamaan kaikki Suomessa esiintyvät 
harvinaissairaat geenivirheineen, jol-
loin hoitava lääkäri saa tärkeää tie-

toa kyseisestä sairaudesta ja potilaan 
hoito helpottuu. HAKE-rekisterit tule-
vat palvelemaan myös tutkijoita. 

Yliopistosairaaloissa toimivien klii-
nikoiden välinen yhteistyö sujuu 
Suomessa nykyisellään varsin hyvin. 
Esimerkiksi HYKSin Silmäklinikalla 
meneillään olevaan korioideremian 
geenihoitotutkimukseen löytyi tutki-
muspotilaita eri puolilta maata ilman 
erillistä retinitisrekisteriäkin. 

Mihin retinitisrekisteriä 
tarvitaan?

Klinikoiden ulkopuolisten tutkijoiden 
tilanne on hankala. HAKE-rekisterit 
ovat  vasta pilottivaiheessa eikä mu-
kana ole vielä yhtään silmäklinikkaa. 
Vaikka niistä saataisiinkin ajan myötä 
kattavia ja toimivia, muiden kuin klii-
nikoiden voi olla vaikea hyötyä niistä. 

Myös Näkövammarekisterin käyttö 
tutkimustarkoituksiin on hyvin ra-
jallista. Sieltä selviää kyllä, montako 
elossa olevaa retinitis pigmentosaa, 
Usherin syndroomaa, retinoskiisia tai 
muuta perinnöllistä verkkokalvorap-
peumaa sairastavaa maassamme on, 
mutta tietosuojasyiden vuoksi yksit-
täisen retiniitikon tietoihin ei pääse 

Retinitisrekisteri kerää tietoja 
retiniitikoilta
Teksti: Outi Lehtinen ja Jyrki Hänninen
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käsiksi eikä heihin saa tätä kautta yh-
teyttä. Sitä paitsi Näkövammarekiste-
riin ei kerätä tietoa geenivirheistä.

Esimerkiksi Tampereen yliopiston 
BioMediTechissä meneillään olevas-
sa verkkokalvon pigmenttiepiteelin 
kantasolututkimuksessa on potilas-
materialin saamiseksi jouduttu teke-
mään yhteistyötä Espanjan kanssa, 
koska siellä toimii vapaaehtoiseen 
ilmoittamiseen perustuva retinitisre-
kisteri. 

Nyt tällainen rekisteri on perustettu 
myös Suomeen. Se on monin tavoin 
muita rekisterityyppejä joustavampi 
ja tutkijoiden kannalta käyttökelpoi-
sempi edellyttäen, että siitä saadaan 
riittävän kattava. Koska aineisto koos-
tuu retiniitikoiden vapaaehtoisesti 
itsestään antamiin tietoihin, tutkijat 
voivat tarvittaessa saada yhteyden 
retiniitikoihin, jotka potilastietojen 
perusteella saattavat soveltua tutki-
muspotilaiksi. 

Retinitisrekisterin tavoitteena on en-
nen muuta helpottaa tutkimustyötä 
keräämällä yksityiskohtaista tietoa 
Suomessa esiintyvistä perinnöllisis-
tä verkkokalvorappeumista ja niiden 
taustalla olevista geenivirheistä. Re-
kisterin sisältämä tieto auttaa tutki-
joita myös muissa tärkeissä kysymyk-
sissä, kuten tiettyjen geenivirheiden 
esiintyvyydessä. Uskomme rekisterin 
jopa houkuttelevan tutkijoita suun-
tautumaan retinitistutkimukseen, 
esiintyyhän Suomessa useita kotope-
räisiä retinitissairauksia.

Rekisterihankkeen 
valmisteluvaihe

Rekisteriä valmistelevaan työryh-
mään ovat kuuluneet puheenjohtaja 
Timo Nyström, professori Hannu Uu-
sitalo, perinnöllisyyslääketieteen eri-
koislääkäri Riitta Salonen-Kajander, 
IT-asiantuntija Jyrki Hänninen ja yh-
distyksen tiedottaja Outi Lehtinen. 
Prof. (emerita) Leila Laatikainen on 
osallistunut huomattavalla panoksel-
la rekisteriin liittyvien dokumenttien 
muokkaukseen.

Alun perin työryhmän tavoitteena oli 
luoda tiukat tietoturvakriteerit täyt-
tävä sähköinen lomake, jonka avulla 
kukin voisi syöttää omat tietonsa suo-
raan rekisteriin ja katsoa niitä halutes-
saan. Tarjouksia pyydettiin useilta IT-
alan yrityksiltä, ja tietoturvakriteerejä 
selviteltiin konsultoimalla mm. ter-
veydenhuollon tietoturvavastaavia. 
Yhteyksiä otettiin ja kokemuksia ky-
seltiin myös muilta potilasjärjestöiltä, 
jotka ovat aiemmin perustaneet vas-
taavia rekistereitä. 

Näkövammarekisteristä löytyy noin 
2000 retiniitikkoa, joista yhdistyk-
seemme kuuluu noin 500, joten kat-
tavakaan retinitisrekisteri ei ole kovin 
suurikokoinen. Selvitysten loppu-
tulemana todettiin, että sähköinen 
rekisteröitymislomake kaikkine tie-
toturvajärjestelyineen on sekä perus-
tamis- että ylläpitokustannuksiltaan 
niin vaativa tähän hetkeen, että siitä 
pitää tehdä erillinen ja huolellinen IT-
projektisuunnitelma. 
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Liityttyään projektiryhmään Jyrki 
Hänninen esitteli vaihtoehtoista rat-
kaisua sähköiseen rekisteriin. Tässä 
vaiheessa päätettiin kuitenkin aloit-
taa paperilomakkeella ja kirjata tu-
lokset Excel-muotoon, josta tiedot on 
helppo siirtää myöhemmin varsinai-
seen sähköiseen rekisteriin. Tietokan-
nan luomisessa huolehditaan korke-
asta tietoturvasta ja tietosuojasta.

Miten rekisteri toimii 
käytännössä?

Tarkat tiedot Retinitisrekisterin toi-
mintaperiaatteista ja -käytännöistä 
löytyvät yhdistyksen verkkosivulta
www.retina.fi/Retinitisrekisteri. 

Sieltä ovat ladattavissa erillisinä tie-
dostoina Rekisteriseloste, Potilasin-
formaatio ja suostumus sekä varsi-
nainen Rekisteröitymislomake.

Suostumus- ja rekisteröitymislomak-
keet täytetään, tulostetaan ja lähete-
tään postitse verkkosivulla ilmoitet-
tuun osoitteeseen. Samaan kuoreen 
voi liittää kopiot lääkärinlausunnois-
ta, geenitutkimuksen tuloksista, nä-
kökenttä- ja silmänpohjakuvista ja 
muista mahdolllisista dokumenteis-
ta. Suosittelemme, että lomakkeet 
täytetään tietokoneella ja tuloste-
taan vasta sen jälkeen. Näin tietojen 
syöttäjä välttyy käsialan tulkinnasta 
aiheutuvista virheistä. 

Kaikki alkuperäiset paperit taltioi-
daan rekisteristä vastaavan prof. 

Hannu Uusitalon valvonnassa Taysin 
Silmäkeskuksen turvallisiin, lukittui-
hin tiloihin. Paperilomakkeilla olevat 
tiedot siirretään suojattuun sijain-
tiin Excel-tietokantaan. Perustamis-
vaiheessa potilastietojen syötön on 
luvannut vapaaehtoispohjalta suo-
rittaa Riitta Salonen-Kajander, mistä 
kiitämme häntä jo etukäteen. Perus-
tamisvaiheen jälkeen rekisterin yllä-
pito ja päivitys siirtyvät Taysiin Han-
nu Uusitalon vastuulle.

Kullekin rekisteröityneelle luodaan 
koodinumero, jolla hänen antaman-
sa tiedot viedään kahteen erilliseen 
Excel-taulukkoon. Toinen taulukko 
sisältää ainoastaan koodinumeron ja 
henkilötiedot (nimi, henkilötunnus 
ja yhteystiedot). Toiseen taulukkoon 
tulevat pelkällä koodinumerolla va-
rustetut potilastiedot ilman henkilö-
tietoja. Näitä anonyymejä tietoja pää-
sevät katsomaan vain luvan saaneet 
tutkijat. Mikäli ilmenee tarve saada 
yhteys tutkimushankkeen kannalta 
kiinnostavaan potilaaseen, rekisterin 
pitäjä kysyy asianomaiselta, saako 
yhteystiedot luovuttaa tutkijalle. 

Retinitisrekisteri on siis valmis vas-
taanottamaan rekisteröitymisiä. Kan-
nustamme kaikkia retiniitikoita tu-
tustumaan rekisteriin, harkitsemaan 
vakavasti omaa osallistumistaan ja 
rekisteröitymään! Retiniitikkolasten 
tiedot voi toimittaa heidän vanhem-
pansa. Mitä kattavampi rekisteristä 
saadaan, sitä enemmän siitä on hyö-
tyä!
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Verkkokalvoimplanteilla pyri-
tään hoitamaan verkkokalvon 
sairauksia, joissa vain osa verk-

kokalvon kerroksista on vaurioitunut. 
Implantti kytketään terveeseen verk-
kokalvon kerrokseen ja näin vaurioi-
tuneen kudoksen toiminta pystytään 
ohittamaan.

Osa implanteista vaatii valoa, jolloin 
silmän kaikkien väliaineiden kuten 
sarveiskalvon, linssin ja lasiaistilan pi-
tää olla kirkkaat. Silmän pohjaan osu-
va valo aktivoi implantin toiminnan.

Toisissa verkkokalvoimplanteissa 
silmän väliaineiden kirkkaudella ei 
ole väliä. Tällöin esimerkiksi silmäla-
sisankoihin kiinnitetyn digitaalisen 
kameran keräämä tieto viedään sil-
män sisälle asennettuun implanttiin 
ja kytketään kiinni toimivaan verkko-
kalvon osaan.

Hoidolla ei pystytä palauttamaan so-
kealle normaalia näköä, mutta se voisi 
parhaassa tapauksessa mahdollistaa 
itsenäisen liikkumisen ja helpottaa 
jokapäiväistä pärjäämistä.

Verkkokalvoimplantit
Teksti: Silmätautien erikoislääkäri Janne Liukkonen 
     Tyks Silmäklinikka ja NEO Silmäsairaala
Kuva:   Outi Lehtinen

Janne Liukkonen luennoi verkkokalvo-
implanteista Harvinaispäivän tiedotusti-
laisuudessa Turussa 29.2.2016. Kuvassa 
myös prof. Hannu Uusitalo ja Retina ry:n 
puheenjohtaja  Timo Nyström.
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Nykyiset implantit

Verkkokalvon implantteja on eniten 
käytetty retiniitikoilla. Istute voidaan 
asentaa verkkokalvon sisäpinnalle tai 
verkkokalvon alle. Laite antaa par-
haimmillaan karkean kuvan ympä-
ristöstä. Toiveena on, että sen avulla 
voisi liikkua itsenäisesti. 

Argus II -implantin verkkokalvosiru 
on tällä hetkellä suurin eli sen elekt-
rodit kattavat noin 20 asteen alueen 
keskeisestä näkökentästä. On arvioi-
tu, että sujuvaan liikkumiseen tarvit-
taisiin ainakin 30 asteen näkökenttä. 
Tekniikan kehittyessä elektrodisirun 
pikselimäärää ja laitteen tarkkuutta 
pystytään kasvattamaan. Toistaisek-
si verkkokalvon alle tai sisäpinnalle 
asennettava mikrosiru on jäykkä levy 
ja vaatii suhteellisen kookasta leikka-
ushaavaa. Laite vaatii myös toimiak-
seen virtaa.

Esimerkkejä nykyisistä implanteista: 
Argus II   2,5 px/mm2

Alpha IMS            160 px/mm2 
Prima            200 px/mm2 

Mitä laitteiden kehityksessä 
täytyy ottaa huomioon? 

Silmän tulisi sietää vierasesineeksi 
luokiteltua laitetta mahdollisimman 
pitkään – mielellään koko eliniän. Sen 
tulisi aiheuttaa mahdollisimman vä-
hän arpireaktiota ja immunovastetta. 
Sähkövarauksen siirtymisen implan-

tin elektrodista kohdekudokseen tu-
lisi säilyä muuttumattomana. Implan-
tin muotoiltavuus olisi myös eduksi. 

Onko suunnitteilla jotain uutta? 

Uusien materiaalien myötä implan-
teista on mahdollista tehdä ohuem-
pia, ja ne voivat kattaa suuremman 
osan näkökenttää kuin nykyiset mal-
lit. Ohuen ja taivutettavan implantin 
voisi laittaa pienemmästä leikkaus-
haavasta esimerkiksi rullana silmään, 
ja se avautuisi vasta silmän sisällä täy-
delliseen mittaansa.

Koe-eläimillä on jo kokeiltu mielen-
kiintoisia uusia materiaaleja. Kon-
jugoiduista polymeereista voidaan 
valmistaa erittäin ohuita, kevyitä ja 
taipuisia kalvoja. Täysin orgaanisesta 
materiaalista valmistettu laite asete-
taan verkkokalvon alle. Toiminta pe-
rustuu valosähköiseen stimulaatioon. 
Silmään tuleva valo aktivoi implantin 
pinnalle kiinnittyneet hermosolut. 
Näin ollen ulkoisen virran tarvetta 
laitteeseen ei ole, ei myöskään ulkois-
ta kameraa. Resoluutio olisi elektro-
deista (pikseleistä) riippumaton. 

Tulevaisuudessa voisikin ehkä olla 
mahdollista kehittää keinotekoinen 
fotoreseptorikerros, joka toimii aktii-
visesti verkkokalvon neuronien kans-
sa. Vaikka rotilla tehdyissä kokeissa 
saadut alustavat tulokset ovat kan-
nustavia, on edessä vielä pitkä matka 
ihmisten ja erityisesti retiniitikoiden 
hoidon kehittämiseksi. 
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Entä miltä kuulostaa akustinen verk-
kokalvoimplantti? Silmälasisankoihin 
kiinnitetyn kameran tieto kohdiste-
taan tässä kehitysmallissa ultraää-
nilaitteen pulssilla terveeseen verk-
kokalvon kerrokseen hermosoluja 
aktivoimaan, eikä silmän sisäistä imp-
lanttia tarvita. 

Fototermaalisessa mallissa verkko-
kalvon terveeseen kerrokseen ase-
tetaan valoa lämmöksi muuttavia 
mikropartikkeleita, joiden toiminta 
käynnistetään infrapunavalolla.

Tärkeää on, että uusinta teknologi-
aa pyritään koko ajan valjastamaan 
myös verkkokalvosairauksien hoi-
toon. Toisaalta tutkimus ja uusin tek-
nologia on aina kallista. Tänään tie-
dustellun hinnan mukaan esimerkiksi 
Argus II verkkokalvoimplantin hinta 
on 150 000 euroa.

Lisätietoa kirjoittajasta:
http://www.sairaalaneo.fi/fi/
sivu/1115/Janne_liukkonen_on_
neo_silmaklinikan_raudanluja_am-
mattilainen

Kantasoluhoitoa retiniitikoille

Johtava brittiläinen kantasoluhoi-
toja kehittävä yritys ReNeuron on 
ilmoittanut aloittaneensa retini-

tis pigmentosan (RP) parantamiseen 
tähtäävän I/II vaiheen hoitotutkimuk-
sen USAssa Harvardin yliopistoon 
kuuluvalla Massachusetten Silmä- ja 
korvaklinikalla Bostonissa. Ensimmäi-
sen retiniitikkopotilaan verkkokalvon 
alle on injektoitu yrityksen tuottamia 
hRPC-soluja (hRPC = Human Retinal 
Progenitor Cell), ja hänet kotiutettiin 
sairaalasta jo samana päivänä.

RP on ryhmä perinnöllisiä silmäsai-
rauksia, jotka johtavat etenevään 
näkövammaan, kun verkkokalvon 
valoaistinsolut vahingoittuvat ja lo-

pulta kuolevat. ReNeuron on osoit-
tanut, että sen tuottamat ihmisen 
verkkokalvon kantasolut (hRPC-so-
lut) parantavat näöntarkkuutta verk-
kokalvorappeuman prekliinisissä 
malleissa. Solut näyttävät myös suo-
jaavan isäntäverkkokalvoa rappeu-
man etenemiseltä. Ne asettuvat osak-
si verkkokalvoa ja erilaistuvat niiksi 
aistinsolutyypeiksi, jotka ovat sairau-
den vuoksi tuhoutuneet. Nämä toi-
mintamekanismit viittaavat siihen, 
että ReNeuronin kehittämä kantaso-
luhoito saattaa soveltua kaikille RP:n 
geneettisille varianteille toisin kuin 
geeniterapiat, jotka rajoittuvat ker-
rallaan vain tiettyyn geenivirheeseen. 
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Vaiheen I/II kliinisen hoitotutki-
muksen tarkoituksena on arvioida 
hRPC-soluhoidon turvallisuutta, sie-
dettävyyttä  ja alustavaa tehoa 15 
retiniitikolla, joilla on pitkälle kehitty-
nyt RP. Tämä on samalla yrityksen en-
simmäinen kliininen hoitotutkimus 
USAssa.
 
Yhdysvaltain elintarvike- ja terveysvi-
rasto FDA on myöntänyt ReNeuronin 
hRPC-ohjelmalle Fast Track -statuk-
sen. Sillä on myös harvinaislääkesta-
tus USAssa ja Euroopassa. Yhdessä 
nämä statukset nopeuttavat hoito-
menetelmän kehittämistä ja myyn-
tiluvan myöntämiseen liittyvää arvi-
ointimenettelyä. 

Tuloksia I vaiheen lyhytkestoiseen 
turvallisuus- ja siedettävyystutki-
mukseen valittujen retiniitikoiden 
osalta voidaan odottaa tämän vuo-
den loppuun mennessä. Hoidon te-
hoa koskevat alustavat tulokset saa-

taneen vuoden 2017 alkupuoliskolla. 
ReNeuron arvioi pääsevänsä hake-
maan lupaa II/III vaiheen tutkimuk-
selle vuoden 2017 loppupuoliskolla.

Tutkimusta johtava tri Eric Pierce to-
teaa: “Iloitsemme siitä, että ensim-
mäinen potilas on nyt saanut hoitoa 
tässä tärkeässä I/II vaiheen kliinisessä 
hoitotutkimuksessa. Testattavat hR-
PC-solut ovat lupaavia, koska ne pys-
tyvät erilaistumaan valoaistinsoluik-
si. Siirretyt solut eivät ainoastaan 
estä potilaan näön heikkenemistä, 
vaan ne saattavat parhaassa tapauk-
sessa  palauttaa näköä korvaamalla 
tuhoutuneita aistinsoluja. Toivomme 
voivamme raportoida tutkimuksen 
etenemisestä tulevina kuukausina.” 

ReNeuronin toimitusjohtaja Olav 
Hellebø sanoo: “Se, että ensimmäi-
nen retiniitikko on nyt saanut kan-
tasoluhoitoa I/II vaiheen kliinisessä 
hoitotutkimuksessa, merkitsee Re-
Neuronille tärkeää virstanpylvästä. 
Verkkokalvon rappeumasairaudet 
ovat erittäin houkutteleva kohde so-
luhoidoille. RP:n hoitoon tähtäävällä 
ohjelmalla on monia kilpailuetuja. 
Siinä hyödynnetään hRPC-solujen 
toimintamekanismeja, ja uusi hoi-
tomuoto voidaan saada markkinoil-
le hyvinkin nopeasti. Tutkimuksen 
käynnistyttyä iloitsemme myös siitä, 
että olemme nyt mukana kliinisessä 
kehitystyössä nimenomaan USAssa, 
onhan se tärkein markkina-alue.” 

Lähde: ReNeuronin mediatiedote 
15.3.2016

Verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluja 
erilaistetaan kantasoluista myös Bio-
MediTechissä Tampereella (kuva: Outi 
Lehtinen).
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Columbian ja Iowan yliopisto-
jen tutkijat ovat onnistuneet 
korjaamaan sokeutta aiheutta-

van geenimutaation uudella geenin-
muokkaustekniikalla. Tri Alexander 
Bassuk ja tri Vinit Mahajan tutkimus-
ryhmineen tuottivat kantasoluja po-
tilaan omista ihosoluista ja korjasivat 
niissä olleen geenivirheen. Tulokset 
antavat toivoa siitä, että silmäsaira-
uksia voidaan tulevaisuudessa paran-
taa yksilöllisellä täsmähoidolla, jossa 
potilaan omia soluja käytetään kor-
vaavan kudoksen kasvatukseen. Tut-
kimus julkaistiin 27.1.2016 Scientific 
Reports -tiedelehdessä.

Veri- tai ihosoluista tuotetut indu-
soidut monikykyiset kantasolut (iPSC) 
voivat palauttaa näön perinnöllisis-
tä verkkokalvosairauksista kärsiville, 
koska ne pystyvät erilaistumaan nä-
köaistinsoluiksi ja korvaamaan tau-
din tuhoamat solut. Kantasoluhoidot 
voivat auttaa mm. retinitis pigmen-
tosaa, Stargardtin tautia ja makulan 
ikärappeumaa sairastavia.

iPSC-solujen merkittävin etu on mini-
maalinen riski immuunijärjestelmän 
hylkimisreaktiolle, koska henkilö saa 

Tervettä verkkokalvoa 
geenimuokatuista kantasoluista

hoidossa omia solujaan. iPSC-solujen 
käyttöä rajoittaa kuitenkin se, että 
geenimutaatio on niissä edelleen jäl-
jellä.

Tämän ongelman ratkaisemisessa on 
nyt saavutettu merkittävä edistysas-
kel. Tutkijat käyttivät uutta CRISPR)/
Cas9-geeninmuokkaustekniikkaa 
(= Clustered Regularly Interspersed 
Short Palindromic Repeats) X-kro-
mosomaalista retinitis pigmentosaa 
(XLRP) sairastavan henkilön iPSC-so-
luissa olevan geenivirheen paikan-
tamiseen ja korjaamiseen. Kyseinen 
geenivirhe, ORF15-mutaatio RPGR-
geenissä, on tavallinen XLRP:n aihe-
uttaja.  

Toisin kuin perinteisessä geenihoi-
dossa, jossa koko virheellinen geeni 
korvataan terveellä, geenin muok-
kaus CRISPR/Cas9-tekniikalla korjaa 
mutaatiokohdan “leikkaa-ja-liitä” 
-menetelmällä. Virheellisen geenin 
korvaaminen terveellä vastaa yksittäi-
sessä sanassa esiintyvän kirjoitusvir-
heen korjaamista kokonaan uudella 
kirjalla, kun taas geenin muokkauk-
sessa etsitään alkuperäisestä kirjasta 
kirjoitusvirhe ja korjataan vain se.
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Geenin muokkaus tulee kysymyk-
seen silloin, kun korvattava geeni on 
liian isokokoinen pakattavaksi virus-
vektoriin, jonka avulla geeni viedään 
kohdesoluun. Geenin muokkaus so-
veltuu myös hyvin autosomaalisten 
dominanttien sairauksien hoitoon, 
koska on järkevintä sammuttaa vir-
heelliset, haittaa aiheuttavat geeni-
kopiot, ilman että kosketaan tervei-
siin, normaalia proteiinia tuottaviin 
geenikopioihin.

”Ihmisen kantasolujen CRISPR-geeni-
muokkauksella voimme teoriassa 
siirtää potilaalle hänen omia tervei-
tä solujaan sen jälkeen, kun niiden 
geenivirhe on ensin korjattu”, sanoo 
silmälääketieteen apulaisprofesso-
ri Mahajan. ”Verkkokalvosairaudet 
ovat täydellinen malli kantasoluhoi-
doille, koska edistyneiden leikkaus-
tekniikoiden avulla solut voidaan 
siirtää tarkalleen sinne, missä niitä 
tarvitaan.”

CRISPR-tekniikalla pystyttiin korjaa-
maan RPGR-mutaatio 13 %:ssa kan-
tasoluja, mikä on käytännössä riittä-
vä korjausaste. Tri Bassuk pitää tätä 
tulosta erityisen rohkaisevana, koska 
geenimutaatio sijaitsee RPGR-geenin 
toistuvassa jaksossa, missä on vai-
kea erottaa yhtä aluetta toisesta. Itse 
asiassa DNA-sekvenssin määrittämi-
nen tässä osassa geeniä oli alkujaan 
erittäin haasteellista. Niinpä ei ollut 
varmaa, että CRISPR/Cas9 kykeni-
si löytämään kohdan ja korjaamaan 
pistemutaation. 

Kolme vuotta sitten kehitetty CRIS-
PR/Cas9-menetelmä on merkittävä 
geeniteknologinen läpimurto, sillä se 
mahdolllistaa helpon, täsmällisen ja 
suhteellisen halvan tavan tehdä spe-
sifisiä muutoksia solujen ja koe-eläin-
ten DNA:han.

Geneettisesti korjattuja soluja ei ole 
vielä siirretty ihmiseen, sillä ei ole var-
maa, onko menetelmä joka suhteessa 
turvallinen. Joka tapauksesssa mah-
dollisuus korjata tautigeenejä avaa 
lupaavia tulevaisuudennäkymiä.

”Vielä on paljon työtä tehtävänä”, 
sanoo silmälääketieteen apulaispro-
fessori Stephen Tsang Columbian 
yliopistosta. ”Ennen kuin siirrymme 
hoitamaan potilaita, haluamme var-
mistaa, että korjaamme ainoastaan 
tietyn yksittäisen mutaation emmekä 
tee genomiin samalla muita muutok-
sia. Uskomme, että  CRISPR-tekniik-
kaa käytetään ensimmäisenä juuri 
silmäsairauteen. Olemme nyt osoit-
taneet, että hoidon ensimmäiset vai-
heet on mahdollista toteuttaa.” 

Lähteet:
www.medicalnewstoday.com/releas-
es/305714.php
www.blindness.org/foundation-news
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Teksasissa on alkamassa hoito-
tutkimus, jonka tavoitteena on 
palauttaa sokeutuneille retinii-

tikoille näkökykyä optogenetiikan 
avulla. Tämä neurotieteen laborato-
rioissa kehitetty teknologia käyttää 
geenihoidon ja valon yhdistelmää 
hermosolujen ohjaamiseen. Tutki-
musta rahoittaa RetroSense Thera-
peutics. Kyseessä on ensimmäinen 
ihmisellä tehtävä optogenetiikkaan 
perustuva hoitotutkimus. 

Hoitotutkimuksessa on mukana 15 
retinitis pigmentosaa sairastavaa 
henkilöä, joiden valoaistinsolut ovat 
verkkokalvorappeuman edetessä vä-
hitellen tuhoutuneet ja aiheuttaneet 
sokeutumisen. Hoidon tarkoituksena 
on muokata verkkokalvon ganglion-
solujen DNA:ta siten, että ne kykene-
vät reagoimaan valoon ja välittämään 
aistimuksen aivoihin.

Tutkimuksen etenemistä seuraavat 
tarkasti neurotieteilijät, jotka toivo-
vat voivansa myöhemmin soveltaa 
optogenetiikkaa aivojen sisällä Par-
kinsonin taudin tai vakavien mielisai-
rauksien hoidossa. “Tämä hoitotut-
kimus tarjoaa kullanarvoista tietoa 

Optogenetiikka voi tuoda 
näön sokealle

optogenetiiikan soveltamisesta ihmi-
seen,” sanoo Antonello Bonci, neuro-
tieteilijä, joka johtaa aivotutkimus-
ohjelmaa Baltimoren kansallisessa 
lääketutkimuslaitoksessa.

Retinitis pigmentosa vahingoittaa al-
kuvaiheessa ääreis- ja hämäränäköä 
ja voi johtaa lopulta sokeuteen. Hoi-
totutkimukseen osallistuvien odo-
tetaan saavan rajallisen näkökyvyn 
jolla voi havaita esim. kasvojen edes-
sä liikkuvan käden. RetroSensen toi-
mitusjohtaja Sean Ainsworth sanoo 
toivovansa, että potilaat näkisivät 
hoidon jälkeen pöydät ja tuolit tai 
kenties jopa erottaisivat isokokoista 
tekstiä.  

Optogenetiikkaa alettiin kehittää 10 
vuotta sitten neurotieteiden labo-
ratorioissa. Tarkoituksena on ohjata 
hermosolujen aktiivisuutta lisäämällä 
niihin valoherkän proteiinin, kanava-
rodopsiinin rakentamiseen tarvitta-
vat DNA-ohjeet. Levät käyttävät tätä 
proteiinia auringonvalon aistimiseen 
ja sitä kohti liikkumiseen. Hermoso-
luun lisättynä kanavarodopsiini saa 
solun reagoimaan tiettyyn valon aal-
lonpituuteen.
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Teknologia auttaa jo nyt ymmärtä-
mään paremmin, miten aivoissa kä-
sitellään liikettä, motivaatiota, kipua 
ja muita keskeisiä toimintoja. Eräässä 
kokeessa Stanfordin yliopiston tutki-
jat havaitsivat Karl Deisserothin joh-
dolla, että he pystyivät kytkemään 
hiirten pelkoreaktion päälle ja pois  
suuntaamalla valoa tiettyihin aivoso-
luihin valokuitukaapelilla.

RetroSense perustettiin vuonna 2009 
kaupallistamaan Zhuo-Hua Pan’in 
johtamaa tutkimusta. Tämä Waynen 
valtionyliopiston näköasiantuntija 
arvioi, että silmä olisi helpoin kohde 
optogenetiikan käytölle. Toisin kuin 
aivot silmä on läpinäkyvä ja valoherk-
kä, ja sitä on paljon helpompi käsitel-
lä geeniterapialla. Mitään ylimääräi-
siä välineitä tai valokuitukaapeleita 
ei tarvita, koska valo pääsee suoraan 
verkkokalvolle.

Silmässä on kahdenlaisia valoaistin-
soluja. Muotonsa perusteella nime-
tyt tapit vastaavat värinäöstä, sauvat 
puolestaan aistivat valoa hämäräs-
sä. Molemmat reagoivat fotoneihin 
synnyttäen sähköisen signaalin, joka 
kulkee toisiaan seuraavien hermo-
solujen läpi näköhermoon ja sieltä ai-
voihin.

Tri Pan’in kehittämässä ja Retro-
Sensen käyttämässä menetelmässä 
menetetyt valoaistinsolut pyritään 
korvaamaan siten, että silmän keski-
kohtaan ruiskutetaan viruksia, joihin 
on pakattu levä-DNA:ta. Kohteena 

on verkkokalvon uloin kerros, jon-
ka muodostavat ganglionsolut. Kun 
nämä solut alkavat tuottaa valoherk-
kää proteiinia, niiden pitäisi reagoida 
valoon.

Pan odottaa, että hoidon avulla verk-
kokalvolle syntyy vähintään 100 000 
valoherkkää solua. Tämä määrä riit-
tänee jo jonkinasteisen näkökyvyn 
saavuttamiseen. Tähän mennessä 
ainoa kaupallisesti saatavilla oleva 
keino palauttaa rajallinen näkö on 
sähköinen implantti Argus II. Se siir-
tää ulkoisen kameran kuvaamaa vi-
deokuvaa 60 elektrodista koostuvalle 
mikrosirulle, joka on kiinnitetty verk-
kokalvolle. Argus II tarjoaa kuitenkin 
kerralla vain muutaman pikselin ver-
ran näköinformaatiota.

Leväproteiinilla on joitain rajoitteita. 
Se reagoi vain luonnonvalon siniseen 
aallonpituuteen. Tästä syystä odotet-
tavissa on yksivärinen näkö. ”On mah-
dollista, että aivot prosessoivat sen 
mustavalkoiseksi”, sanoo Ainsworth. 
”Kohde, joka ei heijasta sinistä valoa, 
saatetaan tulkita mustaksi.”

Arvelut siitä, mitä hoidetut retiniiti-
kot tulevat tai eivät tule näkemään 
– ja millainen heidän omakohtainen 
kokemuksensa tulee olemaan – poh-
jautuu sokeilla hiirillä saatuihin koe-
tuloksiin. Jens Duebel, joka johtaa 
optogeneettistä näönpalautusta tut-
kivaa ryhmää Pariisin näköinstituutis-
sa, sanoo, että sokeat hiiret kääntävät 
hoidon jälkeen päätään seuratakseen 
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kuvaa ja välttävät pimeään laatik-
koon pantua kirkasta valoa aivan ku-
ten terveet  hiiret.

Koska leväproteiini ei ole yhtä valo-
herkkä kuin normaali verkkokalvo, 
Duebel arvelee retiniitikoiden näke-
vän ulkosalla mutta ei kovin hyvin 
sisätiloissa. Duebel tekee yhteistyö-
tä pariisilaisen GenSight Biologics  
-yrityksen kanssa. Se on kehittänyt 
mikroprojektoreilla varustetut silmä-
lasien sangat, joiden avulla ongelma 
ehkä voitetaan. Sangat muuntavat 
videosyötteen sellaisiksi valon aal-
lonpituuksiksi, joihin geneettisesti 
muokattu verkkokalvo pystyy reagoi-
maan.

Muitakin optogenetiikkaa hyödyntä-
viä hoitomenetelmiä on kehitteillä. 
Kalifornialainen yritys Circuit The-
rapeutics kehittää optogeneettistä 
hoitoa krooniseen kipuun. Circuit saa 
rahoitusta myös Michael J.Fox -sää-
tiöltä, joka haluaa selvittää, olisiko 
Parkinsonin tautiin liittyvää vapinaa 
mahdollista hillitä aivojen sisäisellä 
valonlähteellä. Tähän mennessä vapi-
naa on pystytty lievittämään lääkkeil-
lä ja aivoihin istutetuilla elektrodeilla. 
Bonci sanoo, että ennen kuin opto-
genetiikkaa voidaan käyttää aivojen 
hoitoon, tutkijat tarvitsevat lisätietoa 
sopivista kohdesoluista, mutta tämä 
vie arviolta vain viisi, ei 20 vuotta.

Lähde: www.reviewtechnology.com

Näkövammaiset henkilöt ovat 
työkykyisiä moniin ammattei-
hin ja työtehtäviin, sillä työky-

ky on aina työn vaatimusten ja yksilön 
kykyjen sekä voimavarojen summa. 
Se on yksilön, työn ja ympäristön yh-
teinen ominaisuus. Näissä osa-alu-
eissa tehtävät muutokset voivat sekä 
säilyttää että parantaa työkykyä. 

Työkykyä ja työhyvinvointia 
työn mukautusratkaisuilla
Teksti: Taru Tammi, työllisyyspäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Työikäisillä henkilöillä on olennais-
ta näkötilanteen tarkastelun lisäksi 
työnkuvan ja työtehtävien sekä työ-
ympäristön tarkastelu ja kartoitus. 
Hyvin pieni näöntarkkuuden alene-
ma tai vähäinen näkökenttäpuutos 
voi tietyssä ammatissa tai työnkuvas-
sa aiheuttaa työkyvyttömyyden, kun 
jossain toisessa se ei vaikuta työsken-
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telyyn juuri lainkaan. Poikkeuksetta 
näön heikkeneminen lisää työn fyy-
sistä ja psyykkistä kuormittavuutta, 
sillä monia asioita täytyy tehdä toisin, 
niiden tekeminen on työläämpää, ja 
epävarmuus esimerkiksi työpaikan 
sosiaalisissa tilanteissa lisääntyy. 
Työn kuormitustekijöitä selvitettäes-
sä on olennaista kunkin yksilöllisen 
työtilanteen kartoitus ja toiminnalli-
sen näön tutkiminen. Kartoituksesta 
edetään kuormitusta vähentäviin tai 
poistaviin yksilöllisiin työn ja työpai-
kan mukauttamisratkaisuihin. 

Työn/työtehtävien organisointi

Työtehtävistä kartoitetaan näköti-
lanteen kannalta soveltuvat ja koo-
taan ammattitaitoon, kokemukseen 
ja työntekijän yksilölliseen tilantee-
seen soveltuva työnkuva. Esimerkiksi 
retiniitikko sairaanhoitaja siirtyy hoi-
totehtävistä vastaamaan potilaiden 
kotiutuksista.

Työajan mukautukset

Työntekijä voi siirtyä osa-aikaiseen 
työhön, ja työnkuva organisoidaan 
sen mukaiseksi. Tavallisesti tässä 
tilanteessa haetaan osatyökyvyt-
tömyyseläkettä kompensoimaan 
osa-aikaisuudesta johtuvaa palkan 
alenemaa. Esimerkiksi toimistosih-
teerin työnkuvasta jäävät pois erityis-
tä numerotarkkuutta vaativat työ-
tehtävät ja vaihtuvissa ympäristöissä 
tapahtuvat tilaisuuksien järjestämi-

set. Hän jatkaa osa-aikaisessa työssä 
muutoin entisissä tehtävissä.

Työympäristön mukautukset

Näkövammaisen henkilön työym-
päristön kannalta säädettävyys ja 
muunneltavuus ovat avainsanoja. 
Silloin kun valaistusta, pöytätasoa ja 
työpisteiden kalusteita voi yksilölli-
sesti ja tilanteen mukaan säätää ja 
joustavasti muuttaa, on työympäristö 
toimiva. Esimerkiksi asiantuntijateh-
tävissä työskentelevän retiniitikon 
omassa työhuoneessa rakennettiin 
säädettävä valaistus ja mahdollisuus 
valoon myös epäsuorasti katon kaut-
ta. Valkoiset, häikäistymistä aiheut-
tavat pöytäpinnat korvattiin puupin-
taisilla ja valkoiset seinät maalattiin 
pehmeämmällä sävyllä. Asennettiin 
ikkunoihin sälekaihtimet ja tietoko-
neen näyttöön näytönvarsi, jonka 
avulla näyttöä voi siirtää sopivalle 
etäisyydelle.

Työympäristön osalta olennaista työ-
paikalla on, että esimerkiksi näkö-
kenttäpuutosten vuoksi ei syntyisi 
suoranaisia vaaratilanteita eikä näkö-
vammainen työntekijä jatkuvasti jou-
tuisi olemaan tarkkana ja varuillaan 
mahdollisten eteen tulevien estei-
den, puoliavoimien ovien tai hämäri-
en käytävänpätkien vuoksi. Omassa 
työpisteessä on tärkeää voida luot-
taa siihen, että tavarat pysyvät omilla 
paikoillaan eikä päivittäistä stressiä 
ja kuormitusta aiheuta jatkuva työvä-
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lineiden hakeminen. Turhilta jännit-
teiltä ja ikäviltäkin tilanteilta työpai-
kalla vältytään, kun ainakin lähimmät 
työkaverit tietävät jotakin näkövam-
maisen toverinsa näkötilanteesta ja 
osaavat näin arjessa huomioida edel-
lä mainittuja tilanteita.

Apuvälineet ja apuvälineiden 
käytönohjaus 

Yksilölliset, kunkin näkö- ja työtilan-
teen kannalta toimivimmat apuväli-
neratkaisut löytyvät apuvälinekartoi-
tuksen avulla. Kartoituksen jälkeen 
tehdään suositus, jonka perusteel-
la Kela myöntää työn ja opiskelun 
välttämättömät, teknisesti vaativat 
ja kalliit apuvälineet ammatillisena 
kuntoutuksena. Olennaista työn te-
kemisen ja sujuvuuden kannalta on 
työntekijän apuvälineiden todelli-
nen käyttö ja osaaminen. Tässä Kelan 
myöntämää käytönohjausta kannat-
taa hakea ja käyttää, myös aina kun 
työpaikan järjestelmissä tulee muu-
toksia.

Työmatkojen järjestyminen

Kunnan on järjestettävä työmatkoille 
kohtuulliset kuljetuspalvelut (taksi-
matkat) mikäli työmatkojen kulkemi-
nen julkisilla liikennevälineillä ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia ei onnistu. 
Mikäli työmatkat ovat erityisen kuor-
mittava osa työssä, kannattaa myös 
keskustella ja sopia etätyön tekemi-
sen mahdollisuuksista.

Työn toimiva organisointi

Työn toimivan organisoinnin kan-
nalta olennaista on toimintakyvyn 
ja ammattitaidon vastaavuus. Näin 
ammattitaidon ylläpitämisellä ja sen 
päivittämisellä voi olla suurikin vai-
kutus työkykyyn ja kuormittumisen 
minimointiin. Ammatillisena kuntou-
tuksena voivat sekä Kela että työelä-
kelaitokset kustantaa täydentävää ja 
uudelleenkoulutusta, mikäli ne voi-
vat auttaa jatkamaan ja jaksamaan 
työssä.

Työsuhteisilla ja yrittäjillä on mah-
dollisuus henkilökohtaisen avustajan 
käyttöön työssä vammaispalvelulain 
mukaisena palveluna. Jokaisen nä-
kövammaisen kannattaa omassa työ-
tilanteessaan arvioida henkilökoh-
taisen avustajan tarvetta ja käyttöä. 
Parhaimmillaan se voi vähentää työn 
kuormitustekijöitä huomattavasti. 
Esimerkiksi työssä, jossa on työmat-
koja, liikkumista vieraissa ympäris-
töissä ja paljon sosiaalisia tilanteita, 
auttaa henkilökohtaisen avustajan 
käyttö keskittymään itse työhön ja 
tilanteeseen sen sijaan, että joutuu 
keskittymään ympäristöön ja hah-
mottamiseen.

Toimivat ja saavutettavat työterveys-
huollon palvelut ovat työssä jatka-
misen ja työhyvinvoinnin kannalta 
olennainen tekijä. Työn ja työympä-
ristöjen mukauttamisratkaisut ovat 
hyvin yksilöllisiä ja on tärkeää, että 
niiden arkkitehtinä on näkövammai-
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nen henkilö itse. Työntekijän tai yrit-
täjän on hyvä itse tietää ratkaisuista ja 
mahdollisuuksista omassa tilantees-
saan. Niistä kertominen esimerkiksi 
työkykyneuvottelussa työterveyslää-
kärille ja esimiehelle mahdollistaa 
ratkaisut työpaikalla käytäntöön. 

Näkövammaisten henkilöiden työs-
sä jatkamisen ja jaksamisen kannalta 
olennaista on työn ongelmien oikei-
den syiden tunnistaminen ja tunnus-
taminen sekä tunnistamisen jälkeen 
toimiminen ja pääsy ammatillisen 
kuntoutuksen toimien piiriin. Amma-
tillinen kuntoutus monine toimenpi-
teineen auttaa työkyvyn säilymisessä 
ja sen parantamisessa työntekijöitä, 
yrittäjiä, työttömiä työnhakijoita ja 
opiskelijoita. Liikkeelle voidaan läh-
teä ja usein lähdetään ammatillisella 
kuntoutusselvityksellä, joka on Ke-
lan ammatillista kuntoutusta. Nä-
kövammaisille ja näköongelmaisille 
työikäisille tarkoitettua ammatillista 
kuntoutusselvitystä järjestetään Kun-
toutus-Iiriksessä.

Kaikista edellä mainituista työn mu-
kautusratkaisuista, ammatillisen kun-
toutuksen mahdollisuuksista, työn 
mukauttamisratkaisuihin ja kuntou-
tukseen liittyvistä tukimuodoista ja 
toisten näkövammaisten työelämä-
kokemuksista saat tietoa Näkövam-

maisten liiton Työllisyyspalveluista. 
Ota meihin yhteyttä!

Näkövammaisten liitto ry:n 
Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut tarjoaa työelä-
mään liittyviä näkövammaisuuden 
erityispalveluja ensisijaisesti näkö-
vammaisille ja näköongelmaisille 
henkilöille, mutta myös työterveys-
huolloille, työnantajille ja oppilaitok-
sille.

Palvelumme on ohjausta ja tukea 
ammatinvalinnan, työllistymisen ja 
työelämässä jatkamisen vaiheissa. 
Palvelumme tavoitteena on myös 
näkövammaisten ja näköongelmais-
ten henkilöiden työssä jaksamisen ja 
työhyvinvoinnin mahdollistaminen. 
Työllisyysneuvojat palvelevat ensi-
sijaisesti työsuhteisia ja työllistyviä 
sekä nuoria ammatinvalinnan vai-
heessa ja työuran alussa. Yrittäjyys-
neuvojat palvelevat yrityksen perus-
tamiseen, yrittäjänä toimimiseen ja 
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen 
liittyvissä asioissa.

Työllisyyspalvelujen toiminta-aluee-
na on koko maa ja palvelumme ovat 
henkilöasiakkaille maksuttomia. RAY 
tukee toimintaamme.

Lisätietoa Näkövammaisten liiton Työllisyyspalveluista ja yhteystiedot:
 

http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/tyo
https://www.facebook.com/groups/nakovammajatyo/
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Näkökykyni heikkeneminen 
huomattiin 7-vuotiaana heti 
koulun alettua. Sain silloin 

ensimmäiset silmälasit, ja ne paransi-
vatkin kohtuullisesti näöntarkkuutta. 
Takariviin koulussa ei silti auttanut 
mennä, vaikka mieli joskus tekikin. 
Vanhempani ihmettelivät huonoa 
kulkuani pimeässä, kun mm. kaatuilin 
herkästi talvi-iltoina hiihtolenkeillä. 

Koulumenestykseni oli keskitasoa, 
eikä siitä voi aina syyttää näköky-
kyä, vaikka se oletettavasti hidas-
tikin jo tuolloin lukemista. Muistan 
kirjan kahlaamiseen kuluneen iäisyy-
den, kun koulukaverit kertoivat sel-
vinneensä urakasta yhdessä illassa. 
15-vuotiaana minulla diagnosoitiin 
retinitis pigmentosa. Muita retiniitik-
koja ei suvussa tiettävästi ole.

Tieni oman yrityksen perustamiseen
Teksti: Timo Masanen
Kuva: Mika Jokinen

Kohti unelma-ammattia

Kävin alaluokat ja urheilupainottei-
sen lukion Lahdessa. Ylioppilaaksi val-
mistuin 1984, minkä jälkeen kävin ar-
meijan. Näkövamma ei onneksi ollut 
este hakeutumiselle tekniselle alalle, 
mikä tuntui nuorena luontevimmalta 
jatko-opintoja miettiessäni. Jätin nä-
kövamman taka-alalle ja elin täysillä 
normaalia elämää. Pääsin Riihimäen 
teknilliseen opistoon opiskelemaan. 
Valmistuin koneinsinööriksi valmis-
tustekniikan linjalta 1988. 

Opiskeluaikana ja aluksi työelämäs-
säkin ainoa apuväline työskentelyssä 
oli hyvä valaistus. Myöhemmin avuksi 
tulivat suurennusohjelmat, lukutele-
visio sekä iPad, mikä toimii erinomai-
sena apuna päivittäisissä askareissa. 

Näkövammaisten ammattitietopankki: www.nkl.fi/ammattitietopankki 

Tietoa näkövammaisen ja näköongelmaisen kuntoutuksesta Kuntoutus-
Iiriksessä:  http://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/aikuiset

Perustietoa sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja 
etuuksista:  http://www.nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/julkaisu/palveluopas
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Työelämässä eteneminen päällikkö-
tasolle  auttoi selviytymistä tehtävis-
tä. Tarkka ja silmiä rasittava työ 3D-
suunnitteluohjelmien parissa väheni, 
ja samalla projektien koordinointi ja 
tuotteiden ideointi lisääntyivät. 

Matkustaminen ja erilaiset koulutus-
tilaisuudet tulivat osaksi työelämän 
arkea. Selviydyin niistä  kohtuulli-
sesti, koska matkustin yleensä työ-
kavereiden kanssa. Matkoilla toimin 
teknisenä tukena, kun ohjelmassa oli 
komponenttien etsimistä, messuil-
la ramppaamista tai tuote-esittelyjä 
asiakastilaisuuksissa ympäri maail-
maa.

Viimeiset vuodet työelämässä vaa-
tivat jatkuvaa uurastusta ja perheen 
osallistumista avustajan roolissa työ-
tehtävistä selviytymisessä. Viimeiset 
13 vuotta kylmälaitteiden, etenkin 
lääke- ja laboratoriokylmä- ja pakas-
tekaappien tuotepäällikkönä olivat 
niin antoisia, etten mitenkään olisi 
halunnut antaa periksi. 

Uusi alku yrittäjänä

Noin vuosi sitten viidenkympin kyn-
nyksellä oli kuitenkin pakko pysähtyä 
ja alkaa suunnitella elämää uudelleen. 
Viime syksynä olin kuntoutusjaksolla 
Näkövammaisten Keskusliitossa. To-
tesin, ettei ole enää realistista jatkaa 
samaa rataa. Päädyin hakemaan työ-
kyvyttömyyseläkettä, mikä minulle 
on nyt myönnetty 1.5.2016 alkaen. 

NKL:ssa sain informaatiota monel-
ta taholta. Yhtenä vaihtoehtona tuli 
esille yrittäjäksi ryhtyminen. Tästä jäi 
kipinä kytemään. Tein aluksi karkean 
liiketoimintasuunnitelman, jonka an-
noin NKL:n yritysneuvoja Jaana Ar-
gillanderin arvioitavaksi. Lopullinen 
päätös yrityksen perustamisesta syn-
tyi pitkän pohdinnan tuloksena. Koko 
perhe ja erityisesti vaimoni, joka toi-
mii itsekin yrittäjänä, tukivat ratkai-
suani. 

Yritykseni CoolNet Oy tarjoaa tuote-
kehityspalveluita kylmälaitteita val-
mistavalle teollisuudelle. Palveluihin 
kuuluvat projektien koordinointi, 
teknisten ratkaisujen keksiminen, 
valmistusprosessien kartoitus jne. 
Rakennutan parhaillaan kylmälait-
teiden testaukseen  lämpötilatesti-
laboratoriotiloja, missä testilaitteen 
ympäristön lämpötilaa, kosteutta ja 
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ilman virtausta voidaan säädellä eri 
standardien vaatimusten mukaises-
ti. Erilaisissa ympäristöolosuhteissa 
mitataan ja testataan kylmälaitteen 
energiankulutusta, äänitasoa, sisä-
lämpötilan tasaisuutta tai jäähdytys-
koneiston toimivuutta.

CoolNet Oy auttaa myös sairaanhoi-
topiirien, yliopistojen ja laboratori-
oiden hankintaosastoja valitsemaan 
asiakkaan tarpeita vastaavia laitteita. 
Aikaisemman työhistoriani pohjalta 
voin antaa puolueetonta tukea ja aut-
taa toimintojen kehittämisessä.

Perustana toimiva liikeidea

Yrityksen perustaminen oli ennes-
tään tuttua vaimoni yrityksen kautta. 
Kuitenkin moni asia vaatii perehty-
mistä, paljon selvitystyötä ja ennen 
kaikkea kärsivällisyyttä. Tässä suh-
teessa perheen ohella henkilökohtai-
nen avustaja on ollut suureksi avuksi. 

Viranomaisissa suurinta hämmen-
nystä on herättänyt yritystoiminnan 
aloittaminen työkyvyttömyyseläk-
keen ohessa. Tapaukseni ei varmaan 
ole jokapäiväinen yritystukia ha-
kiessa. Olen joutunut soittamaan 
eri virastojen välillä saatuani risti-
riitaisia tietoja. Tulevaisuus näyt-
tää, miten hakemukseni etenee. 
 
Yritystoiminnassa kannattaa kiin-
nittää erityistä huomiota yhteistyö-
kumppaneiden, kuten tilitoimiston 
valintaan. Perusasioiden pitäisi hoi-

tua mahdollisimman automaattisesti.  
Ohjelmien tulisi toimia esim. kääntei-
sillä väreillä ja mieluiten eri käyttöjär-
jestelmissä. Kaikkien perusasioiden 
selvittämiseen kannattaa paneutua 
hyvin, jotta ne sujuvat vaivattomasti. 
Nämä asiat korostuvat näkövammai-
sella, mutta usein ne myös tehostavat 
toimintaa.

Olen palkannut silmikseni avustajan, 
jonka tehtäviin kuuluu suorittaa myös 
kaikki testaukseen liittyvät tarkat 
kytkennät. Siksi valitsin kylmäalalla 
ja laboratoriotestaajana pitkään toi-
mineen moniosaajan. Vuosien varrel-
la syntyneet hyvät henkilökohtaiset 
suhteet ovat avainasemassa yrityk-
sen kehityksen kannalta ja palveluita 
markkinoidessa.  

Näkövammaiselle normaalissa työ-
elämässä selviäminen voi muodos-
tua raskaaksi. Yrittäjäksi ryhtyminen 
päätoimisena työnä tai erityyppisten 
eläkeratkaisujen ohessa on varteen-
otettava vaihtoehto. Tärkeintä on 
selkeä visio siitä, missä olet parempi 
kuin muut. Pieni määrä hulluutta ei 
liene pahitteeksi, höysteenä rutkas-
ti positiivista ajattelua. Kannustan 
lämpimästi muita retiniitikkoja selvit-
tämään mahdollisuuksia oman unel-
mansa toteuttamiseen.

Tulevaisuuden tavoitteita

Yritykseni toiminta alkaa touko-
kuussa 2016, mihin mennessä tes-
tauslaboratorion pitäisi valmistua. 
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Tavoitteenani on tukea kotimaista 
teollisuutta ja edesauttaa työpaik-
kojen pysymistä Suomessa. Kotimai-
sen, suomalaisomistuksessa olevan 
kylmälaitevalmistajan Suomen koti-
kylmiö Oy:n Festivon kanssa olen sol-
minut yhteistyösopimuksen teknisen 
tuen sekä tuotekehitys- ja laboratori-
opalveluiden osalta. 

Tulevaisuudessa aion panostaa uusi-
en tuoteideoiden keksimiseen ja nii-
den jatkojalostamiseen kotimaisten 
valmistajien kanssa. Oma testilabora-
torio mahdollistaa ideoiden testauk-
sen ja hyötyjen todentamisen. Uskon, 
että yritykseni kautta saan tärkeää 
sisältöä elämääni perheen rinnalla 

sekä mahdollisuuden työllistää suo-
raan tai välillisesti suomalaisia. 

Vaikka innovatiivisen luonteeni vuok-
si ideoita riittää, niin jalat maassa ede-
tään! Näkövammasta johtuen joudun 
jonkin verran rajaamaan toimintaani, 
mutta kaikkeen mihin ryhdyn, pyrin 
aina tuomaan panoksellani lisäarvoa 
asiakkaalle. 

Lopuksi haluan kiittää KELAn ja Työ-
eläkeyhtiö VARMAn virkailijoita hy-
västä palvelusta. SUURI kiitos Näkö-
vammaisten liitossa työskenteleville 
avustanne! Hyvää kesää kaikille luki-
joille ja kiitos Tessulle antoisasta ver-
taistuesta!

Näössäni havaittiin ensi kerran 
vikaa, kun olin ala-asteella 
neljännellä luokalla. Sain sa-

man tien retinitis pigmentosa -diag-
noosin. Perheessäni tai lähisuvussani 
ei ole muita retiniitikoita. Asuimme 
Jalasjärven sivukylällä, missä ei ollut 
katuvaloja. Minun oli vaikea nähdä 
tien reunoja, kun olimme yhdessä per-
heeni kanssa iltalenkeillä. En myös-

kään enää nähnyt tähtiä taivaalla. 
Näkökentän kaventumisen huomasin 
vasta myöhemmin. Ala-asteella osal-
listuin vielä täysillä kaikkiin liikunta-
tunteihin ym. toimintaan. Yläasteella 
ja lukiossa korvasin pallopelit uinnil-
la ja hölkkälenkeillä ja sain käyttööni 
joitain apuvälineitä.
 
Suoritin lukion jälkeen ammattikor-

Sosionomista hierojaksi
Teksti: Heli Panula
Kuva: Eija Hänninen
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keakoulussa sosionomin tutkinnon 
ja teinkin muutaman vuoden sosi-
aalialan töitä. Olin kunnan nuori-
sotyössä, ohjasin 4H:ssa kerhotoi-
mintaa lapsille ja toimin ohjaajana 
kehitysvammaisten asumisyksikössä. 
Näkökykyni alkoi kuitenkin heiken-
tyä hiljalleen, ja erilaiset sosiaalialan 
ohjaajan työt alkoivat tuntua hiukan 
hankalilta. Koin, etten pystynyt teke-
mään työtäni näköni vuoksi niin hy-
vin kuin olisin halunnut. Mummuni 
ehdotti minulle, että menisin hieroja-
kouluun, ja se ajatus alkoi tuntua hy-
vältä vaihtoehdolta. 
 
Opiskelin hierojaksi naapurikaupun-
gissa Kauhajoella Evankelisella opis-
tolla. Kurssi kesti vuoden, eikä sillä 
ollut muita näkövammaisia. Käytin 
liikkumisessa valkoista keppiä ja sain 
aina tarvittaessa apua luokkakave-
reilta ja opettajilta.

Muistiinpanot tein yleensä tietoko-
neelle. Pääasiassa pystyin käyttämään 
kaikille jaettua opiskelumateriaalia, 
koska sain opiskeluajaksi henkilökoh-
taisen avustajan. Tässä tehtävässä toi-
mi yksi luokkakavereistani. Teimme 
yleensä niin, että oppituntien aikana 
keskityin kuuntelemaan opettajaa 
enkä yrittänytkään tihrustaa piirto-
heittimeltä lihasten kuvia ja kopioida 
niitä paperiini. Sen teimme yhdessä 
illalla avustajani muistiinpanoja apu-
na käyttäen. Samalla hän sai kerrata 
päivällä opiskellut asiat. Tämä toimi 
erittäin hyvin, sillä asuimme molem-
mat koulun asuntolassa, ja iltaisin oli 
hyvin aikaa opiskella. 

Valmistuin joulukuussa 2010 ja aloi-
tin hierojayrittäjänä helmikuussa 
2011. Toimin aluksi samoissa tiloissa 
jalkahoitajan kanssa. Työskentelim-
me vuoropäivinä. Hieroin aluksi vain 
kolmena päivänä viikossa, koska asi-
akkaitakaan ei riittänyt ihan joka päi-
välle. Vuoden päästä asiakaskunta oli 
kuitenkin kasvanut sen verran suu-
reksi, että vuokrasin oman toimitilan, 
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jossa työskentelen tälläkin hetkellä. 
Kotikäyntejä en tee.

Sain starttirahaa ensimmäiselle vuo-
delle ja muistaakseni elinkeinotuke-
na sähkökäyttöisen hierontapöydän 
ja matkahierontapöydän. Tämä oli 
todella suuri apu yritystä perustaes-
sa. Sain myös eräältä yhdistykseltä 
avustusta yrityksen markkinointiin ja 
mainontaan. 

Olen nyt 31-vuotias ja toiminut kou-
lutettuna hierojana viisi vuotta. Pää-
asiassa teen klassista hierontaa. 
Lisäksi olen käynyt kuumakivihieron-
takurssin ja ayurvedisen pää- ja kas-
vohierontakurssin. Näitäkin hoitoja 
teen lähes viikoittain. Myös kiinalai-
nen lääketiede erilaisine hoitomuo-
toineen akupunktio mukaan lukien 
kiinnostaisi kovasti. Taidan vain olla 
liian arka pistelemään ketään neuloil-
la, joten akupunktion suhteen tyydyn 
kaiketi asiakkaan rooliin. Olen kuul-
lut, että näkövammaisille järjestetään 
omia hierontakursseja. Sellaisellekin 
olisi mukava osallistua.

Viihdyn todella hyvin hoitotyössä, 
jossa saan auttaa ja palvella erilaisia 
ihmisiä. Parasta on, kun saan asiak-
kaalta kiitoksen hyvin tehdystä työs-
tä. On aina mukava kuulla, jos kivut ja 
säryt ovat hieronnan jälkeen lieven-
tyneet ja olo tuntuu hyvältä ja ren-
toutuneelta. 

Yrittäjänä parasta on se, että kalente-
rin voi muokata juuri sellaiseksi kuin 
haluaa ja suunnitella itse lomat ja va-
paapäivät. Toisaalta on välillä haas-
tavaa saada työrupeamat pidettyä 
inhimillisen pituisina. Helposti tulee 
annettua liian monta hieronta-aikaa 
samalle päivälle, mikä kostautuu vä-
symyksenä kotiin tullessa. 

Hierontayritys ei ole mikään kulta-
kaivos, mutta hyvin sillä on tullut 
eläneeksi. Voin suositella tätä työtä 
muillekin retiniitikoille, jos terveys ja 
hyvinvointi kiinnostavat. Fyysisesti 
työ on aika raskasta, joten oma keho 
on muistettava pitää hyvässä kun-
nossa.
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Synnyin joulukuussa 1970. Ilmei-
sesti olin jo tuolloin luonteelta-
ni utelias, koskapa en malttanut 

pysyä äitini vatsassa tammikuuhun 
saakka. Isoveljeni mukaan olin kotiin 
tullessani pieni ja ryppyinen ja tylsä 
leikkikaveri. 

Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni Tu-
russa, missä velipoika ja vanhemmat 
asuvat edelleen. Armeijan jälkeen 
opiskelin Tampereella diplomi-insi-
nööriksi. Valmistuttuani 1998 muutin 
työn perässä Vaasaan ja sieltä vaimo-
ni Anna-Riikan perässä pääkaupun-
kiseudulle. Koko työurani ajan olen 
ollut ABB Oy:n palveluksessa, ensin 
Vaasassa ja sittemmin Helsingissä.

Näköongelmia ja lopullinen
diagnoosi

Viitisentoista vuotta sitten toisen sil-
mäni tarkka näkö heikkeni. Sitä pi-
dettiin urheilussa saatuna painevam-
mana. Näkökyky oli silti edelleen niin 
hyvä, ettei siitä ollut haittaa työssä tai 
autoillessa. Muutaman vuoden kulut-
tua ilmeni uusia näköongelmia. Nyt 
syyksi arveltiin silmien kuivuutta. Lo-
pulta Eeva-Marja Sankila diagnosoi 
sauva-tappidystrofian. Muita retinii-

Pysyvää elämässä on vain muutos
Teksti: Jari Pekola
Kuva: Anna-Riikka Pekola

tikoita ei suvussa tietääkseni ole ollut 
eikä ole. 

Diagnoosin saatuani lopetin autoilun 
omaehtoisesti. Näkövamma alkoi en-
simmäistä kertaa vaikuttaa työhöni, 
kun en enää pystynyt suoriutumaan 
itsenäisesti koti- ja ulkomaille suun-
tautuvista työmatkoista.

Noihin aikoihin tein sähkömoottorien 
kunnonvalvontaan ja vikadiagnos-
tiikkaan liittyviä mittauksia. Viimei-
sellä keikalla Intiassa valkoinen keppi 
oli jo haalarin reisitaskussa. Saatoin 
jopa rikkoa joitain turvallisuusmäärä-
yksiä hyöriessäni paikallisella öljynja-
lostamolla.

Vihdoin otin järjen käteen, mutten 
vielä keppiä. Keskityin toimistotöi-
hin viisihenkisen tiimin esimiehenä ja 
tein kiinteää yhteistyötä kotimaisten 
teknillisten yliopistojen kanssa. Siinä 
ohessa osallistuin kansainväliseen 
standardointityöhön ja reissasin pää-
sääntöisesti yksin eri puolilla maa-
palloa, mm. Brasiliassa ja Malesiassa. 
Siinä tulivat tutuiksi lentoasemien 
tasoltaan varsin vaihtelevat avustaja-
palvelut. 
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Käännekohta työssä

Perin 2011 parin eläkkeelle jääneen 
kollegan työt omieni lisäksi. Vuoden 
2012 alussa olin uupua töiden ja pa-
henevan näkötilanteen alle. Muutuin 
kiukkuiseksi ja äyskin tiimiläisilleni. 
Puolenpäivän jälkeen olin aivan kuit-
ti enkä saanut mitään aikaan. Kotiin 
päästyä tuuperruin pariksi tunniksi 
sohvalle. Yöt valvoin pohtien, kuinka 
selviäisin seuraavasta työpäivästä.  

Sitten tuli se maaliskuinen päivä, jona 
toljotin näytöltä isoa Excel-raporttia 
enkä saanut siitä mitään otetta. Hi-
koilin ja tärisin, kunnes tajusin läh-
teä työterveyteen juttelemaan. Toki 
olin jo ennen tätä pitänyt esimieheni, 
kollegani ja työterveyden tietoisina 
näkötilanteestani, mutta on eri asia, 
tiedostinko itsekään, missä mentiin. 

TYK-kuntoutus pelasti tilanteen

Onneksi olin tuolloin TYK-kuntoutus-
kurssilla. Yhteistyössä NKL:n kuntou-
tusohjaajien, työterveyden ja työnan-
tajan kanssa päädyin hakeutumaan 
osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Käsit-
tely konsernin omassa eläkesäätiös-
sä kesti päivän tai kaksi, ja 1.4.2012 
siirryin osa-aikaiseksi. Luovuin esi-
miestyöstä ja keskityin standardoin-
tiin. Työssä tarvittavat apuvälineet 
päivitettiin ajan tasalle. Matkustus 
väheni, ja milloin se oli tarpeen, koh-
tasin kollegan viimeistään jollain len-
toasemalla. Stressitaso laski, ja elämä 
muuttui taas elämisen arvoiseksi. 

Aluksi pelkäsin ratkaisuni taloudel-
lisia vaikutuksia, mutta loppujen 
lopuksi tulotason pudotus oli elä-
mänlaadun parannukseen nähden 
olematon. Jäin täydelle työkyvyttö-
myyseläkkeelle marraskuun 2015 
alusta. Taru Tammi NKL:n työllisyys-
palveluista oli tuolloin apunani ja tu-
kenani, mistä iso kiitos hänelle! 

Jo pitkälti toista vuotta olen ollut tek-
nisesti sokea. Linja-autoa en ole erot-
tanut liikennevirrasta viiteen vuo-
teen. Sopivassa valaistuksessa näen 
vielä ”muumeja” maitolasin takana. 
Värejä en erota. Käytän apuvälinei-
nä puhetuellista ZoomTextiä, doku-
menttikameraa, digitaalista kannet-
tavaa suurennuslaitetta ja valkoista 
keppiä.

TYK-ryhmämme toimii edelleen erin-
omaisena vertaistukena. Kokoon-
numme vieläkin kerran vuodessa Iirik-
seen vaihtamaan kuulumisia, vaikka 
suurin osa asuu pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Terveisiä vaan kaikille 
baby face -tiimin jäsenille sekä kurs-
siemollemme Ulla Hannulalle!

Kullanarvoista tukea 
työyhteisöltä

Olen pitänyt työyhteisön tietoisena 
vammastani koko ajan. Työnkuvaa ja 
työpisteen varusteita, valoja ja sijoit-
telua on muokattu tarpeen mukaan. 
Työmatkoilla kollegani ovat toimi-
neet avustajinani, täyttäneet lomak-
keita ja lukeneet ruokalistoja. Viimei-
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sissä palavereissa he lukivat ääneen 
jopa dataprojektorin kuvatekstit. 

Kun sain Onni-opaskoiran, minulle 
etsittiin helppokulkuinen työpiste 
ja Onnin pedille rauhallinen paikka. 
Tilan siivousta tehostettiin, ja sinne 
hankittiin koirankarvoja ja tassuissa 
kulkeutuvaa likaa sitovat matot. Ruo-
kalassa Onni opasti minut ystävälli-
sesti meille varattuun vakiopöytään.

Kun Onni alkoi eräällä päivälenkillä 
mielestäni ontua, kollegat kutsuivat 
paikalle kaksi talossa työskentelevää 
koiraharrastajaa. Polkuanturasta löy-
tyi haava, ja he olisivat välttämättä 
halunneet heti kyyditä meidät opas-
koirakoululle tassua paikkauttamaan.
Valitettavasti jouduin luopumaan On-
nista noin vuoden yhteiselon jälkeen. 
Työtyytyväisyyskyselyn mukaan mi-
nun pitää hankkia uusi opas heti, kun 
koipeni taas kestää lenkkeilyä. Tämä 
on jopa kirjattu osastomme kehitys-
suunnitelmaan! Vaikka työpisteitä 
vastikään hivenen muokattiin, on tu-
levalle oppaalleni edelleen paikka va-
rattuna.

Kertaakaan ei ole tullut tunnetta, 
että minusta haluttaisiin hankkiutua 
eroon. Työnantajani jopa suostui kal-
liimpaan eläkkeellesiirtymisproses-
siin, jotta minun ei tarvinnut jäädä 
vuodeksi sairauslomalle. En ole työ-
yhteisöni ainoa osatyökykyinen, jo-
ten organisaatiolla on rutiinia hoitaa 
näitä tapauksia. Isolla työnantajalla 
on myös isommat resurssit ja hartiat 

huolehtia mahdollisista kustannuk-
sista. 

Sopivasti työtä ja harrastuksia

Työurani ei siis päättynyt eläköitymi-
seen. Käyn edelleen muutaman ker-
ran viikossa vanhalla työpaikallani. 

Jari Pekola ja opaskoira Onni.
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Työkaverit saavat silloin kysellä, mitä 
kulloinkin mieleen tulee. Saan näin 
pientä sivutuloa ja mikä parasta, py-
syn kiinni arjessa. Samalla tämä kuvio 
antaa minulle aikaa miettiä, mitä iso-
na tekisin. Ikäähän minulla on vasta 
45. 

Parasta työssäni ovat ihmiset ja se, 
että koen työni hyödylliseksi. Aivan 
viime vuosina olen päässyt kurkista-
maan, millaista EU:n direktiivien ja 
säädösten valmistelu on. Meillä suo-
malaisilla on siinä pelissä melkoisesti 
oppimista, vaikka politiikan keulaku-
vat väittävätkin olevansa EU:n yti-
messä. 

Niin kauan kuin minusta on työnanta-
jalleni jotain hyötyä, olen käytettävis-
sä. Takatasku on valitettavan tyhjä ja 
ideapajalla hiljaista, mutta jotain te-
kisi vielä mieli tehdä. Se voi tarkoittaa 
kokonaan uuden ammatin opiske-
lua tai vapaaehtoistyötä. Jos palaan 
uuden ammatin kautta työelämään, 
ainoa vaihtoehto lienee ryhtyä yrit-
täjäksi, sillä en usko tuurini riittävän 
toisen yhtä joustavan työnantajan 
löytämiseen.    

Viimeiset 18 kuukautta olen potenut 
jalkaterääni, jonka rakenteet hajosi-
vat. Nyt tilanne on jo paranemassa. 
Toiveissa olisi saada jalka sellaiseen 
kuntoon, että voisin aloittaa uudel-
leen ulkoilun ja retkeilyn – mieluiten 
uuden opaskoiran kanssa. Judotata-
millekin mieli halajaa, samoin Iiriksen 
vesi- ja salijumppaan. 

Myös viihdekirjallisuus on minulle 
mieluinen harrastus. Daisy-soitin on 
ollut melkoisessa käytössä, kun pa-
himmillaan päivittäinen kävelymat-
ka jäi muutamaan sataan metriin. 
Onneksi meillä on Celia ja sen hyvät 
verkkopalvelut!

Kohta alkaa mökkikausi, ja sieltähän 
minua ja vaimoa ei pidä poissa edes 
kipeä jalka tai surkea näkö. Anoppi 
laittaa ruoat ja appiukko koettaa to-
teuttaa nikkarointi-ideani. Mikäs sii-
nä on mökkeillessä!

Suojaa
silmäsi

häikäisyltä!
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Etelään, mummolaan, ystävän 
luo tai vaikkapa messuille. Mat-
kustaminen koskettaa meitä 

kaikkia. Mitä jos näkövamma tuo liik-
kumiseen ja matkustamiseen haastei-
ta?  Tässä muutama huomioon otetta-
va asia, kun on kulkemassa lähelle tai 
kauas.

Lähiseudulla

Valkoinen keppi on mainio apu por-
taiden, kuoppien, reunusten, kulku-
reitin pintojen sekä vyötärön alapuo-
lella olevien esteiden havaitsemiseen. 
Keppi myös kertoo muille heikosta 
näöstä, ja tilapäisen avun saanti hel-
pottuu huomattavasti. Liikkumisen 
perustaitojen, apuvälineiden käytön 
ja reittien harjoitteluun on tarjolla 
liikkumistaidonohjausta.

Kunnan on järjestettävä kohtuulliset 
kuljetuspalvelut vaikeavammaiselle, 
joka ei vammansa vuoksi voi käyt-
tää joukkoliikennevälineitä ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia. Mikäli vai-
keavammaisuuden kriteeri ei täyty, 
voidaan liikkumista tukea julkisten 
liikennevälineiden käytön ohjauksel-
la, saattajapalveluna tai ryhmäkulje-
tuksina. Lisätietoja saa kotikunnan 
sosiaalitoimesta. 

Monta tapaa matkustaa
Teksti: Olli-Pekka Rättäri, Näkövammaisten liitto ry
Kuvat: Juha Tuomi

Omalla autolla

Vammaisen pysäköintilupa oikeut-
taa pysäköimään maksutta maksul-
liselle pysäköintipaikalle ja pysähty-
mään rajoitusta pidemmäksi ajaksi 
pysäköintipaikalle, jossa pysäköinti-
aikaa on rajoitettu. Lupaa voi hakea 
myös autoton henkilö. Jos pysäköin-
tilupaa haetaan näkövamman pe-
rusteella, saa näöntarkkuus olla pa-
remmassa silmässä enintään 0,1 tai 
näkövamman haittaluokan on oltava 
vähintään 17.

Autoveron palautusta voi saada au-
tosta, joka tulee vammaisen omaan 
käyttöön ja rekisteröidään hänen 
omistukseensa ensimmäistä kertaa 
Suomessa. Näkövammasta aiheutu-
van pysyvän haitan on oltava vähin-
tään 80 %. Palautettava autovero on 
enintään 3770 €. Automaattivaihteis-
ta autoa välttämättä tarvitsevalle pa-
lautettava enimmäismäärä on 4980 €. 

Tulli voi myöntää autoverosta huo-
jennusta, mikäli hakija ei täytä em. 
edellytyksiä. Verohuojennusta myön-
nettäessä otetaan huomion mm. 
vamman laatu, auton tarpeellisuus 
sekä perheen taloudellinen ja muu 
sosiaalinen tilanne.
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Vammaisen pysäköintiluvan halti-
ja tai häntä kuljettava henkilö, sekä 
henkilö, jolle on myönnetty autove-
ron palautus tai huojennus, voi hakea 
vapautusta ajoneuvoveron perusve-
rosta. 

Jotkin vakuutusyhtiöt myöntävät in-
validialennusta liikennevakuutuk-
seen ensimmäisen kerran myönnetyn 
autoveronpalautuksen perusteella. 
Alennus eli lähtöbonusluokka on tar-
kistettava omasta vakuutusyhtiöstä. 
Lisätietoja saa liikennevakuutusyhti-
öistä.

Kotikunnan sosiaalitoimi voi vam-

maispalvelulain harkinnanvaraisena 
tukitoimena myöntää avustusta au-
ton hankintaan.

Alennuksia eri liikennevälineissä

Junamatkat

Eläkkeellä olevat näkövammaiset 
voivat saada alennusta junalipuis-
ta. Alennus on 20 % peruslipun sekä 
10 ja 30 matkan sarjalipun hinnasta. 
Säästölipuista, lisäpalveluista, tarjo-
ushinnoista ja kausilipuista alennus-
ta ei myönnetä. Alennuksen saavat 65 
vuotta täyttäneet ja ne alle 65-vuoti-
aat, joille on myönnetty työttömyys- 
tai täysi työkyvyttömyyseläke Kelasta 
tai Suomen työeläkejärjestelmästä.
 
Kun näkövamman haitta-aste on vä-
hintään 65 %, saattajalla on oikeus 
maksuttomaan matkaan myös yöju-
nien makuupaikalla. Saattajan on ol-
tava vähintään 18-vuotias. Näkövam-
maisen ja saattajan liput on ostettava 
samalla kertaa. Saattajalipun voi nyky-
ään  ostaa myös VR:n verkkokaupasta. 
Näkövamma on todistettava NKL:n 
näkövammaiskortilla, lääkärintodis-
tuksella tai Suomen Kuurosokeat ry:n 
jäsenkortilla.

Opaskoiran kanssa matkustavan on 
suositeltavaa matkustaa lemmikki-
osastossa tai sen vieressä. Opaskoiran 
kanssa voi matkustaa myös IC-junan 
palveluvaunun alakerrassa ja Pendo-
linon palveluvaunussa. Kaksikerros-
makuuvaunussa opaskoira matkus-

Oman auton käyttöön saa monenlaista 
tukea.
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taa maksutta opastettavan kanssa 
lemmikkihytissä tai invahytissä. Pi-
kajunan makuuvaunussa opaskoiran 
kanssa voi matkustaa päätyhytissä. 
Hytti on aina varattava kokonaan 
omaan käyttöön, mutta se hinnoitel-
laan edullisemmaksi kuin normaali 
yhden hengen hytti.

Kotimaan lennot

Eri lentoyhtiöillä lippujen hinnat, pe-
ruutusehdot ja käytännöt vammais-
ten matkustajien avustamisesta vaih-
televat. Matkaa varatessa kannattaa 
ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, 
mainita vammasta ja esim. avustajan 
tarpeesta lennon aikana. Opaskoiras-
ta on aina mainittava lippuvarauksen 
yhteydessä. Jos koirille allerginen 
henkilö on varannut paikan lennolle, 
sille ei voi ottaa mukaan opaskoiraa.
 
Finnair voi myöntää kotimaan len-
noilla normaalihintaisiin lippuihin 
joustavampia ehtoja (mm. muutos- 
ja takaisinmaksusäännöt) kaikille 65 
vuotta täyttäneille, täydellä työky-
vyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustu-
ella oleville sekä vammaisille, joiden 
haitta-aste on vähintään 80 %.
 
Finnairin kotimaan lennoilla näkö-
vammainen voi matkustaa seniorihin-
taisella lipulla kaikilla lentoreiteillä. 
Meno-paluulipun ostavalle saattajal-
le on tarjolla escort-hinta, joka vastaa 
tasoltaan ja ehdoiltaan seniorilippua. 
Saattaja voi palata kotiin joko heti 
tai samalla lennolla näkövammaisen 

kanssa. Saattajan ja näkövammaisen 
liput on varattava samalla kertaa.

Linja-automatkat

Täydellä tai määräaikaisella eläkkeel-
lä olevat alle 65-vuotiaat saavat 30 % 
alennuksen aikuisten kilometritaksan 
mukaisista yli 60 kilometrin pituisista 
yhdensuuntaisista linja-automatkois-
ta. Alennuksen saa etukäteen Matka-
huolloista tai Matkahuollon verkko-
sivuilta ostetuista kotimaan lipuista. 
Alennuksen saa Matkahuollon eläke-
läiskortilla, kuvallisella Kela-kortilla, 
jossa on Matkahuollon, VR:n tai Fin-
nairin liikemerkki, Kelan eläkkeen-
saajakortilla sekä työeläkeyhtiöiden 
työeläkekortilla. Kuvattoman kortin 
kanssa on esitettävä henkilökortti, 
passi tai ajokortti. 65 vuotta täyttä-
neille riittää henkilökortti, passi tai 
ajokortti.
 
Eri yhtiöt tarjoavat edullisia matkoja 
tietyille vuoroille. Hinnat voivat vaih-

Junat.net

Junat.net avaa reaaliaikaisen ai-
kataulunäkymän mille tahansa 
Suomen junaliikenteen asemal-
le. Lataamalla mobiilisovelluksen 
iPhoneen voit tarkistaa kätevästi 
lähtevät ja saapuvat junat, niiden 
laiturit sekä ilmoitukset mahdolli-
sista myöhästymisistä. Palvelu on 
täysin esteetön myös näkövam-
maisille. 
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della sen mukaan, miten suosittu vuo-
ro on tai kuinka ajoissa matkan ostaa 
tai varaa. Matkahuollon nettitarjous-
lippuja voi ostaa verkkosivuilta www.
matkahuolto.fi.

Paikallisliikenteen matkat

Joidenkin kuntien liikennelaitokset 
ja liikennöitsijät myöntävät maksut-
tomia invalidilippuja tai alennuksia 
näkövammaisille. Ilmaislipulla mat-
kustavan saattajallakin voi olla oike-
us ilmaiseen matkaan. Lisätietoja saa 
oman kunnan liikennelaitokselta ja 
liikennöitsijöiltä.

Apua asemilla tai terminaaleissa

Rautatieasemat

Apua saa junaan siirtymiseen, junasta 
poistumiseen ja junan vaihtamiseen 
kaikilla palveluasemilla sekä useilla 
asemilla, joilla ei ole lipunmyyntiä. 
Avustamisvaraus tulee tehdä lippu-
varauksen yhteydessä tai viimeistään 
48 tuntia ennen matkaa. Avustuspis-
teessä ilmoittaudutaan puoli tuntia 
ennen junan lähtöä. Avustajan voi va-
rata VR:n lipunmyynnistä tai asiakas-
palvelusta. Lisätietoja: www.vr.fi/cs/
vr/fi/vammaispalvelut.

Lentokentät
 
Apua saa lähtöselvityksessä, turva-
tarkastuksessa, porttialueella ja len-
tokoneiden vaihdossa. Näkövammai-
nen avustetaan lentokoneeseen asti. 

Määränpäässä avustetaan lentoko-
neesta terminaaliin ja pysäköintialu-
eille, julkisen liikenteen pysäkeille tai 
taksiasemille.
 

Avustamispalvelu tilataan matkatoi-
mistolta tai lentoyhtiöltä matkavara-
uksen yhteydessä tai viimeistään 48 
tuntia ennen lennon lähtöä. Lento-
asemalla ilmoittaudutaan lähtöselvi-
tyksessä tai kutsupisteellä vähintään 
kaksi tuntia ennen lennon lähtöai-
kaa. Helsinki-Vantaalla on kutsupiste 
myös Kehäradan Lentoaseman juna-
asemalla, jossa avustuspalvelu kattaa 
asemalaiturin meno- ja paluumatkal-
la.
 

Finavian ohjeet: www.finavia.fi/fi/
lentomatka/ennen-matkaa/liikunta-
rajoitteisille.

Laivaterminaalit ja -matkat
 

Apua saa satamissa, alukseen nouse-
misessa ja aluksesta poistumisessa. 
Avuntarpeesta on ilmoitettava mat-
kavarauksen yhteydessä tai viimeis-
tään 48 tuntia ennen avun tarvetta. 
Ilmoitus on tehtävä laivayhtiölle, ter-
minaalin pitäjälle tai matkatoimis-
tolle. Satamaterminaalin avustuspis-
teessä ilmoittaudutaan laivayhtiön 
ilmoittamana aikana tai viimeistään 
tuntia ennen aluksen lähtöaikaa. 
Matkan aikana aluksella saa apua 
WC-tiloihin siirtymisessä.
 
Vammasta tai liikuntarajoitteesta tu-
lee aina ilmoittaa matkaa varatessa. 
Matkatoimisto, matkanjärjestäjä tai 
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laivayhtiö voi turvallisuus- tai muis-
ta erityissyistä edellyttää, että vam-
maisen seurassa matkustaa avustaja. 
Tällöin avustajalta ei peritä maksua. 
Lisätietoja saa laivayhtiöistä.

Linja-autoasemat
 
Apua saa siirtymisessä lähtölaiturille, 
lipunmyyntipisteeseen ja odotusti-
loihin. Avustaja saattaa linja-autoon 
ja hakee määränpäässä autosta. 
Avuntarpeesta tulee ilmoittaa matka-
varauksen yhteydessä tai viimeistään 
36 tuntia ennen avuntarvetta. Tilaus 
tehdään ma–pe klo 8.00–17.00 p. 020 
331 222 (puhelun hinta 8,8 snt/min) 
tai sähköpostitse avustuspalvelut@
matkahuolto.fi. Avustamispisteessä 
ilmoittaudutaan sovittuna aikana, 

joka on viimeistään 30 min ennen lin-
ja-auton lähtöaikaa.
 
Avustamispalveluja on tarjolla lipun-
myynnin aukioloaikoina seuraavilla 
linja-autoasemilla: Helsinki, Joensuu, 
Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, 
Tampere, Turku ja Vaasa. Lisätietoja 
www.matkahuolto.fi/fi/matka/liikun-
tarajoitteiset/.

Jos avustamispalvelut eivät suju

Palaute palvelusta annetaan suoraan 
kuljetusyhtiölle tai aseman/terminaa-
lin pitäjälle. Valitus kannattaa tehdä 
mahdollisimman pian. Jos vastaus ei 
tyydytä tai sitä ei tule lainkaan, asias-
ta voi valittaa matkustajan oikeuksia 

Tikkurilan uudella rautatieasemalla on näkövammaisen liikkumista helpotta-
via kohokarttoja.
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valvovalle viranomaiselle siinä maas-
sa, jossa tapaus sattui. Kielikysymyk-
sen tai muun syyn vuoksi valituksen 
voi tehdä myös Suomessa, jossa mat-
kustajien oikeuksia valvoo Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 
320, 00101 Helsinki tai kirjaamo@tra-
fi.fi.
 
Valitus tehdään vapaamuotoisella 
kirjeellä tai sähköpostitse. Siitä tulee 
ilmetä kuka valittaa ja kenelle, kuva-
us tapahtumasta, mitä vaaditaan ja 
millä perusteella sekä kopiot matka-
lipuista, lisäkustannusten kuiteista 
ja muista mahdollisista asiakirjoista. 
Lisätietoja matkustajan oikeuksista: 
www.trafi.fi. 

Näkövammaiskortti mukaan
matkalle!

Näkövammaiskortti todistaa halti-
jansa näkövammaisuuden. Sillä voi 
saada alennuksia myös ulkomailla 
mm. joukkoliikenteessä, teattereissa, 
museoissa ja liikuntapaikoissa. Kortin 
saa näkövammaisyhdistykseen liitty-
essä tai suoraan Näkövammaisten lii-
tosta. Kortin saanti edellyttää vähin-
tään 50 % haitta-astetta.

BlindSquare paikannus- ja 
reittiohjelma

BlindSquare on näkövammaisille 
suunniteltu älypuhelimissa toimiva 
puhuva paikannin. Se antaa tietoa 
omasta sijainnista, lähellä olevis-

ta kaduista ja erilaisista kohteista. 
BlindSquare käyttää laitteiden omaa 
GPS:ää ja kompassia. Se etsii paikkoja 
määritellyn säteen sisällä. Voit valita 
hakukohteiksi esim. kahviloita, kaup-
poja tai museoita. BlindSquaren avul-
la voit tallentaa omia paikkoja. Kun 
lähestyt niitä seuraavan kerran, so-
vellus kertoo tietoa niiden sijainnista 
ja etäisyydestä. BlindSquare toimii 
myös navigaattorina ja opastaa valit-
tuun kohteeseen. 

Lopuksi

Tutustuminen matkakohteeseen 
kannattaa aloittaa jo kotona tietoko-
neella tai älypuhelimella. Varsinkin 
jos matkustaa kauas tai on epävarma 
reiteistä, on hyvä tutustua etukäteen 
karttaan, katunäkymiin ja tärkeim-
piin maamerkkeihin. BlindSquaren 
avulla voi tehdä virtuaalimatkan koh-
teeseen turvallisesti kotisohvalta.

Lähteet: 
Näkövammaisen palveluopas 2016
www.nkl.fi

Lautta Optiikka Oy
puh. 09-675 122

www.lauttaoptiikka.fi

www.finnvues.fi
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Oli pimeä syksyinen ilta, kun 
palasin junalla viikonlopun 
vietosta opiskelukämpälle. 

Asemalaiturilla huomasin kauhukse-
ni, että kulmakunnan katuvalot olivat 
sammuneet. Seisoin yksin pilkkopi-
meällä laiturilla, ja muut matkustajat 
kävelivät reippaasti poispäin. Ymmär-
sin välittömästi, että nyt on riennettä-
vä edessä kuuluvien askelten perään, 
muuten jään tähän loppuyöksi. Siinä 
sokkona rynnätessäni tajusin, että 
valkoisen kepin on tästedes aina olta-
va laukussa apuun otettavaksi.

Keppi kulkikin siitä alkaen aina muka-
na. Alussa se pysyi kassissa. Kyllähän 
minä näin kulkea ihan hyvin varsin-
kin, kun vähän ennakoin ja suunnit-
telin ja vielä vähän järjestelin asioita 
sopiviksi. Ihmettelin, miksi näkevät 
ihmiset kuitenkin törmäävät minuun 
varsinkin ruuhkassa, kunnes käsitin 
sen johtuvan omasta omituisesta kat-
seen suuntauksestani. Minulta nimit-
täin katosi keskeinen näkö ensimmäi-
seksi. Näin ihan hyvin, kun katsoin 
hieman sivuun kulkusuunnasta. Sain 
kuulla monenlaisia kommentteja ja 
tiuskaisuja. Ihmiset luulivat minua 
humalaiseksi tai muuten edesvas-
tuuttomaksi. 

Valkoinen keppi kassista käteen
Teksti: Kaisa Penttilä
Kuva: Juha Tuomi

Kaisa ja opaskoira Sepi Tikkurilan asemalla.



37 retina 1/2016

Niinpä kaivoin kepin kassista. Tarkkai-
lin ihmisten reaktioita ja luovuin aika 
ajoin uudelleen sen käytöstä, kun en 
kestänyt nähdä vastaantulijoiden re-
aktioita. Kun näkökenttä kaventui 
entisestään, en enää nähnyt muiden 
ilmeitä. Pois silmistä, pois mielestä, ja 
keppi sai pysyvän otteen kädestäni. 

Vielä tässäkin vaiheessa oli yksi ylit-
sepääsemätön paikka, nimittäin syn-
nyinkotikaupunkini. En kerta kaikki-
aan ilennyt ottaa keppiä siellä käteen, 
vaan mieluummin haahuilin pitkin 
katuja. Pitkällisten itseneuvottelujen 
jälkeen keppi kuitenkin voitti. Enää ei 
ole paikkaa eikä tilannetta, jossa se ei 
voisi olla kädessäni.

Nykyään kuljen opaskoiran kanssa, 
ja pääsääntöisesti keppi on laukussa. 
Katujen ylityksissä ja asemalaitureilla 
se pääsee hetkeksi omalle paikalleen. 
Lomamatkoilla perheeni kanssa kul-
jen opastuksessa enkä tarvitse kep-
piä kuin hetkittäin. Otan sen käteen, 
kun kävelen yksin turvatarkastuk-
seen, koska silloin henkilökunta tulee 
luokseni ja auttaa minut portin läpi. 
Kun seurassani ei ole toista ladya, on 
minun mentävä kepin kanssa kahdes-
taan puuteroimaan nenääni. Yleensä 
joku kanssakulkija näyttää yksiön ja 
lavuaarin paikat ja johdattaa takaisin 
ovelle. 

Valkoisen kepin esillä pitäminen ker-
too kanssakulkijoille vaivani luonteen 

ja auttaa minua saamaan apua ihan 
pyytämättäkin. Voisin tosin kertoa 
myös tusinoittain tarinoita tilanteis-
ta, joissa apua on tarjottu suorastaan 
väkisin. Kerrankin kun pysähdyin len-
toaseman putkessa korjatakseni lau-
kun asentoa, minut nostettiin oviau-
kosta sisälle. Toisen kerran mummeli 
läähätti perässäni, että kyllä auttai-
sin, jos et kävelisi niin lujaa...

Millainen on hyvä valkoinen 
keppi?

Kävelyn apuna käytettävä valkoinen 
keppi ulottuu rintalastan puoleen vä-
liin. Nopealla kävelijällä kepin on olta-
va hieman pidempi. Näkövammasta 
kertova merkkikeppi on pituudeltaan 
noin napaan asti, ja on eduksi, jos se 
taittuu mahdollisimman lyhyeksi.

Hyviä ominaisuuksia valkoiselle ke-
pille on keveys, tukevuus ja mekanis-
min näppäryys.

Kärjen materiaali ja muotoilu vaihte-
levat. Itse arvostan sileää pyöristettyä 
ja pyörivää kärkeä. Minulle on myös 
tärkeää, että kokoon taitetun kepin 
kärki ei käänny samalle puolelle kuin 
kädensija. En halua koskettaa sor-
millani sitä osaa kepistä, joka kolu-
aa maasta kaikki löydökset. Samasta 
syystä tuntuu uskomattomalta huo-
mata, että joku laittaa taitellun kep-
pinsä kylmän rauhallisesti pöydälle 
ruokalautasensa viereen. 
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Mistä kepin saa?

Yleensä kepin saa apuvälineenä 
omasta terveyskeskuksesta tai kun-
nasta. Keppejä myyvät useat paikat 
kuten Aviris, paikalliset näkövam-
maisyhdistykset ja Visual Focus. 

Keppien hinnat alkavat muutamasta 
kympistä. Merkkikepit ovat halvem-
pia kuin tukevat, kävelyyn tarkoite-
tut kepit. Itse ostin Retinan syysko-
kouksessa merkkikepiksi 49,90 euroa 
maksavan Visual Focuksen SiF7 ke-
pin. Se on 90 cm pitkä ja taittuu vain 
15 cm pituiseksi paketiksi. Olen ollut 
tähän keppiin todella tyytyväinen, ja 
se kulkee aina mukanani taskussa tai 
repussa valmiina palvelukseen.

SVAROVSKY valkoiset kepit

Hinnasto 2016

Taittokeppi OrF5C      89,90 €
•	 5-osainen
•	 komposiittia,	puinen	kädensija
•	 100-150	cm	

Yhdistelmäkeppi OrC4A    64,90 €
•	 4-osainen	+	teleskooppi
•	 Alumiinia,	puinen	kädensija
•	 Säädettävissä	105-135	cm

Taittokeppi SiF7A       54,90 €
•	 7-osainen
•	 Alumiinia,	kevyt	ja	pieni
•	 90,	100,	110	cm

Vaihtopäät
Pyörivä	24	mm	     19,00 €
Pyörivä	38	mm      22,00 €
Pyörivä	50	mm      25,00 €
Pyörivä	keraaminen 24 mm 29,00 €
Keraaminen	24	mm     25,00 €

Tilaukset ja tiedustelut:
Apuväline	Visual	Focus	Oy
Rauhankatu	26,	65100	Vaasa
p.	040	5391	071	/	Mikael	Toivainen
mikael@visualfocus.fi

Miten opin käyttämään keppiäni?

Valkoisen kepin käyttötekniikoiden 
ja itselle tärkeiden reittien ja ympäris-
töjen harjoitteluun on tarjolla liikku-
mistaidon ohjausta. Ota yhteys oman 
keskussairaalasi näönkuntoutukseen 
tai kotikuntasi sosiaalitoimen vam-
maispalveluihin!

Teatteri Sokkelo Valkoisen kepin 
matkassa (kuva: Outi Lehtinen).
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Retina ry osallistui keväällä 2016 
kahteen yhdistystoriin omalla 
pöydällä. Laurea-ammattikor-

keakoulussa Espoon Otaniemessä 
järjestettiin 19.1. yhdistystori tee-
malla Anna hyvän kiertää. Meilahden 
Biomedicumissa olimme esillä Po-
tilaan oikeuksien päivänä 18.4. Mo-
lemmissa tapahtumissa kerroimme 
Retina ry:n toiminnasta ja jaoimme 
yhdistyksen esitteitä.

Laurean tapahtumaan osallistui 35 
yhdistystä ja noin 300 terveydenhoi-
taja-, fysioterapeutti-, sosionomi- ja 
liiketalouden opiskelijaa. Nämä kier-
telivät esittelypisteitä parin tunnin 
ajan tutustuen eri yhdistysten toimin-
tamuotoihin ja kohderyhmiin. Yhdis-
tysten joukosta he valitsivat itselleen 
sopivat yhteistyökumppanit ryhmä-
työnä toteutettavaa opinnäytetyötä 
varten. 

Retina ry:tä edustivat toimistonhoi-
taja Arja Piisinen ja hallituksen jäsen 
Kaisa Penttilä opaskoiransa Sepin 
kanssa. Olimme saaneet suuresta sa-
lista hieman syrjäisen näyttelypaikan, 
mutta Sepin läsnäolo houkutteli mu-
kavasti opiskelijoita sinnekin. Tällä 
kertaa mikään ryhmä ei valinnut yh-
distystämme projektityönsä kohteek-

Yhdistystoreilla tietoa jakamassa
Teksti: Kaisa Penttilä
Kuva: Arja Piisinen

si, mutta olemme jo ilmoittautuneet 
mukaan ensi syksyn yhdistystorille.

Potilaan oikeuksien päivän teemana 
18.4. oli Potilasturvallisuus – Epäi-
letkö potilasvahinkoa? Tapahtuman 
tavoitteena oli lisätä kansalaisten tie-
tämystä potilaan oikeuksista ja ajan-
kohtaisista lakimuutoksista. Paikalla 
oli terveydenhuollon asiantuntijoita 
ja viranomaisia sekä kymmenkunta 
potilasjärjestöä esittelemässä toimin-
taansa, jakamassa näkemyksiä ja käy-
mässä vuorovaikutteista keskuste-
lua kansalaisten kanssa. Retina ry:tä 
edustivat Kaisa Penttilä ja opaskoira 
Sepi.

Arja Piisinen ja Kaisa Penttilä Laurean 
yhdistystorilla 19.1.2016.
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Karkauspäivä 29.2. on harvi-
naissairauksien nimikkopäivä, 
osuuhan se kohdalle vain suun-

nilleen joka neljäs vuosi. Sairauksista 
puhuttaessa harvinaiseksi määritel-
lään tauti, joka on korkeintaan viidel-
lä henkilöllä 10.000 ihmisen joukossa. 
Harvinaissairauksia arvioidaan ole-
van noin 8000. Useimmat niistä ovat 
geneettisiä ja perinnöllisiä.

Ryhmänä retinitissairaudet eivät täy-
tä edellä mainittua harvinaisuuden 
kriteeriä, mutta yksittäisinä diag-
nooseina kyllä. Perinnöllisten verk-
kokalvorappeumien taustalla olevia 
geenejä tunnetaan jo yli 200, ja sa-
massakin geenissä voi eri henkilöillä 
olla erityyppinen mutaatio. 

Retina ry kuuluu perustajajäsenenä 
harvinaissairauksien kattojärjestöön 
Harso ry:hyn ja on mukana sen toi-
minnassa. Harvinaissairauksien päi-
vää vietetään vuosittain helmikuun 
viimeisenä päivänä, ja silloin jaetaan 
tietoa eri puolilla maata monenlaisis-
sa tapahtumissa ja tempauksissa.

Tänä vuonna järjestimme Turussa 
oman valtakunnallisen tiedotustilai-
suuden. Saimme paikalle kaksi ar-

Karkauspäivä Turussa
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Outi Lehtinen ja Eija Isaksson

vovaltaista luennoitsijaa: professori 
Hannu Uusitalon Tampereelta ja tur-
kulaisen silmäkirurgin Janne Liukko-
sen. Tilaisuudesta tiedotettiin Retina-
lehdessä, oman yhdistyksemme ja 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset 
ry:n jäsentiedotteissa, sähköpostilla, 
Facebookissa sekä Tyksin Silmäklini-
kan kautta alueen retiniitikoille. Tieto 
tavoitti kuulijat hyvin, sillä tilaisuut-
ta varten varattu Näkövammaisten 
Toimintakeskuksen sali täyttyi yli 40 
kuulijasta ääriään myöten.

Retina ry:n puheenjohtaja Timo Ny-
ström avasi tilaisuuden. Hän kertoi 
yhdistyksemme monipuolisesta ta-
pahtumatarjonnasta ja meneillään 
olevasta Tutkimusrahaston varainke-
räyskampanjasta. Keräyslipas laitet-
tiin kiertämään, ja siihen yli sata eu-
roa, mistä kiitos lahjoittajille!

Hannu Uusitalon luennon aiheeksi oli 
ilmoitettu silmän kantasolututkimus. 
Erittäin aktiivinen yleisö ehti tehdä jo 
johdannon aikana runsaasti silmään 
ja näkemiseen liittyviä kysymyksiä. 
Varsinaisen aiheen käsittely jäi tästä 
syystä vähemmälle, mutta tärkeintä-
hän olikin, että kuulijat saivat tietoa 
juuri heille merkityksellisistä asioista.
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Professori Hannu Uusitalo (Tays/SILK) puhumassa salintäyteiselle yleisölle Varsinais-
Suomen Näkövammaiset ry:n Toimintakeskuksessa 29.2.2016.

Janne Liukkosen päästessä estradil-
le aika oli jo pitkälle kulunut. Hän 
ehti kuitenkin esittää mielenkiintoi-
sen koosteen kehitteillä olevista nä-
köimplanteista ja niiden tarjoamista 
mahdollisuuksista retiniitikoille. Liuk-
kosen kirjoittama artikkeli aiheesta 
on julkaistu toisaalla tässä lehdessä.
Luento-osuuden jälkeen saimme vie-
lä nauttia makoisat pullakahvit. 

Samana päivänä Retina ry oli 12 
muun harvinaissairauksia edustavan 
yhdistyksen kanssa esillä Hansatorilla 
Turun ydinkeskustan kauppakeskuk-
sessa klo 11–17. Meillä oli tapahtu-
matorilla yhteinen esittelypiste Var-
sinais-Suomen Näkövammaiset ry:n 
kanssa. Päivän mittaan siellä vieraili 
arviolta lähes sata kaupunkilaista. 

Oman tiedotustilaisuutemme käytän-
nön järjestelyistä vastasi Esko Pölkky-

nen. Hän osallistui myös yhteisen ta-
pahtumatorin suunnitteluun.

Tapahtumatorilla pääsi kokeilemaan, mil-
tä maailma näyttää putkinäköisen silmin.



42 retina 1/2016 

Retina ry:n kevätkokous pidet-
tiin lauantaina 19.3.2016 Ro-
vaniemellä hotelli Scandicissa. 

Kokoukseen osallistuneet etelän vie-
raat saapuivat pohjoisen aurinkoi-
seen kevättalveen osa lentäen osa 
yöjunilla. Tuikea pohjoisen viima otti 
meidät vastaan muistuttaen talven 
läsnäolosta, kun astuimme junasta 
asemalaiturille. Kirkas sininen taivas 
ja aurinko kuitenkin nostivat tunnel-
maa.

Kokouksen aluksi kahvin ja suolaisten 
pikkupalojen kera tarjotut vihannek-
set olivat piristävä lisä tarjoilussa. Ko-
kous alkoi siten oikein mukavassa il-
mapiirissä. Ensin yhdistyksen pj. Timo 
Nyström toivotti klo 13.00 kaikki ter-
vetulleiksi ja kertoi lyhyesti yhdistyk-
semme vilkkaasta toiminnasta. Pois-
nukkuneille pidettiin hiljainen hetki. 
Timo kertoi yhdistyksen muistaneen 
edesmenneen entisen puheenjohta-
jan Seppo Jurvasen omaisia kukka-
tervehdyksellä. 

Timo antoi puheenvuoron Lapin Nä-
kövammaiset ry:n varapuheenjoh-
tajalle Hannu Virtaselle, joka kertoi 
yhdistyksen vilkkaasta toiminnasta. 
Lapin Näkövammaisten jäsenmäärä 

Tuulahdus Lapista
Teksti: Esko Pölkkynen
Kuvat: Timo Nyström ja Arja Piisinen

on noin 350, toimitilat Rovaniemellä 
noin 150 m2 ja palkallisia toimihenki-
löitä viisi. Kemissä toimii alayhdistys, 
muissa Lapin kaupungeissa on pai-
kallisia kerhoja. Rovaniemen toimin-
takeskuksessa annetaan tietotekniik-
kakoulutusta, luetaan Lapin lehdet 
vapaaehtoisten voimin, ja siellä ko-
koontuvat myös harrastuspiirit. Vai-
kuttaa aktiiviselta tämä Lapin näkö-
vammaisyhteisö!

Timo ja Jaana Nyström ihmettelevät Pet-
samon vanhaa sumukelloa Arkticumissa.
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Hannu Virtanen valittiin kevätkoko-
uksen puheenjohtajaksi jo vakiintu-
neen tavan mukaisesti. Kokous sujui 
juohevan tehokkaasti. Toimintaker-
tomus ja tilinpäätös viime vuodelta 
hyväksyttiin. Tilintarkastus- ja  toi-
minnantarkastuskertomukset luet-
tiin ja niihin oltiin tyytyväisiä. Hallitus 
sai siten tili- ja vastuuvapauden vuo-
delta 2015. Puheenjohtaja lopetti ko-
kouksen jo klo 13.50.

Kokoukseen osallistui 9 varsinaista 
jäsentä, kaksi kannatusjäsentä ja kol-
me muuta. Pitkät etäisyydet kaiketi 
verottivat osallistujien määrää.

Oheisohjelmana oli vierailu Arkti-
cum-museossa Ounasjoen rannassa. 
Sinne reippailtiin raikkaassa Lapin 
pakkasessa. Museossa on nähtävillä 
pysyvästi kuvia, esineitä ja audiovi-
suaalisia esityksiä niin ihmisten kuin 
eläintenkin elämästä Lapin ankarissa 
olosuhteissa. Esillä on myös sekä py-
syvää että vaihtuvaa taidetta. Revon-
tuliesitykset olivat hienoja. Paikka 
on kokemisen arvoinen. Tietysti nä-
kövammaisille anti on vähäisempää. 
Hyvä opastus olisi ehkä parantanut 
tilannetta. Arkticum-retkelle osallis-
tui seitsemän henkilöä.

Iltaohjelmana oli saunomista sekä 
päivällinen, mikä tällä kertaa nau-
tittiin noutopöydästä. Salaatit olivat 
erinomaiset, eikä lämpimänä ruoka-
na tarjotussa lohessakaan mitään vi-
kaa ollut. Kerrassaan maukas päiväl-
linen!
 

Kevätauringon loiste sai eräät hyppimään 
ilosta, vas. Esko Pölkkynen, Jukka Uusitu-
pa, Jaana Nyström ja Arja Piisinen.

Hotelli oli hyvin täynnä ja tunnelma 
kansainvälistä. Hienoa, että myös ul-
komainen turismi on löytänyt Suo-
men Lapin! Me retiniitikot mahduim-
me hyvin joukkoon. Osa meistä kävi 
myöhäisiltana vielä läheisessä ”irk-
kupaikassa” kuuntelemassa elävää ir-
lantilaismusiikkia. Täynnä oli sekin ja 
tunnelma korkealla.

Kokonaisuutena Rovaniemen reissu 
oli mielenkiintoinen ja ohjelmaltaan 
kiintoisa. Lappi on aina vierailun ar-
voinen, vaikka viikonloppuna tuli-
kin junassa matkustamista yhteensä 
vuorokauden verran eli reilut 24 tun-
tia Turusta laskien.
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Yhdistyksemme entinen pu-
heenjohtaja Seppo Jurvanen 
kuoli 63-vuotiaana äkilliseen 

sairauskohtaukseen 15.3.2016 koto-
naan Lappeenrannassa. Puolitoista 
vuotta aiemmin koettua aivoinfark-
tia seurasi epilepsia. Väsymys sen pa-
remmin kuin omaisten toppuuttelu-
kaan eivät saaneet tätä tarmokasta ja 
päämäärätietoista miestä luopumaan 
uutterasta työnteosta.

Sepon lapsuuskoti oli Savitaipaleel-
la. Sisarussarjaan kuului seitsemän 
lasta. Tuleva vaimo Erja asui järven 
toisella puolella ja kävi samaa kansa-
koulua. Vuosi sitten pariskunta juhlis-
ti 40-vuotishääpäiväänsä vastaanot-
tamalla siunauksen vihkikirkossaan. 
Vanhan koulun juhlasalissa Erja ojen-
si miehelleen ruusun, aivan kuten yli-
oppilasjuhlassa kauan sitten. 

Seppo kärsi hämäräsokeudesta jo 
ennen kouluikää. Lääkäri kehotti 
syömään paljon voita A-vitamiinin 
saannin turvaamiseksi. Myöhemmin 
näkökenttäpuutokset haittasivat pe-
säpallon peluuta. Ymmärtäväiset ka-
verit katkaisivat pelin siksi aikaa,, kun 
Seppo etsi palloa. Pojalla oli myös lie-

Seppo Jurvanen on poissa
Teksti: Outi Lehtinen
Kuva: Suomen Kuurosokeat ry:n kuva-arkisto

vä kuulon alenema, jota alettiin epäil-
lä osaksi Usherin synroomaa 1980-lu-
vulla. 

Koulutukseltaan Seppo oli merko-
nomi. Hän opiskeli Helsingin Kaup-
pakorkeakoulussa pääaineenaan 
strateginen suunnittelu ja laskenta-
toimi. Ekonomin tutkinnosta jäi puut-
tumaan yksi tentti. Mies päätyi suvun 
autoliikkeen palvelukseen Kotkaan. 
1980-luvun puolivälissä näkö alkoi 
heiketä nopeasti. Työ hankaloitui, kun 
ajokortiton autoliikkeen toimitusjoh-

Seppo Jurvanen Suomen Kuurosokeat ry:n 
40-vuotisjuhlaseminaarissa Tampereella 
25.11.2011.
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taja ei enää huomannut liikkeessä 
kierteleviä asiakkaita, osui ojennet-
tuun käteen vain hyvällä tuurilla, eikä 
katsekontaktikaan onnistunut. 

Jäätyään työkyvyttömyyseläkkeel-
le 1987 Seppo liittyi Retinitis-yh-
distykseen. Hänet valittiin vuoden 
1988 alusta hallitukseen, jossa hän 
hoiti rahastonhoitajan tehtäviä yh-
täjaksoisesti 8 vuotta. Sitä seurasi 
viiden vuoden jakso puheenjohtaja-
na 1996–2000. Sekä Erja-vaimo että 
tyttäret Susanna ja Elisa tulivat noina 
vuosina tutuiksi myös yhdistysväelle, 
kun he toimivat vuorotellen Sepon 
oppaina ja avustajina.

Sepon puheenjohtajakaudella tapah-
tui useita merkittäviä asioita. Heti en-
simmäisenä syksynä 1996 järjestettiin 
yhdistyksen historian ensimmäinen 
Kansainvälisen retiniitikon päivän 
tapahtuma. Keiteleentien toimistolla 
oli avoimet ovet aamupäivällä, ja il-
tapäiväksi siirryttiin tiedotustilaisuu-
teen Mäkelänkadulle Näkövammais-
ten Keskusliittoon. Tapahtuma oli osa 
NKL:n aluesihteerien valtakunnallista 
koulutuspäivää, ja uutiskynnys ylittyi 
useissa medioissa. 

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlaseminaari 
1997 veti Folkhälsanin 200-paikkai-
sen luentosalin täyteen. Koulutus-
pisteiden houkuttelemina luennoil-
le osallistui myös useita erikoistuvia 
lääkäreitä HYKSistä ja Väestöliitosta. 
Seminaarin jälkeen Tallinnan-ristei-
lylle lähti toista sataa henkeä.

Tekninen kehitys eteni suurin harp-
pauksin. Puheenjohtajan, toimiston-
hoitajan ja hallituksen välinen vies-
tintä siirtyi sähköpostiin, ja lehteä 
varten hankittiin taitto-ohjelma. Yh-
distykselle avattiin kotisivut vuonna 
2000. Kaksi tärkeää julkaisua näki 
päivänvalon: video Näen ja en jul-
kistettiin 25-vuotisjuhlassa 1997 ja 
Kävelevät hatut ja muita retiniitikon 
kommelluksia Kansainvälisenä reti-
niitikon päivänä 2000.

Pohjoismainen yhteistyö alkoi Ah-
venanmaalla pidetyillä kesäpäivillä 
2000. Suomalaisten lisäksi osallistu-
jia oli Ruotsista, Tanskasta ja Islannis-
ta. Norjalaiset eivät yhteensattuman 
vuoksi päässeet mukaan, mutta ovat 
sittemmin osallistuneet yhteistyöhön 
aktiivisesti.

Luovuttuaan puheenjohtajuudesta 
Seppo jatkoi hallituksessa vielä kol-
me vuotta. Hän toimi yhdistyksen 
valtakunnallisessa yhteyshenkilöver-
kostossa 2002–2010, kunnes verkos-
ton aluejako kännyköiden yleistymi-
sen myötä lakkautettiin.

Samanaikaisesti Seppo uurasti Suo-
men Kuurosokeat ry:ssä. Hänet va-
littiin sen hallitukseen ensimmäisen 
kerran 1998. Varapuheenjohtajana 
hän oli 1999 ja 2003–2006, puheen-
johtajana 2000–2001 ja 2008–2015. 
Lisäksi Seppo toimi Euroopan kuu-
rosokeiden järjestön EDBU:n vara-
puheenjohtajana toukokuusta 2013 
aina kuolemaansa saakka. Kansain-



46 retina 1/2016 

välinen toiminta vei hänet usein pit-
kille ulkomaanmatkoille. Lentoliput 
seuraavaa Italian-matkaa varten oli-
vat jo ostettuina.   

Näön ja kuulon heiketessä diagnoo-
siksi varmistui Usherin syndrooma. 
Alkuaikoina vyölenkissä mukana kul-
kenut valkoinen keppi siirtyi aukaistu-
na käteen. Lopullisen sokeutumisen 
Seppo mainitsi kokeneensa melkein 
helpotuksena, kun ei enää tarvinnut 
sinnitellä olemattoman näön varassa. 

Kuulon menetys koski kipeämmin, 
olihan Seppo intohimoinen blues-
mies. Hänellä oli tuhannen CD-levyn 
kokoelma ja musiikinkuuntelulaitteet 
omakotitalonsa kaikissa kerroksissa. 

Kuulolaitteista oli korvaamaton apu, 
kunnes aivoinfarkti puuroutti ääni-
maailman. Vain pari viikkoa ennen 
kuolemaansa Seppo kokeili musiikin 
kuuntelua pitkän tauon jälkeen ja lii-
kuttui kyyneliin, kun huomasi pysty-
vänsä nauttimaan siitä jälleen.

Sairastumiseensa saakka Seppo piti 
hyvää huolta fyysisestä kunnostaan. 
Hänet nähtiin päivittäin sauvakäve-
lyllä astelemassa kodin lähellä olevaa 
mäkeä ylös ja alas.

Seppoa jäivät kaipaamaan vaimo, 
tyttäret puolisoineen, kolme pientä 
lastenlasta, poika, sisarusten perheet 
sekä lukuisa joukko ystäviä retiniiti-
koiden, kuurosokeiden ja järjestövä-
en piirissä Suomessa ja ulkomailla.

Silmänpohjakuvauksen avulla 
voidaan havaita oiree� omia yleis- 
ja silmäsairauksia ajoissa.
Instrumentariumissa käytetään alan uusinta teknologiaa, jonka 
avulla voidaan kuvata 80 % silmänpohjasta. Kuvan laajuus on 
tärkeää, koska useat muutokset ovat ensimmäisenä havai� avissa 
silmänpohjan reuna-alueilta.

Silmänpohjakuva olisi hyvä o� aa kahden vuoden välein näön-
tarkastuksen yhteydessä. Varsinkin yli 40-vuotiailla silmäsairauksien 
riski kasvaa ja säännölliset tutkimukset ovat tärkeitä. Silmänpohjakuvauksen 
lisäksi suosi� elemme käymään säännöllisesti myös silmälääkärillä.

Lue lisää silmänpohjakuvauksesta ja katso lähin kuvausta tarjoava 
Instrumentarium-myymälä osoi� eesta instru.fi /silmanpohjakuvaus

sen 
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Veikon kanssa silloin perustettiin.
Perustajaa oli yksitoista.

Säännöt tehtiin, saatiin rekisteriin
viemään eteenpäin aatetta moista.
Veikko on lähtenyt tuonpuoleiseen;
yhdistys tarkkaan tämänpuoleiseen.

Orimattilan nimi, niin kerrotaan,
johtuu Mattilan talon orista.
Veikko samaan sukuun kuului varmaan,
tieto ei historian kirjoista.
Eipä Veikolla ollut oria,
oli opaskoira niin komia.

Anja-vaimo ain’ oli vierellään.
Lapsia heille tuli seitsemän,
kaikki on iloisia mieleltään.
Lapsenlapsia paljon enemmän.
Lukuavun tarvi joulupukki silloin, 
kun se oli Veikko-ukki.

Ilman Veikon lujaa innostusta
ja aitoa myötäelämistä,
hyvää, oikeaa kannustusta,
ajatusten kehittelemistä
olis ehkä into romahtanut
ja yhdistys siihen lopahtanut. 

Veikko oli mukana innolla,
vaan perhe vaati oman osansa,
Lahden näkövammaiset toisaalla:
Lepolan kunnostus vei aikansa.
Sai yhdistys sijan päällimmäisen,
vaikka oli nyt sen rivijäsen.
    
Näin Veikkoa lämmöllä muistellaan.
Hän omalta osaltaan vaikutti,
kuuluu yhdistyksen historiaan,
päijäthämäläiset vakuutti.
Aina muistan minä ja moni muu,
kun näin pilviin peittyi taivaalla kuu.

 – Teppo Kilkko 13.3.2016

Veikko Mattilan muistolle
Retinitis-yhdistyksen perustajajäsen 
Veikko Mattila 13.3.1933 – 5.12.2015

Orimattila – Lahti – Orimattila
Näkövamma – koulu – kuntohoitaja

Retinitis-yhdistys – Päijät-Hämeen Näkövammaiset - työ
Vaimo – perhe – oma elämä
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tärkeää, koska useat muutokset ovat ensimmäisenä havai� avissa 
silmänpohjan reuna-alueilta.

Silmänpohjakuva olisi hyvä o� aa kahden vuoden välein näön-
tarkastuksen yhteydessä. Varsinkin yli 40-vuotiailla silmäsairauksien 
riski kasvaa ja säännölliset tutkimukset ovat tärkeitä. Silmänpohjakuvauksen 
lisäksi suosi� elemme käymään säännöllisesti myös silmälääkärillä.

Lue lisää silmänpohjakuvauksesta ja katso lähin kuvausta tarjoava 
Instrumentarium-myymälä osoi� eesta instru.fi /silmanpohjakuvaus
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Yhdistys tiedottaa
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 1.7.–31.7.2016.

Retina Day 17.9.2016 
Iiriksessä

Huomioi muuttunut ajankohta!
Kansainvälistä retiniitikon päivää vie-
tetään perinteiseen tapaan Iiriksessä 
lauantaina 17.9.2016. Tapahtuma al-
kaa luento-osuudella, joka on kuun-
neltavissa Iiriksen nettiradion kautta. 
Lääketieteelliset aiheet käsittelevät 
retinitisrekisteriä ja tuoreimpia uuti-
sia tutkimusrintamalta. Puhujina toi-
mivat yhdistyksen asiantuntijaryh-
män silmä- ja perinnöllisyyslääkärit. 
Lapsille on luentojen aikana omaa 
ohjattua toimintaa. Omakustanteisen 
lounaan jälkeen on mahdollisuus tu-
tustua näyttelyyn ja tehdä ostoksia.

Syyskokous 29.10.2016 
Lahdessa  

Yhdistyksen syyskokous pidetään 
lauantaina 29.10.2016 Lahdessa Ho-
telli Cumuluksessa, joka sijaitsee 

kauppakeskus Trion yhteydessä noin 
800 m rautatieasemalta. Vuoden mat-
kustusteeman mukaisena oheisohjel-
mana on tutustuminen Lahden uu-
den matkakeskuksen palveluihin ja 
esteettömyysratkaisuihin. 

Pääkaupunkiseudun 
vertaisryhmä

Kari Huuskosen luotsaama retiniiti-
koiden keskusteluryhmä kokoontuu 
kerran kuussa Iiriksessä, Marjanie-
mentie 74. Tarkista päivämäärät ja 
kellonajat syksyn jäsentiedottees-
ta, tai Kari Huuskoselta, p. (09) 3960 
4676 tai kari.huuskonen@nkl.fi.

Ryhmä sopii kaikille, jotka etsivät 
avoimen uteliaasti elämälleen uu-
denlaista mielekkyyttä, merkitystä 
ja tarkoitusta näön heikkenemisen 
myötä. Tutkimme yhdessä, miten ih-
minen voi ajatuksillaan, haaveillaan, 
asenteillaan ja tulkinnoillaan vaikut-
taa oman elämänsä muotoutumiseen 
niin, että ne kannattelevat elämää 
vaikeinakin epätoivon hetkinä.

Kari Huuskonen on koulutustaustal-
taan sekä filosofian tohtori että sosi-
aalikasvattaja ja työskentelee Näkö-
vammaismuseon amanuenssina. Hän 
on tutkinut näkövammaisten elämä-
kertoja lähes parikymmentä vuotta 
ja on alkanut viime vuosina kiinnos-
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tua  niistä vaihtoehtoisista tarkoitus-
reiteistä, joiden kautta ihmiset ovat 
löytäneet elämälleen uusia suunta-
viivoja vammautumisen jälkeen. On 
tullut aika jakaa näitä kokemuksia ja 
havaintoja muiden asiasta kiinnostu-
neiden kanssa.

Ma 23.5.2016 klo 17.00-19.00 
Näkövammaisten toimintakeskus 
Iiris, Marjaniementie 74, Helsinki

Morjens, sano vertaiset toisilleen!
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 
tutustutaan toisiimme, keskustellaan 
vertaisryhmän yleisistä toimintape-
riaatteista ja sovitaan syyskauden 
aikatauluista ja kokoontumisista. Ta-
voitteena on kokoontua säännöllises-
ti kerran kuukaudessa Näkövammais-
ten toimintakeskus Iiriksessä, minkä 
lisäksi luomme ryhmälle oman sulje-
tun keskustelualustan verkkoon.

Syyskuu
Kohti tarkoituksellista ja arvopitoista 
elämää 

Lähdemme yhteiselle toivioretkelle 
kohti tarkoituksellista ja arvopitoista 
elämää. On varustauduttava pitkälle 
purjehdukselle. Millaisia käsitteelli-
siä työkaluja tarvitsemme varusteiksi 
mukaan? Millaisia riskejä ja vaaroja 
voimme matkalla kohdata ja miten 
varaudumme niihin? Kirjaamme myös 
yhteisen lokikirjamme ensimmäiselle 
sivulle toivioretkemme yhteiset ta-
voitteet ja valitsemme lähtöreitin sen 
mukaisesti. Lopuksi reivaamme pur-

jeet ylös ja suuntaamme keulan kohti 
suurta tuntematonta.

Lokakuu
Itsen tiedostamisesta 
arvolähtöiseen itsearvostukseen 
ja itseluottamukseen 

Pysähdymme arvojen ja arvostusten 
saarella. Tutustumme saaren arvopi-
toisiin luonnonvaroihin ja keräämme 
niitä matkalle mukaan myöhempää 
itsetutkiskelua varten. Vierailemme 
myös unohduksen laguunilla, jossa 
voimme puhdistautua vanhoista sen-
teistamme ja tuntemuksistamme.
 
Marraskuu
Minä oman elämäni kertojana ja 
tulkitsijana
 
Piipahdamme vuoden pimeimpänä 
ajankohtana elämäkertureiden ja fa-
buloijien saarella. Haemme neuvoja, 
vinkkejä ja evästyksiä oman elämäm-
me tarinallistamiseen. Kuka olen, 
mistä tulen ja millaiseksi tulevaisuu-
teni tästä hetkestä eteenpäin voisi ta-
rinallistua?
 
Joulukuu
Saavumme joulusaarelle, reivaamme 
purjeet alas ja herkistymme joululle

On aika pysähtyä myös miettimään 
mennyttä ja tulevaa. Jatkammeko 
joulun jälkeen yhteistä toivioret-
keämme vai lähdemmekö kukin tästä 
omin neuvoin eteenpäin?
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Tampereen seudun 
retinakerho

Tampereen seudun retinakerho ko-
koontuu joka kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 15.30−17.00 
Tampereen seudun Näkövammaiset 
ry:n kerhohuoneella, Kuninkaankatu 
8 A, 2. krs.  Kahviraha 2 euroa.

Syyskauden 2016 kerhopäivät ovat 
5.9., 3.10. ja 7.11. Kerhon pikkujoulut 
pidetään 12.12. 

Kerhoemännät: Raija Leppänen, p. 
0400 797 139, ja Outi Lehtinen. p. 040 
700 7930.

Kuuntele Retina 
Lehtikuuntelu-palvelussa!

Retina-lehden saa nyt suoraan Daisy-
soittimen kirjahyllyyn ilman tietoko-
netta ja CD-levyjä. Daisy-soittimen 
voi lainata Näkövammaisten liitosta, 
josta saa myös Kuuntelukaista-yhtey-
den. Julkaisut tilataan Näkövammais-
ten liitosta tai alueyhdistyksestä. Pal-
velun ja Kuuntelukaista-yhteyden voi 
saada henkilö, jonka näkövamman 
haitta-aste on vähintään 50 % tai jolla 
on näkövammaiskortti.

http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palve-
lut_nakovammaisille/lukeminen/leh-
tikuuntelu
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Joka vuosi kymmenet nuoret suomalai-
set saavat kuulla sairastavansa perin-
nöllistä verkkokalvorappeumaa, joka 

tuhoaa valoaistinsolut ja johtaa vähitellen 
sokeuteen. Tieto etenevästä näkövammas-
ta vaikuttaa koko elämään, ja taakkaa lisää 
taudin mahdollinen periytyminen omille 
lapsille. Vaikka näkövammaisen arkea voi-
daan helpottaa erilaisten apuvälineiden, 
palveluiden, valaistuksen ja vertaistuen 
avulla, jokainen retiniitikko toivoisi paran-
tavan hoitokeinon löytyvän pian. 

Vuosikymmeniä jatkunut uuttera tutki-
mustyö alkaa vihdoin tuottaa konkreetti-
sia tuloksia. Monet suomalaiseen tautipe-
rintöön kuuluvat geenivirheet tunnetaan 
jo hyvin, ja ensimmäinen geenihoitoon 
tähtäävä hoitotutkimuskin  on aloitettu. 

Tutkimus etenee juuri nyt voimakkaasti 
monella muullakin rintamalla. Perusteilla 
oleva Retinitisrekisteri saattaa yhteen tut-

kijat ja rekisteriin vapaaehtoisesti tietonsa 
antaneet retiniitikot. Tutkijoiden on myös 
tärkeä osallistua kansainvälisiin kongres-
seihin, joissa esitellään uusimmat tulokset 
ja vaihdetaan tietoja. 

Retina ry:n Tutkimusrahastosta myönne-
tään tutkimus- ja matka-apurahoja perin-
nöllisten verkkokalvorappeumien tutki-
musta, hoitoa ja kuntoutusta edistäviin 
hankkeisiin. Apurahoja voi hakea ympäri 
vuoden. Niiden myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus asiantuntijaryhmää 
konsultoiden. Tutkimustuloksista kerro-
taan Retina-lehdessä.

Retina ry:n Tutkimusrahasto on perustettu 
testamenttilahjoituksen turvin, ja sitä on 
kartutettu vuosien mittaan. Ilman uusia 
lahjoituksia emme kuitenkaan pysty vas-
taamaan nykyiseen, alati kasvavaan rahoi-
tustarpeeseen. 

Tue suomalaista silmätutkimusta!
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142 05024
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00930 Helsinki

Kertalahjoitus  _____ €
Kuukausilahjoitus ______€/kk
Rahankeräyslupa nr. POL-2015-9143
Myöntäjä: Poliisihallitus 16.9.2015
Voimassa: 19.9.2015-18.9.2017 koko Suomen 
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Puheenjohtaja: 
Timo Nyström, Mikkeli
040 360 6404
timonystrom@hotmail.com

Jaana Argillander, Helsinki
040 520 4930
jaana.argillander@kolumbus.fi

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

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

Kaisa Penttilä, Espoo
kaisa.penttila@pp.nkl.fi

Esko Pölkkynen, Turku
0440 729 103
esko.polkkynen@gmail.com

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:

Raisa Ticklén, Helsinki,  
040 515 3917 raisa.ticklen@gmail.com

Jaana Heino, Helsinki 
040 844 1480  jaanaheino@live.fi

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

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

     Retina ry:n hallitus 2016

Kristiina Helin-Kesäläinen, Helsinki
050 571 9563
kristiina.kesalainen@luukku.com

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

Eero Kiuru, Järvenpää 
0400 456 075, eero.kiuru@pp.nkl.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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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 
luonnonvaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- 
Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 2,30 / lippis 2,30 

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

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

Retina ry

Tunnus 5006546

00003  VASTAUSLÄHETYS

Retina	ry
maksaa	

postimaksunPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 
potevien asialla

Low Vision International tarjoaa laajan valikoiman 
näkemisen apuvälineitä kotiin, työpaikalle ja 
kouluun. Tuotekehitystä tehdään käyttäjien ehdoilla 
ja innovatiiviset laitteet ovat alansa huippua. 
Low Vision International on maailman johtavia 
näkemisen apuvälineiden valmistajia.

Optiikka Juurinen Oy vastaa Suomessa kaikkien 
Low Vision International -tuotteiden myynnistä, 
huollosta ja käyttäjätuesta, mukaan lukien 
apuvälineohjelmistot.

OTA YHTEYTTÄ: OPTIIKKA JUURINEN OY
puh. +358 10 2290 670
asiakaspalvelu@optiikkajuurinen.fi
www.optiikkajuurinen.fi

Korkearesoluutioinen 
apuväline työskentelyyn. 
Windows- ja Mac-
yhteensopiva laite, jonka 
voit ottaa myös helposti 
mukaasi. Markkinoiden 
suurin työskentelykorkeus 
mahdollistaa isompienkin 
kohteiden tarkastelun.

Apuvälineratkaisut
heikkonäköisille

UUTUUS!
MagniLink PRO 
Full HD

www.lowvision.fi
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Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 

potevien asialla

Low Vision International tarjoaa laajan valikoiman 
näkemisen apuvälineitä kotiin, työpaikalle ja 
kouluun. Tuotekehitystä tehdään käyttäjien ehdoilla 
ja innovatiiviset laitteet ovat alansa huippua. 
Low Vision International on maailman johtavia 
näkemisen apuvälineiden valmistajia.

Optiikka Juurinen Oy vastaa Suomessa kaikkien 
Low Vision International -tuotteiden myynnistä, 
huollosta ja käyttäjätuesta, mukaan lukien 
apuvälineohjelmistot.

OTA YHTEYTTÄ: OPTIIKKA JUURINEN OY
puh. +358 10 2290 670
asiakaspalvelu@optiikkajuurinen.fi
www.optiikkajuurinen.fi

Korkearesoluutioinen 
apuväline työskentelyyn. 
Windows- ja Mac-
yhteensopiva laite, jonka 
voit ottaa myös helposti 
mukaasi. Markkinoiden 
suurin työskentelykorkeus 
mahdollistaa isompienkin 
kohteiden tarkastelun.

Apuvälineratkaisut
heikkonäköisille

UUTUUS!
MagniLink PRO 
Full HD

www.lowvision.fi
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Kevään jälkiä

Autot huristavat pörriäisen siivin 
jaloissaan levittävät hiekoitushiekan siitepölyn
reitilleen
ihmiset ponnistelevat
polkevat kitiseviä polkupyöriään, istuimet liian korkealla tai 
matalalla
ja juoksijat tassuttelevat, 
kävelijät laahustavat tai  kipittävät 
sen kuulee kengänkannoista
kuinka pienin tömäyksinlapset laukkaavat 

he ojentavat jalkansa kauniisti
uudelleen kengitettäviksi
ja kirmaavat

auringon lämmittämälle asfaltille
jättävät jäljittelemättömiä jälkiä 

ja vaikka näkisi ilmassa läpinäkyvät siiven iskut,
miten enkelit lentävät ja poimivat kevään ensimmäisen ruusun
kukkimaan kristallimaljakkoon
ei tietäisi, mihin ihminen kiiruhtaa

– Tiina Kulmala


