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Muutoksen kourissa aina vaan!
Teksti: Timo Nyström, Retina ry:n puheenjohtaja
Kuva: Pekka Makkonen

Se on jatkuvaa. Karkuun et pää-
se. Harva siitä tykkää. Monet 
sitä arvostelevat, mutta lopulta 

tulevat perässä, joskin jälkijunassa.

Onko pakko, jos ei taho? Jope on teh-
nyt siitä laulunkin. Tässä tapauksessa 
tuo arvoitus tarkoittaa muutosta, niin 
tuttua ja alati jatkuvaa.

Mitä siitä sitten pitäisi ajatella? Moni-
en mielestä ennen kaikki oli parem-
min ja nyt ei sitten juuri mikään. Onko 
heillä jotenkin vinoutunut käsitys 
elämästä ja muutoksen hyväksymi-
sestä? Elämä on yhtä luopumista syn-
tymästä saakka, jos ei konkreettista 
hyödykkeistä luopumista, niin ajan 
hetkestä kuitenkin. 

Turvallista toki on, jos pitäytyy tutuis-
sa tavoissa ja menee samoja elämän 
uria. Itselläni on kyllä vähän toisenlai-
nen olo. Mikkelin Jukurien voittaessa 
eräänä keväänä Mestiksen jääkiekos-
sa huoltaja totesi juhlan aikana, että 
nuorten pitää nyt juhlia. Hän antoi 
ohjeen, että sinnepäin aina, missä on 
suurin meteli.

Kymmeniä vuosia sitten eräs nuoru-
kainen halusi elää ehjänä näkevien 

joukossa. Monet kummalliset tapah-
tumat olisi voitu välttää ja näyttele-
miseltä välttyä. Hengenlähtökin oli 
muutamia kertoja lähellä. Ei vain voi-
nut antaa periksi. Miksi ei? Hävetti, 
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Suojaa
silmäsi

häikäisyltä!

harmitti ja nolotti. Ja kuinkas sitten 
kävikään? Kun asia lopulta tuli julki, 
hävetti, harmitti ja nolotti vuorostaan 
juuri niitä ympärillä olleita tärkeitä ja 
rakkaita ihmisiä, joille en ollut keh-
dannut näkövammaani paljastaa.

Yksi sana pitäisi poistaa käytöstä: 
enää. Olet varmaan äskettäinkin kuul-
lut jonkun sanovan: ”En minä enää…” 
Nyt juuri pitäisi lähteä ja alkaa! Kos-
kaan ei ole myöhäistä. Odottamalla 
jää vain joukosta, ja välimatka kasvaa.

Muutos on hyväksyttävä ensin omas-
sa päässään, ennen kuin sitä voi to-
teuttaa käytännössä. Toivoisin, että 
jokainen meistä voisi ottaa vastuun 
muutoksestaan ja johtaa sitä omal-
la tavallaan. Paikallaan pysyminen ei 
kannata. Ryhdytään muutoksen kus-
kiksi, ei istuta takapenkille!
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Tunnetko 
Charles-Bonnet syndrooman? 
Teksti: Liisa Lahtinen, neuropsykologi, Näkövammaisten liitto ry

Charles-Bonnet syndroomalla 
(CBS) tarkoitetaan tilaa, jos-
sa psyykeltään terve näkö-

vammainen näkee monimuotoisia 
ja eloisia harhanäkyjä valveilla olles-
saan. Kyse ei ole epätarkasti nähdyn 
kohteen väärintulkinnasta tai mie-
likuvituksesta. Vaikka ilmiön kuvasi 
ensimmäistä kertaa sveitsiläinen fi-
losofi Charles Bonnet jo 1760, hänen 
maanmiehensä, tiedemies George de 
Morsieur nimesi sen hänen mukaansa 
vasta vuonna 1936. 

Charles Bonnet kuvasi esseessään 
harmaakaihin vuoksi sokeutuneen 
87-vuotiaan isoisänsä näkemiä har-
hanäkyjä, jotka sisälsivät yksityis-
kohtaisia kuvia miehistä, naisista, 
linnuista, eläimistä, rakennuksista, 
tapeteista, ja erikokoisista ja erikoi-
sen muotoisista kärryistä. Kerrotaan, 
että myös Charles Bonnet sairastui jo 
nuorena tuntemattomaan silmäsai-
rauteen, jonka seurauksena hän nä-
kövammautui vaikeasti 40-vuotiaana 
ja näki itsekin harhanäkyjä.

Vaikka ilmiö on tunnettu yli 250 vuot-
ta, siihen liittyy edelleen paljon epä-
tietoisuutta niin ammattihenkilöstön 

kuin näkövammaistenkin keskuudes-
sa. Itse aloitin työskentelyni psykolo-
gina näkövammaisten parissa 1984, 
mutta törmäsin ilmiöön ensimmäisen 
kerran kansainvälisessä konferenssis-
sa vasta 1990-luvun lopussa. Viimeis-
ten 20 vuoden kuluessa ilmiötä on 
tutkittu runsaasti, ja siitä on saatu li-
sää tietoa. 

Lopullista selvyyttä siitä, miksi toi-
set näkövammauduttuaan näkevät 
harhanäkyjä ja toiset eivät, ei ole vie-
läkään saatu. On viitteitä, että ilmiö 
olisi yleisempi naisilla kuin miehillä. 
Väestön ikääntyessä näkövammais-
ten määrä lisääntyy ja samalla Char-
les-Bonnet syndrooma. CBS on osat-
tava tunnistaa, jotta näitä ihmisiä 
pystytään kohtelemaan oikein.

Charles-Bonnet syndrooman 
diagnosointi

Jossain määrin on edelleen näkemy-
seroja siitä, millaiset näköharhat lue-
taan ilmiön piiriin. Kuuluvatko esim. 
verkkokalvosairauksissa yleiset va-
loilmiöt mukaan, vai pitääkö nähdä 
monimuotoisempia harhanäkyjä? 
Tästä syystä eri tutkimuksissa rapor-
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toiduissa esiintyvyysluvuissa on vaih-
telua. Myös ihmisten haluttomuus 
kertoa näköharhoistaan väärinym-
märryksen pelossa vaikuttaa lukuihin.

Vanhemmissa tutkimuksissa CBS:n 
esiintyvyys on vaihdellut välillä 0,4-
30 %, mutta uudessa ikärappeuma-
tutkimuksessa se oli 40 %. Pitkälle 
edennyttä retinitistä sairastavia kos-
kevassa tutkimuksessa esiintyvyys oli 
37 %. Ilmiö näyttää siis olevan huo-
mattavasti yleisempi, kuin aiemmin 
on otaksuttu.

Yleisesti hyväksyttyinä kriteereinä 
CBS:n toteamiseksi pidetään seuraa-
via: näköä heikentävä silmäsairaus, 
harhanäkyjen toistuvuus pidemmän 
ajanjakson kuluessa, henkilö tiedos-
taa harhanäkyjen epätodellisuuden, 
harhanäkyjä ei esiinny muiden aisti-
piirien alueella, henkilöllä ei esiinny 
harhaluuloja ja hänellä on normaali 
kognitio. 

CBS:n diagnoosi tehdään sulkemalla 
pois muut mahdolliset harhanäkyjä 
aiheuttavat syyt. Aiemmin ajateltiin, 
että ilmiöön liittyy aina näöntarkkuu-
den aleneminen, mutta viimeaikai-
sissa pitkälle edennyttä glaukoomaa 
koskevissa tapaustutkimuksissa on 
todettu, että henkilöillä saattoi ilme-
tä näköharhoja, kun näkökentässä 
oli laajat puutokset, vaikka näöntark-
kuus oli normaali. Näöntarkkuuden 
alenema näkövammaisuuden tasolle 
lisää kuitenkin riskiä näköharhoihin. 

CBS voi ilmetä missä tahansa näköä 
heikentävässä silmäsairaudessa tai 
näköjärjestelmän minkä tahansa osan 
vauriossa minkä ikäisenä tahansa. Iän 
myötä riski kasvaa, koska näköä hei-
kentävät silmäsairaudetkin lisään-
tyvät. Tapaustutkimuksia on myös 
lapsista, joilla esiintyi hyvin saman-
kaltaisia näköharhoja kuin aikuisilla. 
Lapset saattoivat nähdä mm. ihmisiä, 
eläimiä, joulupukkeja, ballerinoja, 
hyönteisiä tai kaltereiden takana ole-
via vankeja. Syntymäsokeilla ilmiötä 
ei sen sijaan ole raportoitu.

Tyypillisiä piirteitä

Tyypillisesti harhanäyt ovat lyhyt-
kestoisia, yleensä minuutteja tai vain 
sekunteja. Joskus ne voivat kestää pi-
tempiäkin aikoja. Retiniitikkoja kos-
kevassa tutkimuksessa hieman yli 
puolet tutkituista näki näköharhoja 
päivittäin tai viikoittain. Laajassa ikä-
rappeumapotilaita koskevassa tutki-
muksessa noin kolmasosalla harhanä-
kyjä oli viikoittain, noin viidesosalla 
kuukausittain tai päivittäin ja lopulla 
kymmenellä prosentilla koko ajan. 

Lähes puolet ilmaisi näköharhojen 
vaikuttavan päivittäisiin toimintoihin 
kuten TV:n katseluun, liikkumiseen ja 
ruuanlaittoon. 

Yleisimmin näköharhat sisälsivät eri-
laisia muotoja, kuvioita, kasvoja, esi-
neitä ja eläimiä, jopa monimuotoisia 
maisemia. Retiniitikot mainitsivat ta-
vallisimpina erilaiset valokuviot ja eri-
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muotoiset läiskät, harvemmin ihmiset 
tai eläimet. On myös melko tyypillistä 
nähdä samoja kohteita toistuvasti.

Useimmiten harhanäyt nähdään te-
räväpiirteisempinä kuin ympäristön 
kohteet. Ne voivat olla värillisiä tai 
mustavalkoisia, ja niihin voi sisältyä 
liikettä. Eräässä tutkimuksessa värilli-
set näköharhat on liitetty ikärappeu-
maan. Toiminnallisista magneettiku-
vauksista saatiin tähän tukea. 

Uskallanko kertoa – 
ymmärretäänkö minua?

Vaikka tieto on lisääntynyt, tutkimuk-
set antavat edelleen viitteitä siitä, että 
vain pieni osa näköharhoja kokevista 
uskaltaa kertoa niistä terveydenhuol-
tohenkilöstölle tai kenellekään. Reti-
niitikkoja koskevassa tutkimuksessa 
vajaa kolmasosa ei ollut kertonut har-
hanäyistä kenellekään ja vain vajaa 
kolmasosa oli kertonut niistä tervey-
denhuoltohenkilöstölle.  

Laajassa tutkimuksessa 70 % ikä-
rappeumapotilaista ei ollut kuullut 
CBS:stä aiemmin. Noin puolet osasi 
kuitenkin liittää sen silmäsairauteen-
sa. Osa tutkituista tulkitsi sen viittaa-
van psyykkiseen sairauteen tai muis-
tisairauteen. 

Itse muistan kuulleeni erään näkö-
vammaisen kommentin: "Näkö meni, 
ja pitikö vielä hulluksikin tulla!" Usein 
myös läheiset ihmiset suhtautuvat il-
miöön tiedon puutteen vuoksi huo-

lestumalla, vähättelemällä tai sivuut-
tamalla asian toteamuksella: "Älä nyt 
höpsöjä puhu, ei täällä ole mitään!" 
Suurin osa oli helpottunut saatuaan 
tietoa CBS:stä, ja minulla on saman-
lainen kokemus käytännön työstä.

Useimmiten näköharhat ovat sisäl-
löltään neutraaleja eivätkä herätä 
pelkoa, vaikka voivatkin olla outoja 
ja omituisia. Erään tutkimuksen mu-
kaan puolet ihmisistä koki kuitenkin 
lievää ja lähes kolmasosa vakavaa 
stressiä näköharhojen yhteydessä. 
Stressi ei aiheutunut näköharhoista 
sinänsä, vaan siihen vaikutti enem-
män tulkinta niiden taustasyystä. Re-
tiniitikoita koskevassa tutkimuksessa 
kaksi kolmasosaa ei kokenut stressiä 
näköharhojen vuoksi.

Ensi kertaa ilmestyessään näköhar-
hat voivat herättää pelkoa ja jopa 
kauhua. Ajan myötä niihin yleensä 
tottuu, eivätkä ne enää aiheuta pelon 
tunteita. Suurin osa ihmisistä ei tut-
kimusten mukaan koe näköharhojen 
vaikuttavan erityisemmin heidän elä-
määnsä, mutta on myös niitä, joihin 
ne vaikuttavat erittäin kielteisesti. 
Vain harva pitää näköharhoja kuiten-
kaan miellyttävinä. 

Kielteiset kokemukset olivat yhtey-
dessä näköharhojen esiintymistihe-
yteen ja pitkäkestoisuuteen. Luon-
nollisesti kokemus oli kielteinen, jos 
näköharhat herättivät pelkoa tai jos 
niiden taustasyynä pidettiin psyyk-
kistä häiriötä tai muistisairautta. Kun 
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näköharhat osattiin liittää näön hei-
kentymiseen, niitä ei koettu kieltei-
sinä. Jos henkilöllä ei ollut tai hän ei 
ollut saanut ilmiöstä tietoa tervey-
denhuoltohenkilöstöltä, näköharhat 
koettiin useammin kielteisinä. 

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 
2005 tehdyn tutkimuksen perusteel-
la tutkijat suosittelivat, että potilaalle 
olisi hyvä kertoa CBS:stä jo siinä vai-
heessa, kun hänellä todetaan näköä 
heikentävä silmäsairaus. Näin voitai-
siin osaltaan vähentää pelkoa ja ah-
distusta, jos näköharhoja myöhem-
min ilmaantuisi.

Osassa tutkimuksista lähes puolet 
haastatelluista koki, etteivät he saa-
neet riittävästi tietoa kerrottuaan nä-
köharhoistaan. Terveydenhuoltohen-
kilöstöstä kolmasosa ilmoitti, ettei 
tiedä ilmiöstä lainkaan tai tarpeeksi.

Voiko näköharhoihin vaikuttaa?

Näköharhoja provosoivina tekijöinä 
on tutkimuksissa mainittu mm. kir-
kas tai hämärä valaistus, yhtäkkinen 
molempien silmien näön heikkene-
minen, uupumus, stressi, kognitii-
visten toimintojen heikentyminen ja 
jokin aivotapahtuma sekä vähäinen 
sosiaalinen aktiivisuus. On myös esi-
merkkejä siitä, että hyvin stressaava 
elämäntapahtuma voi vaikuttaa ko-
kemukseen näköharhoista. 

Lukuisat lääkkeetkin saattavat provo-
soida näköharhojen ilmaantumista. 

Aivan uusimmissa tutkimuksissa on 
todettu, että erityisesti kosteaa ikä-
rappeumaa sairastavilla näköharhoja 
provosoivana tekijänä voi olla jopa 
vatsahappolääke (PPI, protonipum-
pun estäjä). Siksi onkin tärkeää kar-
toittaa lääkitys ja siinä mahdollisesti 
tapahtuneet muutokset, kun näkö-
harhoja ilmaantuu.

Näköharhat ovat omasta tahdosta 
riippumattomia. On kuitenkin keino-
ja, joilla niiden ilmaantumiseen voi 
mahdollisesti vaikuttaa. Jos näköky-
kyä pystytään parantamaan valais-
tuksella, apuvälineillä tai kirurgisella 
operaatiolla, tilanne voi helpottua. 
Käveleminen kohti näköharhaa tai sil-
le puhuminen saattaa auttaa, samoin 
motorinen toiminta kuten silmien rä-
pyttely, sulkeminen tai katseen siir-
täminen vasemmalta oikealle ilman 
pään liikettä kahden kuvitteellisen 
pisteen välillä, jotka ovat noin metrin 
etäisyydellä toisistaan. 

Tehokkaana interventiona on pidetty 
myös tiedonsaantia, sosiaalisen aktiivi-
suuden lisäämistä ja keskustelua ver-
taisryhmässä omista kokemuksista. 

Mitään yleispätevää lääkkeellistä hoi-
toa ei näköharhoihin ole, mutta usein 
yksilötapauksissa löydetään lääke, 
josta on apua. Lääkkeinä käytetään 
keskushermostoon vaikuttavia val-
misteita, jolloin on mietittävä myös 
niiden mahdollisia haittavaikutuksia. 
Useimmiten lääkitystä kokeillaan ti-
lanteissa, joissa näköharhat heiken-
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tävät merkittävästi elämänlaatua ja 
aiheuttavat voimakasta stressiä ja ah-
distusta.

Mistä näköharhat johtuvat?

Varmaa syytä näköharhojen esiin-
tymiseen ei runsaista tutkimuksis-
ta huolimatta vielä tiedetä. Eräis-
sä tutkimuksissa on todettu, että 
näköharhoja näkevillä henkilöillä 
esiintyy poikkeavaa aktivaatiota nä-
köaivokuorella. Kaksi keskeistä ja 
hyvin perusteltua taustateoriaa liit-
tyy sähkökemiallisten impulssien 
puutteellisuuteen näköaivokuorella. 
Purkaus/vapautus-teoria olettaa im-
pulssien puutteellisuuden johtuvan 
vauriosta jossain näköradan osas-
sa. Sensorisen deprivaation teoria 
puolestaan olettaa silmäsairaudes-
ta sekundaarisesti johtuvan näköär-
sykkeiden puuttumisen aiheuttavan 
impulssien puutteellisuuden. 

On luontevaa ajatella, että kun ulko-
maailmasta näköärsykkeitä vastaan-
ottavien ja tietoa välittävien näköjär-
jestelmän osien toiminta häiriintyy, 

aivojen saama ärsykevirta vähenee. 
Tällöin aivoissa syntyy poikkeavaa si-
säsyntyistä aktivaatiota, ja aivot alka-
vat tuottaa harhanäkyjä. On arvioitu, 
että yli puolet aivoihin kulkevista her-
mosäikeistä lähtee silmästä. Viestilii-
kenne alkaa ikään kuin kulkea väärin 
päin, vastakkaiseen suuntaan. Näkö-
harhoja on verrattu amputoidun raa-
jan aiheuttamaan aavekipuun, jota 
henkilö voi kokea raajan puuttumi-
sesta huolimatta.

Aiemmin oletettiin, että näköharhat 
aktivoituvat juuri näön heikentymis-
vaiheen jälkeen ja häviävät noin 1,5 
vuoden kuluessa. Viimeaikaisissa tut-
kimuksissa on kuitenkin todettu, että 
näköharhat voivat kestää selkeästi 
pitempään, usein vuosikausia. Eräis-
sä tutkimuksissa on todettu jopa 75 
%:lla henkilöistä näköharhojen jatku-
neen yli 5 vuottakin. Yleensä niiden 
esiintymistiheys kuitenkin väheni, 
kesto lyheni, eikä niitä enää koettu 
niin häiritsevinä.

Lisätietoa:
www.charlesbonnetsyndrome.org
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Retina ry halusi selvittää, millais-
ta palvelua perinnöllistä verk-
kokalvorappeumaa sairasta-

vat henkilöt saavat Suomessa oman 
keskussairaalansa tai yliopistosairaa-
lansa silmätautien klinikalla. Aihetta 
tarjottiin opinnäytetyön aiheeksi Ou-
lun ammattikorkeakoulun Optomet-
rian tutkinto-ohjelmaan. Yhteistyös-
tä syntyi kyselytutkimus, joka antaa 
ensimmäistä kertaa tietoa potilaiden 
hoitokokemuksista silmäsairauteen-
sa liittyen. 

Opinnäytetyön tekijä on optometrian 
opiskelija Jenni Niemi, ja ohjaavana 
opettajana oli Tuomas Juustila. Reti-
na ry toimi opinnäytetyötä ohjaava-
na tahona ja tarjosi asiantuntija-apua 
sekä kanavan aineiston keräämiseen. 

Perinnöllistä verkkokalvorappeumaa 
sairastavien saamia palveluja ei ole 
tutkittu aikaisemmin. Tieto tarjotuis-
ta palveluista ja hoidosta on poh-
jautunut silmätautien klinikoiden il-
moittamiin käytänteisiin, yksittäisten 
potilaiden kertomuksiin ja yleista-

Kyselytutkimus perinnöllisten 
verkkokalvon rappeumatautien hoidosta
Teksti: Jenni Niemi, optometrian opiskelija ja Tuomas Juustila, 
     opto metristi (YAMK) Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja  
     terveysalan yksikkö, Optometrian tutkinto-ohjelma
Kuva:  Pekka Makkonen

solla oleviin suosituksiin. Opinnäyte-
työ tuottaa tietoa potilaiden hoito-
kokemuksista keskussairaaloiden ja 
yliopistollisten sairaaloiden silmä-
tautien klinikoilla. Tässä artikkelissa 
esitellään kyselytutkimuksen keskei-
simmät tulokset. 

Jenni Niemi kertoi opinnäytetyönsä tu-
loksista Retina ry:n syyskokouksessa 
27.10.2018 Turussa.
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Aineisto

Opinnäytetyö perustuu kyselyaineis-
toon, joka kerättiin helmi-maalis-
kuussa 2018. Kyselylomake lähetet-
tiin suorapostituksena Retina ry:n 
jäsenille, minkä lisäksi sähköisen ky-
selylomakkeen linkki ja lomakkeen 
pdf-versio lähetettiin sähköpostitse. 
Retina ry:n jäsenmäärä 31.12.2017 
oli 526 varsinaista jäsentä, ja heistä 
kaikki osoitteensa ilmoittaneet sai-
vat tutkimuskutsun. Sähköisen ky-
selylomakkeen linkkiä jaettiin lisäksi 
Näkövammaisten liiton Retiniitikot-
sähköpostikeskustelun, Facebookin 
Retina Finland -ryhmän sekä Näkö-
vammaiset lapset ry:n, Suomen kuu-
rosokeiden ja Näkövammaisten liiton 
alueyhdistysten sähköpostitiedotus-
ten kautta. 

Aineiston kokonaismääräksi muodos-
tui 169 vastausta. Retina ry:n jäsen-
määrään suhteutettuna vastauksia 
saatiin 32 % jäsenten lukumäärästä. 
Aineisto vastaa sukupuoli- ja ikäja-
kaumaltaan sekä vastaajien maan-
tieteelliseltä jakaumalta Retina ry:n 
jäsenistöä. Aineistoa voidaan siten 
pitää edustavana otoksena yhdistyk-
sen jäsenistä. 

Keskeisimpiä tuloksia

Kyselyn tulosten mukaan perinnöl-
lisiä verkkokalvon rappeumatauteja 
sairastavien asioinnit keskussairaaloi-
den ja yliopistollisten sairaaloiden sil-
mätautien klinikoilla liittyvät apuvä-

lineiden hankkimiseen, liitännäisten 
silmäsairauksien ja uusien silmämuu-
tosten hoitamiseen sekä silmäsairau-
den seurantaan. 

Diagnoosin saamisen yhteydessä on 
tarjolla eri ammattilaisten ja autta-
vien tahojen palveluja. Yleisimmin 
diagnoosivaiheessa oli ohjattu eteen-
päin yhden tai kahden ammattilaisen 
tai auttavan tahon luo. Useimmiten 
vastaajat kertoivat saaneensa apua 
kuntoutusohjaajalta, sosiaalihoita-
jalta ja ensitieto- tai sopeutumisval-
mennuskurssilta. Viidesosa kuitenkin 
ilmoitti, ettei heitä diagnosointivai-
heessa ohjattu eteenpäin minnek-
kään. Eri yhdistyksistä vastaajat ker-
toivat yleisimmin saaneensa tietoa 
Näkövammaisten liiton toiminnasta. 

Yleisimpiä apuvälineitä, joita vastaa-
jat ilmoittivat saaneensa silmätautien 
klinikoilta, olivat valkoinen keppi, 
suurentavat apuvälineet ja erikoisla-
sit. Vastaajista kolme neljäsosaa oli 
pääasiassa tyytyväisiä klinikalla saa-
mansa palvelun laatuun, ja lähes yhtä 
usein (67 %) oltiin tyytyväisiä palve-
lun määrään. 

Kolmasosa kertoi saavansa säännölli-
siä kutsuja seurantakäynneille, mutta 
suurin osa (38 %) otti tarvittaessa itse 
yhteyttä silmätautien klinikalle. Mitä 
nuoremmista vastaajista oli kyse, sitä 
yleisemmin he ilmoittivat olevan-
sa säännöllisessä seurannassa. Alle 
18-vuotiaista yli 90 % kertoi käyvänsä 
säännöllisesti seurannassa silmätau-
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tien klinikalla. Yli 60-vuotiaista näin 
vastasi alle viidesosa. Yli neljäsosa 
kaikista vastaajista kertoi käyvänsä 
yksityisellä silmälääkärillä, jos tarvit-
see hoitoa tai apua silmäsairauteensa. 

Kyselyssä hieman yli kolmasosa vas-
taajista kertoi, että heille on tehty 
silmäsairauteen liittyvä geenites-
ti. Nuorten vastaajien joukossa ko-
kemukset geenitestauksesta olivat 
yleisempiä. Yleisimmin syyksi siihen, 
ettei geenitestiä oltu tehty, kerrot-
tiin, ettei mahdollisuutta testiin oltu 
koskaan tarjottu terveydenhuollossa. 
Muita syitä olivat, ettei geenitestejä 
ollut vielä tarjolla diagnoosin tekemi-
sen aikaan, vastaaja ei ollut kiinnos-
tunut geenitestauksesta, testiin ei ol-
lut päässyt pyynnöistä huolimatta tai 
geenitestiä ei oltu tehty, koska lähisu-
kulainen oli testattu. 

Kyselyssä havaittiin alueellisia eroja 
geenitestaus- ja seurantakäyntikoke-
musten yleisyydessä sekä tyytyväi-
syydessä palvelujen määrään ja laa-
tuun. Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvat 
vastaajat ilmoittivat muita useam-
min, että heille oli tehty geenitesti 
sekä että he ovat säännöllisessä seu-
rannassa silmätautien klinikalla. Ko-
kemukset geenitesteistä olivat har-
vinaisimpia Länsi- ja Sisä-Suomessa. 
Säännöllistä seurantaa ilmoittivat vä-
hiten Lapissa, Länsi-, Sisä- ja Lounais-
Suomessa asuvat vastaajat. 

Tyytyväisyys hoidon ja palvelujen 
laatuun oli suurinta Itä- ja Pohjois-

Suomessa, kun taas Länsi- ja Sisä-Suo-
messa asuvat olivat muita tyytymät-
tömämpiä. Itä- ja Pohjois-Suomessa 
asuvat olivat kaikkein tyytyväisimpiä 
myös palvelujen määrään. 

Aineiston suhteellisen pienen koon 
vuoksi hoitokokemuksia ja tyytyväi-
syyttä palveluihin ei ollut mahdollista 
tarkastella asiointiklinikan mukaan. 
Valtakunnallisesti yliopistollisissa 
sairaaloissa asioivat olivat hieman 
tyytyväisempiä palveluihin ja geeni-
testauskokemukset olivat yleisempiä 
kuin keskussairaaloissa asioivien vas-
taajien joukossa. 

Pohdintaa

Suurin osa vastaajista oli tyytyväi-
siä silmätautien klinikoilla saamiinsa 
palveluihin, mutta aineistosta nousi 
esille myös kehittämiskohtia. Kyselyn 
mukaan viidesosaa vastaajista ei oltu 
ohjattu diagnoosin saamisen yhtey-
dessä kenenkään ammattilaisen luo 
tai mihinkään palveluihin, kuten en-
sitietokurssille. 

Kyselylomakkeen lopussa oli avoin 
viestikenttä, johon oli mahdollista 
jättää kommentteja. Diagnoosivai-
heen puutteellinen tiedonsaanti ja 
tuen puute oli yleisin esiin nostettu 
asia. Useat vastaajat kokivat, että hei-
dät jätettiin diagnoosin ja sairauten-
sa kanssa yksin. 

Kolmasosa vastaajista ilmoitti käy-
vänsä säännöllisillä seurantakäyn-
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neillä silmätautien klinikalla. Toive 
säännöllisestä seurannasta, hoito-
kontaktin saamisen vaikeus sekä 
pitkät jonotusajat julkisen tervey-
denhuollon puolella nostettiin esille 
avoimissa vastauksissa. Osa vastaajis-
ta koki, että tällä hetkellä oma aktiivi-
suus on merkittävässä roolissa palve-
lujen ja apuvälineiden saamisessa. 

Yli neljäsosa vastaajista kertoi käy-
vänsä yksityisellä silmälääkärillä, mi-
käli tarvitsi hoitoa tai tutkimuksia 
silmäsairauteensa. Syytä yksityisellä 
lääkärillä asioimiseen ei kysytty. Voi 
olla, että osa asioi yksityisen tervey-
denhuollon puolella, koska heitä ei 
oteta vastaan silmätautien klinikalla, 
osa vapaaehtoisesti esim. sen vuok-
si, ettei yksityiselle puolelle tarvitse 
jonottaa. Näin suuri yksityisten ter-
veyspalvelujen osuus herättää kysy-
myksen hoidon tasavertaisuudesta ja 
saavutettavuudesta. 

Avoimissa vastauksissa muutama 
vastaaja nosti esiin silmäsairauden 
hoitoon liittyvät taloudelliset kustan-
nukset. Myös vähävaraisten huoli pal-
veluihin pääsystä nousi esille. 

Kyselyn vastaajista hieman yli kol-
masosa ilmoitti, että heille on tehty 
geenitesti. Yleisin ilmoitettu syy sii-
hen, ettei geenitestiä oltu tehty, oli 
ettei mahdollisuutta testiin oltu tar-
jottu terveydenhuollon puolelta. Ky-
selyssä ei erikseen tiedusteltu, onko 
geenitestin mahdollisuudesta, hai-
toista ja hyödyistä keskusteltu poti-

laan kanssa, mutta tulosten valossa 
vaikuttaa siltä, ettei geenitestiä ole 
otettu puheeksi terveydenhuollossa. 
Jatkotutkimuksessa voisi selvittää, 
miten paljon potilaat saavat tervey-
denhuollon toimijoilta tietoa geeni-
testauksen merkityksestä ja kehitteil-
lä olevista uusista hoitomuodoista.

Kokemuksissa hoidon piirteistä ha-
vaittiin eroja maantieteellisten aluei-
den välillä. Koska aineiston koko oli 
sen verran pieni, ettei klinikkakoh-
taista vertailua palveluista ja vastaaji-
en tyytyväisyydestä ollut mahdollista 
tehdä, alueellista tarkastelua täyden-
nettiin vertailemalla yliopistollisissa 
sairaaloissa ja keskussairaaloissa asi-
oivien kokemuksia keskenään. Näin 
saatiin täydennettyä maantieteellistä 
tarkastelua. 

Alueellisiin ja asiointiklinikkakohtai-
siin eroihin voivat vaikuttaa aineiston 
jakautumisen piirteet, esim. diagnoo-
sien epätasainen jakautuminen alu-
eittain. Tarkastelussa ei kuitenkaan 
havaittu yksiselitteistä yhteyttä ai-
neiston jakautumisen ja alueellisten 
tai asiointiklinikkakohtaisten erojen 
välillä. Kattavamman aineiston avulla 
voitaisiin alueellisia ja klinikkakohtai-
sia tuloksia tarkentaa. 

Opinnäytetyö on yleiskatsaus perin-
nöllisiä verkkokalvon rappeumatau-
teja sairastavien hoitokokemuksista 
julkisen terveydenhuollon puolella 
Suomessa. Kokemuksia hoidosta ja 
palveluista ei ole aikaisemmin kartoi-
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tettu, ja työn tuloksia voidaan hyö-
dyntää edunvalvonnassa, verkkokal-
von rappeumasairauksien hoidon ja 
seurannan kehittämisessä sekä poh-
jana jatkotutkimukselle. 

Jatkotutkimuksissa hoidon ja kun-
toutuksen tarkastelua voisi laajentaa 
julkisen terveydenhuollon ulkopuo-

Miten jokaisen yksilöllinen 
kokemus voidaan yleistää 
ja viedä yhteiskunnalliseen 

keskusteluun ja näin tehdä merkittä-
väkin muutos mahdolliseksi

Kesällä 2017 olin pohtinut opinnäy-
tetyöni aihetta, kun Retina ry etsi 
alkusyksystä kuin tilauksesta opin-
näytetyön tekijää. Minulla on tervey-
denhuoltoalan pohjakoulutus. Olen 
ollut perusterveydenhuollossa ja psy-
kiatrian puolella hoitajana. Pisin työ-
kokemus on kuitenkin sosiaalialalta, 
jossa olen vuodesta 2001 tehnyt väki-
valtatyötä laitoksessa ja avopuolella.

Kun kuntoutuksen ohjaajaksi opis-

keluni toisena vuotena aloin tutus-
tua Retina ry:n toimintaan ja siihen, 
millaista retiniitikkojen elämä on, 
minulle avautui uusi näkökulma maa-
ilmaan. Opinnäytetyöni aiheena oli 
selvittää retiniitikoiden kokemuksia 
palveluihin ohjautumisesta diagnoo-
sin saatuaan. Lisäksi tavoitteena oli 
selvittää kohderyhmän koettua elä-
mänlaatua ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä. 

Haastattelututkimukseen ilmoittau-
tui henkilöitä eri puolilta Suomea, ja 
asuinpaikat vaihtelivat maaseudulta 
erisuuruisiin kaupunkeihin. Haastat-
telut tein pääosin puhelimitse, osan 
tapasin kasvotusten heidän ehdotta-

Yksilön kokemuksesta kohti
yhteiskunnallista muutosta
Teksti: Teija Hollo
Kuva: Kaija Halme

lelle. Tutkimuksissa olisi hyödyllistä 
tarkastella esim. Näkövammaisten 
liiton tarjoamia kuntoutuspalveluja 
sekä ammatillisen kuntoutuksen ylei-
syyttä. Laajempi aineisto mahdollis-
taisi myös tarkemman analyysin eri 
taustatekijöiden merkityksestä hoi-
tokokemuksiin ja jakaumien tilastol-
lisen merkitsevyyden testaamisen. 
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massaan paikassa. En tiedä, jännitti-
kö haastateltaviani, mutta sitä ei huo-
mannut. Kaikki olivat erittäin ihania 
ja huumorintajuisia ihmisiä. 

Minulla oli mielenkiintoisia ja vaikut-
tavia hetkiä haastattelujen parissa. 
Elin ne uudelleen kirjoittaessani tie-
dostoja puhtaaksi. Kuulemani asiat 
saivat minut eläytymään moniin kos-
kettaviin ja kiehtoviin, elämäntäytei-
siin maailmoihin. Jokainen haasta-
teltavani sai minut pohtimaan myös 
omaa suhdettani elämään ja sen eri 
tapahtumiin ja sävyihin.

Olen aina ollut kiinnostunut elämä-
kerroista ja tarinoista. Pienenä tyttö-
nä kuulin mummuni kertomana, mil-
laista elämä oli hänen lapsuudessaan 
ja miten hän koki ja näki eri elämän-
vaiheensa. Istuin usein mummulan 
vanhan pirtin pitkällä penkillä kuun-
telemassa mummun ja hänen tutta-
viensa tarinointia. Jokin niissä kerto-
muksissa viehätti suuresti. 

Kokemusten kuuleminen ja pohti-
minen ovat olleet siis jo lapsuudesta 
saakka minulle luontaista ja innosta-
vaa. Haastattelututkimuksen tyyliksi 
valikoitui ehkä juuri tästä syystä elä-
mäkertahaastattelu, jossa oli teema- 
ja syvähaastattelun piirteitä.

Haastattelujen tuloksena selvisi, että 
diagnoosin saatuaan useat retinii-
tikot olivat jääneet vaille ohjausta 
tarvittavien palvelujen piiriin. Monet 
olivat myös jatkaneet siinä vaiheessa 

elämäänsä kuten ennenkin, ja vasta 
usean vuoden jälkeen, kun näön on-
gelmat lisääntyivät, he hakeutuivat 
uudelleen silmälääkäriin. 

– Oireita oli jo teinipoikana, mutta 
diagnoosin sain armeijassa. Jatkoin 
elämää kuten ennenkin.

– Kouluterveydenhoitaja lähetti, ja 
silmälääkäri totesi, että on isompi 
ongelma. Kyl mää sitten aina lopulta 
oon saanu kuntoutustietoa, kun olen 
itse selvitellyt.

– Teininä jo mietin, onko näössä vi-
kaa, kun en nähny mustaa kiekkoa 
jääkiekkoa pelatessa. Diagnosoitiin 
sitten 19-vuotiaana.

Teija Hollo kävi esittelemässä opinnäyte-
työnsä tuloksia myös Jys-Retinan kerhoil-
lassa 28.3.2019.
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Haastatteluissa nousivat esille tar-
peelliset ja välttämättömät palvelut, 
kuten kuljetuspalvelut ja erilaiset nä-
önkäytön ja liikkumisen apuvälineet, 
jotka auttoivat selviytymään päivit-
täisestä arjesta. Kuljetuspalveluiden 
heikkeneminen mietitytti, samoin se, 
miksi näkövammaiset saavat ilmai-
sen bussikortin, kun ajelevat kuiten-
kin taksilla. 

– Sain diagnoosin silmäsairaudesta 
opiskeluaikana, kuulovamma oli jo 
lapsena. Diagnoosin saaminen on se 
tie sinne, että saat oikeat apuvälineet 
käyttöösi.

– Kuljetuspalvelut ovat tärkeitä, kun 
ei voi enää ajaa autolla. Taksimuutos 
tuli, niin meidän kylältä ei enää iltai-
sin ja päivisinkään saa taksia. Aika 
hirveetä, jollet saa mihinkään ollen-
kaan kyytiä. Aikasemmin sai.

– Yks tärkeempiä palveluita on kul-
jetuspalvelu, se vapautti ihmette-
lemästä, voinko mennä tonne, kun 
miten pääsen sieltä illalla pois. Van-
ha systeemi toimi hyvin, nyt kuskit ei 
halua ottaa sote-kyytejä. Huono jär-
jestelmä, ei puhe vammaispalvelusta 
vaan vammaisten kiusaamisesta.

– Sain ilmasen bussikortin, en vaan 
ymmärrä miksi. Miks näkövamma-
set saa sen, kun eihän ne edes käytä 
sitä. Ne ajelee taksilla. Olisin saanu 
taksikyytejä, en jaksanu lähtee siihen 
ralliin, kauhee nippu papereita. Mie-
luummin maksan taksini itse.

Perheen ja muiden läheisten ihmisten 
merkitys tukena ja kannustavana voi-
mana arjen jaksamisessa nousi esille 
kertomuksissa. Positiivinen elämän-
asenne, se että ”ei haluta jäädä tuleen 
makaamaan”, kuului hyvin kaikkien 
puheista. Esille nousivat myös ajoit-
taiset masennuskaudet ja itsetuhoi-
set ajatukset sekä se, että niistäkin oli 
selvitty ja elämä tuntui juuri nyt hy-
vältä.

– Alun jälkeen on elämänlaatu kohen-
tunu huomattavasti. En halua luovut-
taa.

– Tää on osa elämää, halusi tai ei. Yri-
tän löytää aina jotakin, muutakin 
kuin nurjia puolia. En oo mitenkään 
murheen alhoon joutunu.

– Mulla ei oo valitettavaa, en ajattele, 
että lisää etuja perkele. Siihen voi vai-
kuttaa, että on muuten hyvä olo.

– Vaikka sairaus ei lupaa hyvää tule-
vaisuudelle, terveys on muuten hyvä.

Kuntoutuksen ohjausta opiskelevana 
haastattelun tulokset pohdituttivat 
kovastikin. Missä oli kuntoutuksen 
ohjaus ja suunnittelu? Miten kun-
toutusprosessit etenevät sujuvasti ja 
parhaalla mahdollisella tavalla, jotta 
jokainen ei joutuisi itsekseen selvit-
tämään apuja, tukia ja palveluitaan? 
Miten tasavertaisuus toteutuisi par-
haiten jokaiselle asuinpaikasta riip-
pumatta?
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– Mitään et saa, ellet ymmärrä pyy-
tää. Joskus on ihan joutunu tekeen 
valituksia.

– Yks kerta joku sosiaalihoitaja otti 
mut käsittelyyn ja eipä sekään mi-
tään. Vaatis aika paljon aktiivisuutta, 
että hakisi itte, tai mitä mää nyt sitten 
hakisinkaan.

Käsittelin haastattelututkimuksen tu-
loksia Retina ry:n vuosikokouksessa 
Turussa 27.10.2018. Siellä sain kuulla, 
että muillakin retiniitikoilla oli hyvin 
samansuuntaisia kokemuksia, joita 
tutkimuksessani tuli esille. 

Haastattelututkimuksen tulosten 
avulla on mahdollista vaikuttaa pal-
veluprosessien ja käytänteiden ke-
hittämiseen niin, että eri puolilla 
Suomea asuvien retiniitikkojen kun-

Pitkäaikaissairauteen sairastues-
saan ihminen saa tietoa sairau-
teensa ja hoitoonsa liittyvistä 

asioista. Ensitieto on tärkeää, mutta 
tieto sairastumisesta saattaa usein 
aiheuttaa paljon kysymyksiä, joita ei 
osaa siinä hetkessä kysyä ja jotka he-

räävät vasta myöhemmin. 

Sairastuminen vaikuttaa ihmisen elä-
mään monin eri tavoin, niin fyysisesti, 
psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Kun 
diagnoosi on tuore, ei sairastuneel-
la välttämättä ole voimavaroja etsiä 

Kuntoutuksen ohjaaja retiniitikon 
rinnalla
Teksti: Mirkka Pulliainen

toutuksenohjauksen hyviksi ja toimi-
viksi koetut käytännöt yleistyisivät. 
Tämä vaatii yhteiskunnallista keskus-
telua, johon Retina ry aktiivisena jä-
sentensä etuja ajavana yhdistyksenä 
voi osallistua. 

Opinnäytetyöni on julkaistu ammat-
tikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-
tietokannassa, josta sen voi kokonai-
suudessaan kuka tahansa lukea. Se 
löytyy myös Retina ry:n verkkosivuil-
ta osoitteesta www.retina.fi/materi-
aalit/Opinnayte_2018.pdf.

Muistan varmasti aina kaikki teidät, 
joihin olen tutustunut tämän projek-
tin aikana. Kiitän teitä luottamukses-
ta ja avusta ja miellyttävistä, kannus-
tavista kohtaamisista. Koen olevani 
himpun verran viisaampi tämän pro-
jektin jälkeen. 
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palveluita ja selvittää sitä, kuinka nii-
hin hakeudutaan. Perinnöllinen verk-
kokalvon rappeuma on yksilöllisesti 
etenevä sairaus, jolloin myöskään 
palveluiden ja tuen tarpeet eivät ole 
kaikille samanlaisia sairauden eri vai-
heissa.

Kuntoutusvastuusta

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea 
sairastuneen ihmisen toimintaky-
kyä, hyvinvointia, elämänhallintaa ja 
osallistumismahdollisuuksia yhteis-
kunnassa ja hänen omassa elinym-
päristössään. Kuntoutusta järjestävät 
sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi, 
Kela, TE-hallinto, työeläkelaitokset, 
työterveyshuolto, vakuutuslaitok-
set ja potilasjärjestöt. Vastuu kun-
toutuksen järjestämisestä jakautuu 
useiden tahojen tehtäväksi riippuen 
siitä, mitä kuntoutusta kuntoutuja 
tarvitsee. Kaikkien toimijoiden, pois 
lukien potilasjärjestöjen, kuntoutus-
vastuuta ohjaa lainsäädäntö, mm. lait 
terveydenhuollosta, sosiaalihuollos-
ta, työterveyshuollosta ja Kansanelä-
kelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista. 

Kuntoutuspalveluita voi siis saada 
usealta eri toimijalta. Kuntoutujan 
näkökulmasta kokonaisuus näyttäy-
tyy hajanaisena, ja hänellä voi olla 
paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta 
mm. siitä, kuka vastaa mistäkin pal-
velusta, mistä tarvitsemaani palvelua 
haen ja millä lomakkeella, mitä liit-
teitä hakemukseen tulee toimittaa ja 

mikä kuntoutuspalvelu vastaisi par-
haiten omiin tarpeisiini. Tällaisessa 
tilanteessa kannustan kääntymään 
rohkeasti kuntoutuksen ohjaajan 
puoleen. 

Kuntoutusohjaus

Kuntoutuksen ohjaajia työsken-
telee eri nimikkeillä eri organisaa-
tioissa kuten kuntien sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa, järjes-
töissä, Kelassa, vakuutusyhtiöiden ja 
TE- hallinnon järjestämissä kuntou-
tuspalveluissa. Tavallisimmin retinii-
tikko tapaa kuntoutuksen ohjaajan 
yliopisto- tai keskussairaalassa sairas-
tumisensa alkuvaiheessa.

Kuntoutuksen ohjaajan tehtävä on 
antaa neuvoa ja ohjausta saatavilla 
olevista palveluista, sosiaalietuisuuk-
sista, kuntoutusmahdollisuuksista 
ja arkea helpottavista apuvälineistä. 
Kuntoutuksen ohjaaja tuntee palve-
lujärjestelmän sekä niitä ohjaavan 
lainsäädännön. Hän toimii kuntoutu-
jan rinnalla kuntoutusmatkalla ja oh-
jaa niissä asioissa, missä tämä tuntee 
tarvitsevansa apua. Kuntoutuksen 
ohjaaja huomioi kuntoutujan omat 
tavoitteet, tarpeet, elinympäristön, 
yksilöllisen elämäntilanteen ja kun-
toutujalle merkitykselliset läheiset. 

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on 
tukea toimintakykyä, itsenäistä ar-
jessa selviytymistä ja vahvistaa elä-
mänhallintaa hyödyntäen kuntoutu-
jan omia voimavaroja. Kuntoutuksen 
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ohjaaja toimii myös yhteyshenkilönä 
muiden yhteistyötahojen kanssa ja 
huolehtii siitä, että kuntoutus etenee 
asianmukaisesti ja kuntoutujan omi-
en tavoitteiden mukaisesti.

Myös kuntoutukseen liittyvä ohja-
us ja neuvonta on lakiin perustuvaa 
toimintaa. Terveydenhuoltolaki 29 § 
velvoittaa kuntia järjestämään lää-
kinnällistä kuntoutusneuvontaa- ja 
ohjausta. 

Kuntoutuksen ohjaajan vastaanotolle 
päästäksesi et yleensä tarvitse erillis-
tä lähetettä. Voit varata ajan olemalla 
itse suoraan yhteydessä häneen. Yh-
teydenoton voi halutessasi tehdä lä-
heisesi tai lähityöntekijäsi. 

Kuntoutusohjaus on maksutonta pal-
velua, ja ohjaus voi tapahtua kuntou-
tujan tarpeiden mukaisesti esimer-

kiksi kotona, työpaikalla, koulussa tai 
vapaa-ajan harrastuksissa. Jos et tie-
dä, kuka kunnassasi vastaa kuntou-
tuksen neuvonnasta ja ohjauksesta, 
kysy asiaa kuntasi terveyskeskukses-
ta tai omalta lääkäriltäsi.

LÄHTEET:
www.sosiaaliturvaopas.fi/kuntoutus/
www.kuntoutusportti.fi

www.suomenkuntoutusohjaajienyh-
distys.fi

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/ 
1326 muutoksineen.

Kirjoittaja opiskelee Satakunnan am-
mattikorkeakoulussa ja valmistuu kun-
toutuksen ohjaajaksi (AMK) keväällä 
2019. Hän työskentelee opintojensa 
ohella vammaispalveluiden ja kehitys-
vammahuollon sosiaaliohjaajana.

Harvinaisten sairauksien päivää 
vietettiin tänä vuonna koko-
naisen viikon ajan. Harvinai-

set-verkosto järjesti yhdessä yliopis-
tosairaaloiden harvinaisyksiköiden 
kanssa 27.2.–6.3.2019 viisi tietotoria, 
joilla myös harvinaissairauksia edus-

tavat potilas- ja vammaisjärjestöt 
pääsivät esittäytymään. Tätä mahdol-
lisuutta käytti hyväkseen yhteensä 
noin 40 toimijaa. Tietotoritapahtu-
mat saivat eri puolilla maata laajaa 
mediajulkisuutta.

Harvinaissairauksien viikon antia 
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Kaija Halme
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Retina ry oli mukana neljällä tieto-
torilla. Kiertue alkoi Oulusta, jossa 
emme olleet, mutta seuraavana päi-
vänä Kuopiossa 28.2. Tarja Pietiläi-
nen piti Retina ry:n puheenvuoron 
ja jakoi Kaija Halmeen kanssa esittei-
tämme. Helsingissä yhdistystämme 
edusti 1.3. Jari Palonen, Tampereella 
4.3. Outi Lehtinen ja Turussa 6.3. Esko 
Pölkkynen ja Mauri Kulmala. 

Ohjelmarunko oli kaikkialla sama. 
Tapahtuma alkoi klo 10 Harvinaiset-
verkoston ja harvinaissairauksien yk-
sikön esittelyllä. Tätä seurasi päivän 
virallinen kampanjavideo. Puolilta 
päivin potilas- ja vammaisjärjestöjen 
edustajat pitivät kukin vuorollaan 
5 min tietoiskun. Iltapäivällä video 
toistettiin, ja Harvinaiset-verkosto ja 
harvinaissairauksien yksikkö esittäy-
tyivät uudelleen. 

Yleisömenestys vaihteli kaupungin 
ja tilajärjestelyjen mukaan. KYSis-
sä tapahtumapaikkana oli pääaulan 
OLKA-näyttelytila kahvilan vieressä. 
Parhaimmillaan siellä parveili ylei-
söä reilut 20 henkeä. HUSin uuden 
Lastensairaalan Hattivatti-sali oli tu-
paten täysi ja osallistujia päivän mit-
taan ehkä 200–300. Tampereella, jos-
sa tietotori pidettiin Taysin vanhassa 
pääaulassa, kävijöitä oli arviolta 250. 
Tyksin Medisiinan syrjäiseen Lauren-
saliin löysi tiensä vain parikymmen-
tä henkeä – järjestäjät ja yhdistysten 
edustajat.

Milloin sairaus on harvinainen?

Tauti luokitellaan harvinaiseksi, jos 
sitä sairastaa korkeintaan 5 ihmistä 
10 000 kohden. Erilaisia harvinaissai-
rauksia on arviolta 6000–8000. Suo-

Harvinaiset-verkosto on harvi-
naistyötä tekevien sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen valtakunnal-
linen yhteistyöverkosto, joka 
perustettiin 1995. Siihen kuu-
luu parikymmentä suurta jäsen-
yhteisöä, mm. Epilepsialiitto, 
Hengitysliitto, Kuuloliitto, Lihas-
tautiliitto, Neuroliitto ja Näkö-
vammaisten liitto, joiden jäsenis-
tössä on myös harvinaissairaita. 
Toimintaa pyörittävät järjestöjen 
palkatut työntekijät, jotka eivät 
yleensä itse sairasta mitään har-
vinaissairautta.

HARSO ry on harvinaissairaiden 
potilas- ja vammaisyhdistysten 
kattojärjestö. Sen jäsenyhdistys-
ten aktiivit ovat pääsääntöisesti 
itse harvinaissairaita tai heidän 
läheisiään. 

Retina ry on yksi HARSOn perus-
tajajäsenistä. HARSO ry aloitti 
toimintansa 2012, ja sillä on tätä 
nykyä 24 jäsenyhdistystä, 3 kan-
natusjäsenyhteisöä ja 3 kanna-
tusjäsentä. 
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messa niitä sairastaa noin 300 000 
ihmistä, ja niiden hoito muodostaa 
noin 18 % erikoissairaanhoidon ku-
luista. HARSO ry:n motto ”Yhdessä 
emme ole harvinaisia” on siis hyvin 
valittu!

Usein harvinaissairaudet johtuvat 
geenivirheistä, niin myös perinnöl-
liset verkkokalvorappeumat. Oman 
sairausryhmämme taustalta on löy-
detty mutaatioita jo yli 260 geenistä. 
Vaikka retinitissairauksien kliiniset 
taudinkuvat muistuttavat toisiaan, 
geenivirhe voi löytyä mistä tahansa 
näkemisen kannalta tärkeästä gee-
nistä. Tilanne onkin paljon pirstalei-
sempi kuin pelkkien kliinisten diag-
noosien perusteella voisi päätellä. 
Diagnoosit tarkentuvat vähitellen 
geenitestauksen yleistymisen myötä. 

Verkostoituminen tärkeää

Harvinaissairaan diagnoosi ja hoi-
toon pääsy voivat tiedon puutteen 
vuoksi viivästyä pahimmillaan jopa 
vuosia. Vastasyntyneen kohdalla no-
pea diagnoosi saattaa pelastaa hen-
gen. Vaikka harvinaissairauksia tut-
kitaan ja niihin pyritään kehittämään 
täsmähoitoja, työ etenee hitaasti, 
koska potilaita on harvassa ja nekin 
vähät kaukana toisistaan. Käypähoi-
tosuosituksia ei voi laatia, sillä niiden 
pitää perustua vankkaan tieteelliseen 
näyttöön, jota pienillä potilasmäärillä 
ei pysty saamaan.  

Koska yhdelläkään maalla ei yksinään 
ole riittävää tietämystä ja valmiuksia 
hoitaa kaikkia harvinaisia sairauksia, 
tiedonkulkua helpottamaan on pe-

Tarja Pietiläinen esitteli Retina ry:n toimintaa tietotorilla KYSissä 28.2.2019.
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rustettu eurooppalaisia osaamisver-
kostoja, joista käytetään lyhennettä 
ERN (European Reference Network). 
Niihin hyväksytään jäseniksi tietyt 
kriteerit täyttäviä osaamiskeskuksia 
EU-maista. 

Osaamisverkostot tarjoavat lääkäreil-
le mahdollisuuden tietojen vaihtoon 
ja konsultaatioon parhaiden asian-
tuntijoiden kanssa. Tavoitteena on 
varhainen ja luotettava diagnostiik-
ka, hoitopolkujen sujuvuus ja laadu-
kas hoito kehdosta hautaan. 

ERN-osaamisverkostot kattavat 24 
erikoisalaa. Retina International an-
toi vahvan panoksensa harvinaisten 
silmäsairauksien ERN-EYE-verkoston 
perustamiseen. Vuonna 2018 sii-
hen kuului jo 29 osaamiskeskusta 13 
maassa. 

Tällä hetkellä Suomessa on 14 ERN-
osaamiskeskusta 12 ERN-verkostos-
sa (HUS 7, KYS 2, Tays 2 ja Tyks 3). 
Toiminta on laajenemassa voimak-

kaasti, ja pelkästään HUSista on tänä 
vuonna tiettävästi lähdössä 12 uutta 
hakemusta, joista yksi on suureksi 
iloksemme juuri meidän sairausryh-
määmme perehtynyt ERN-EYE. 

Harvinaissairauksien kansallinen
ohjelma

Suomen ensimmäinen harvinaissai-
rauksien kansallinen ohjelma laadit-
tiin vuosille 2014–2017.  Sen keskei-
senä tavoitteena oli, että henkilö voi 
harvinaissairaudesta huolimatta elää 
täysipainoista ja omiin valintoihinsa 
perustuvaa elämää ja saada siihen 
asianmukaisen hoidon ja kuntoutuk-
sen lisäksi tarpeen mukaisen psyko-
sosiaalisen tuen. Ohjelman mukaises-
ti yliopistosairaaloihin on perustettu 
harvinaissairauksien yksiköt, ja ERN-
osaamisverkostojen kanssa on aloi-
tettu yhteistyö.

Harvinaissairauksien kansallista 
ohjelmaa uudistetaan parhaillaan 
vuosille 2019–2023, ja sen kantavi-

Tarja Pietiläinen 
ja ylilääkäri Jar-
mo Jääskeläinen 
syventyneinä 
keskusteluun. 
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na teemoina ovat yhteistyö ja osalli-
suus. Uudistuvan ohjelman yleisinä 
tavoitteina on selkiyttää harvinaissai-
raiden hoitopolkua sekä lisätä harvi-
naissairaiden, heidän läheistensä ja 
potilasjärjestöjen osallisuutta ja vai-
kutusmahdollisuuksia heitä koske-
vassa päätöksenteossa ja palveluiden 
suunnittelussa.

Käytännön toimia

HUSin harvinaissairauksien yksikössä 
(HAKE) on kaksi kokoaikaista työn-
tekijää: osastonylilääkäri Mikko Sep-
pänen ja sairaanhoitaja. Toimintaa 
ohjaavassa HAKE-johtoryhmässä on 
mukana sekä Harvinaiset-verkoston 
että HARSO ry:n edustajat. Yksikkö ei 
ota vastaan potilaita, vaan auttaa oi-
kean diagnoosin, hoitopaikan ja asi-
antuntijan löytämisessä vastaamalla 
konsultaatiopyyntöihin. Tärkeitä osa-
alueita ovat myös mm. sähköisten 
palveluiden kehittäminen (Harvinais-
sairaudet.fi) sekä tutkimuksen edistä-
minen.

Seppänen kertoi olevansa harvinais-
sairauksien tutkija ja saaneensa juuri 
apurahan projektiin tekoälyn käytös-
tä harvinaissairauksien diagnoosien 
jouduttamisessa.

Taysin harvinaissairauksien yksi-
kön ylilääkäri Pasi Nevalainen kertoi 
työskentelevänsä yksikössä kolmena 
päivänä viikossa. Sielläkään ei oteta 
vastaan potilaita, vaan heille etsitään 
parhaat hoito- ja kuntoutustahot. 

Koska tiedonvaihto eri sairaanhoito-
piirien tietojärjestelmien välillä ei ole 
mahdollista, Suomeen tarvitaan har-
vinaissairauksille erillinen, valtakun-
nallinen rekisteri. Sellaista ei nykyis-
ten tietosuojamääräysten vuoksi voi 
kuitenkaan perustaa, mutta vaaditta-
va lakimuutos on työn alla.

KYSin harvinaissairauksien yksikössä 
työskentelee yksi kokopäiväinen sai-
raanhoitaja. Yksiköstä vastaava ylilää-
käri, professori Jarmo Jääskeläinen on 
paikalla yhtenä päivänä viikossa. Tätä 
kirjoittaessa yksikköön on saatu toi-
nenkin lääkäri.  Koska harvinaissaira-
uksia on todella paljon, Jääskeläisen 
mukaan ei ole muuta mahdollisuutta 
kuin keskittää Suomessa tiettyjen sai-
rauksien hoitopolkujen kehittäminen 
tiettyyn yliopistosairaalaan. 

KYSin ERN-osaamiskeskukset ovat 
ERN-PaedCan (lasten harvinaiset syö-
vät) ja ERN-EpiCARE (harvinaiset epi-
lepsiat). Neurokeskuksen ylilääkärin, 
professori Reetta Kälviäisen puheen-
vuorosta kuulsi suuri tyytyväisyys 
ERN-yhteistyöhön. Verkosto toimii 
käytännössä siten, että se pitää pu-
helinkokouksia keskimäärin kolme 
kertaa lukukaudessa. Järjestelmän 
tärkein etu on konsultointi. Potilaat 
hoidetaan ensisijaisesti perustervey-
denhuollossa ja erikoissairaanhoidon 
erikoisaloilla keskus- tai yliopistos-
airaaloissa. Siirto maasta toiseen on 
harvinaista, vaikkakin yksi suomalai-
nen pikkulapsi on Kälviäisen mukaan 
saanut hoitoa Ranskassa.
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Retina ry:n HARSO-työryhmä 
laati alla olevan kannanoton 
lausuntokierroksella olleeseen 

Harvinaissairauksien kansalliseen 
ohjelmaluonnokseen vuosille 2019-
2023 ja toimitti sen Harvinaiset-ver-
kostolle, joka keräsi järjestöjen kom-
mentit yhteen:

Retina ry on harvinaista perinnöllistä 
silmänpohjarappeumaa sairastavien 
potilasyhdistys. Yhdistys teetti am-
mattikorkeakouluopiskelijoilla kaksi 
opinnäytetyötä. Toisessa kartoitet-
tiin kyselylomakkeella retiniitikko-
jen saamia palveluja oman alueensa 
keskussairaalan tai yliopistosairaalan 
silmäklinikalla. Toisessa haastateltiin 
potilaita heidän elämänlaadustaan  
ja palveluihin ohjautuvuudestaan. 
Molemmissa selvityksissä nousi esille 
vakavia hoitopolkuun liittyviä epä-
kohtia.
 
Retinitissairauksien taustalta on löydet-
ty tähän mennessä jo yli 260 geenivir-
hettä useissa näkemiseen vaikuttavis-
sa geeneissä. Joihinkin geenivirheisiin 
on jo maailmalla kehitteillä hoitoja, ja 
Suomessakin on meneillään kaksi gee-
nihoitotutkimusta. Sekä yksilön että 
kansainvälisen retinitistutkimuksen 
kannalta olisi tärkeä tietää, mitä gee-

Kannanotto Harvinaissairauksien 
kansalliseen ohjelmaan 2019-2023

nivirheitä Suomessa esiintyy ja mitkä 
geenivirheet ovat meillä rikastuneet. 
Retiniitikon geenitestiin pääsyssä on 
kuitenkin suuria eroja sairaanhoito-
piirien välillä. 

Perinnöllinen verkkokalvorappeuma 
on etenevä, sokeuteen johtava harvi-
naissairaus. Diagnoosi tehdään usein 
siinä vaiheessa, kun toiminnallinen 
haitta on vielä suhteellisen pieni. Pa-
himmassa tapauksessa sairastunut ei 
pääse edes hoitopolun alkuun, mikäli 
diagnoosin tekee yksityislääkäri, joka 
ei kirjoita lähetettä jatkotutkimuk-
siin diagnoosin varmistamiseksi sekä 
geenivirheen selvittämiseksi. Liian 
moni silmäklinikan asiakas jää diag-
noosivaiheen jälkeen yksin ilman mo-
niammatillista apua ja säännöllistä 
seurantaa, vaikka tuen ja palvelujen 
tarve kasvaa sairauden edetessä vuo-
sien myötä. Jatkuvasti päivitettävän 
hoito- ja kuntoutussuunnitelman tu-
lisi olla kaikille tahoille yhteinen hoi-
tokäytäntö.

Retiniitikon fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen tilanne pitäisi huomioi-
da seurantojen yhteydessä eri elä-
mänvaiheissa alkaen diagnoosin 
saamisesta. Hoito- ja kuntoutussuun-
nitelmia varten tarvitaan potilaan ti-
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lanteen kokonaiskartoitus, joka antaa 
kattavan kuvan voimavaroista ja psy-
kososiaalisen tuen tarpeista eri aikoi-
na (fyysinen sairaus ja toimintakyky, 
psyykkinen kuormitus, sosiaalinen 
tilanne). Psykososiaalisen tuen tuli-
si kattaa potilaan lisäksi myös muut 
perheenjäsenet. 

Psykososiaalinen työskentely edellyt-
tää moniammatillista ja monialaista 
(sosiaali- ja terveystoimi) työsken-
telyä yhdessä potilaan ja omaisten 
kanssa. Valitettavasti tällä hetkellä 
esim. vain HUSin silmäklinikalla on 
palkattu psykologi, Kela lopetti diag-
noosipohjaiset sopeutumisvalmen-
nuskurssit jo vuosia sitten, ja silmäkli-
nikoiden järjestämät ensitietokurssit 
ovat historiaa. 

Retiniitikoiden kokemusten ja tutki-
mustulosten perusteella odotamme, 
että uudessa Kansallisessa ohjelmas-
sa korostetaan potilaan oikeutta saa-
da asuinpaikasta riippumatta yhte-
näisiä palveluita, kuten 

- periytyvän harvinaissairauden 
varmistaminen lähettämällä potilas 
jatkotutkimuksiin ja geenitestiin
- diagnoosin varmistuttua pitää 
saada asianmukaista yksilöllistä ensi-
tietoa sairaudesta sekä myöhemmin 
sopeutumisvalmennusta ja kuntou-
tusta
- säännöllistä seurantaa julkisen, 
retiniitikon hoitoon, tutkimukseen ja 
kuntoutukseen keskittyneessä osaa-
miskeskuksessa, jolloin myös hoito- 

ja kuntoutussuunnitelma päivitetään 
ajankohtaiselle tasolle. 

Aiemmin retiniitikon seikkailu nykyi-
sessä palvelujärjestelmässä on ollut 
sattumanvaraista ja asuinpaikkakun-
nasta riippuvaista.  Nyt on aika luoda 
toimiva ja tasa-arvoinen hoitopolku-
malli, joka mahdollistaa kaikille reti-
niitikoille parhaan mahdollisen tutki-
muksen, hoidon sekä kuntoutuksen 
yksilöllisen tarpeen mukaan.  Näin 
säästetään yhteiskunnan varoja sekä 
vähennetään yksilön kärsimystä ja 
luodaan mahdollisuuksia uusien hoi-
tojen kehittämiselle kattavalla geeni-
testauksella.

Retina ry:n HARSO-työryhmä
Tarja Pietiläinen, Outi Lehtinen, 
Jari Palonen, Jaana Harmainen

Merkki
näkövammasta
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Hei, perustimme Retina nuoret 
-ryhmän, joka toimii Retina 
ry:n sisällä. Tarkoituksenam-

me on kerätä yhteen nuoria (alle 
35-vuotiaita) retiniitikoita ja luoda 
yhteisö, jossa voi keskustella nuorten 
elämään liittyvistä seikoista rentojen 
tapahtumien ja somen puitteissa. Ha-
luamme luoda yhteisön, jossa nuoret 
eri puolilta Suomea voivat jakaa ko-
kemuksiaan, keskustella mielenkiin-
non kohteistaan ja kokea uudenlaisia 
elämyksiä. 

Tällä hetkellä työryhmän jäsenet ovat 
Helsinkiläiset Tuomas Ruokonen ja 
Sini Sjöblom. Tuomas on 25-vuotias 
juuri AMK:sta valmistunut joogaava 
muusikko ja Sini 31-vuotias tanko-
tanssiva korttimaksamisen asiantun-
tija. Muutama kokous on jo pidetty 
ja suuntaviivat toiminnalle alkavat 
hahmottua. Yhdistyksessämme ei ole 
hetkeen ollut kovin vahvaa nuorten 
aikuisten ryhmää, vaikka kiinnostus-
ta vertaisten seuralle varmasti olisi. 
Toivomme, että nuoret löytävät toi-
mintamme kautta uusia ystäviä ja 
ryhmän, jossa he voivat olla omia it-
sejään.

Ensimmäinen nuorten tapaami-
nen on Helsingissä keskiviikkona 
24.7.2019 klo 18 ruuan ja rennon 
keskustelun merkeissä. Valitsemme 

Nuorisotoiminta aktivoituu!

paikan, jonne on helppo löytää, ja 
voimme tulla opastamaan tulijoita 
rautatieasemalta tai muualta. Saatta-
jat ovat myös tervetulleita. 

Olemme keränneet ihmisiä Faceboo-
kin Retinanuoret -ryhmään, josta 
löytyy lisätietoa tapahtumista ja toi-
minnastamme. Tämä on tällä hetkel-
lä tärkein tiedotuskanavamme, jo-
hon kannattaa ehdottomasti liittyä. 

Sini Sjöblom ja Tuomas Ruokonen
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Tietoa löytyy myös Retina ry:n net-
tisivuilta. Työryhmään saavat liittyä 
kaikki halukkaat, ja olisi hienoa saada 
lisää porukkaa mukaan. 

Pidemmän aikavälin tavoitteena on 
kehittää kansainvälistä yhteistyötä, 
jonka avulla nuoret saisivat tietoa 
ja kontakteja esim. kouluvaihtoa tai 
matkustamista suunnitellessa. Tämä 
toiminta on tarkoitus aloittaa osallis-
tumalla nuorisoporukalla Retina In-
ternationalin maailmankongressiin, 
joka pidetään Islannissa kesällä 2020. 

Ryhmän vetäjiin voi aina olla yhtey-
dessä, jos mieleen tulee kysymyksiä 
tapahtumista tai toiminnasta. Tule si-
näkin mukaan!

Facebook: retinanuoret
www.retina.fi/Nuoret.php

Ryhmän vetäjien yhteystiedot:

Sini Sjöblom, 050 344 3231, 
sini.sjoblom@pp.inet.fi
Tuomas Ruokonen, 040 571 3509, 
tuomas_tsr@hotmail.com

Mauri Kulmala, 56, valittiin 
uutena Retina ry:n hallituk-
sen varajäseneksi vuodeksi 

2019. Hän aloitti samalla yhdistyksen 
vertaistukihenkilönä ja viestintätyö-
ryhmän jäsenenä. Lappeenrannan ke-
vätkokouksen illanvietossa 30.3.2019 
kävi ilmi, että mies on myös taitava 
haitarinsoittaja, joka on tehnyt keik-
kaa jo 30 vuoden ajan.

Soittajapoika Turusta

Mauri Kulmala on asunut koko ikän-
sä Turussa. Hän on nelipäisen veljes-

Elämä kantaa ja haitari soi
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen ja Kulmalan perhealbumi

sarjan kuopus. Lapsuuskoti oli isän 
1950-luvulla rakentama rintamamies-
talo. Kerrostaloon muutettiin Mau-
rin kouluunmenon aikaan.  Näkö oli 
lapsena aivan normaali. Ensimmäiset 
silmälasit hän sai vasta armeijassa, 
eikä tuolloinkaan löytynyt taittovikaa 
kummempaa.

Musiikilla oli tärkeä rooli Maurin elä-
mässä pikkupojasta lähtien. Isä soitti 
haitarilla Metsäkukkia ja opetti soit-
tamisen alkeet Maurillekin. Äiti huo-
masi pojan ilmeisen musikaalisuuden 
ja patisteli soittotunneille. Mauri oli 
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yhdentoista aloittaessaan haitaritun-
nit yksityisopetuksessa.  

Kerran äiti huomasi lehti-ilmoituksen, 
jossa kerrottiin perusteilla olevasta 
harmonikkakerhosta. Mauri innostui 
oitis ja liittyi porukkaan perustaja-
jäsenenä. Turun harmonikkakerhon 
kanssa esiinnyttiin ahkerasti ja kier-
rettiin maailmaa Amerikkaa myöten. 
Ruotsiin tehtiin monta keikkaa. Gö-
teborgissa soitettiin 1980-luvun alussa 
Suomi-päivillä, ja itse Paavo Väyrynen 
lausui soiton lomassa runoja! Stras-
bourgin Eurooppa-talolla vierailtiin 1986. 

Mauri soitti myös yhtyeessä, johon 
kuului haitari, sähköpiano, saksofoni 
ja laulusolisti. Kaikki lähikapakat tuli 
koluttua moneen kertaan. Satunnai-
sesti soitettiin Ruotsin-laivoillakin. 
Keikan jälkeen haitari haisi kuin mär-
kä tuhkakuppi, samoin vaatteet ja 

koko mies. Nykyään tupakointia ei 
sallita, vaan eipä ole tanssiravintoloi-
takaan. Soittokeikkoja varten Mauril-
la oli oma yritys Y-tunnuksineen.

Monipuolinen työura

Mauri on paiskinut nuoresta pitäen 
ahkerasti töitä. Kokemusta on kart-
tunut monelta alalta, vaikkei mies ole 
koskaan laatinut yhtään työpaikka-
hakemusta tai CV:tä. 

Suoraan peruskoulusta Mauri pes-
tautui elementtitehtaalle. Sitä seu-
rasi kymmenen vuotta Lääketehdas 
Leiraksen pillerikoneella. Pohjolan 
kaupunginosasta löytyi kiva puutalo-
asunto, johon Mauri muutti 23-vuo-
tiaana. Kun pillerinpyöritys alkoi 
kyllästyttää, hän siirtyi kuorma-auto-
kuskiksi ja sitten laatoittajaksi. 

Ikimuistoinen esiintyminen Viihdehanuristien kanssa Eeva Ahtisaaren 60-vuo-
tissyntymäpäivillä Naantalin Kultarannassa 1996.
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Kun lama kaatoi rakennusfirmat 
1990-luvun taitteessa, Mauri siirtyi 
soittamaan haitaria päätoimisesti.  
Suosituissa lauluilloissa tarvittiin ilta 
illan jälkeen säestystä yhteislauluun. 
Ohjelmisto koostui vanhoista meri-
mieslauluista ja muista ikivihreistä.  
Karaoken tulo lopetti lauluillat. 

Laman helpottaessa Mauri pestautui 
kuljetusfirmaan. Ajokeikoilla pitkin 
Suomea piti istua yötä päivää kuor-
ma-auton ratin takana. Eipä tarvin-
nut käydä kuntosalilla, kun kanniskeli 
kaiket päivät pianoja, pesukoneita ja 
muita painavia tavaroita! Muuttoja oli 
parhaimmillaan pari, kolme päivässä.

Liian hämärä halli, kehnot silmälasit

Jossain vaiheessa kuorma-auton pe-
ruuttaminen hämärään halliin muut-
tui hankalaksi. Piti oikein erikseen 
käydä katsomassa, millä kohtaa pe-
räseinä on. Jatkuva yöllä ajaminenkin 
rasitti. Kunpa saisi nukkua yöt omas-
sa sängyssä! 

Vuonna 2000 Mauri pääsi pakkaus-
linja-asentajaksi Orionille. Työ su-
jui monta vuotta. Sitten harmaista 
LCD-näytöistä ei enää saanut selvää. 
Uusia silmälaseja sai hankkia vähän 
väliä. Lopulta silmälääkäri kirjoitti 
lähetteen Tyksiin. Siellä näkö tutkit-
tiin perusteellisesti, ja silmänpohjat 
kuvattiin. Ongelmien syyksi paljastui 
retinitis pigmentosa, joka oli vaurioit-
tanut keskeistä näköä. 

Elettiin vuotta 2007. Diagnoosi tuli 
yllätyksenä, muttei erityisemmin jär-
kyttänyt. RP oli tuttu entuudestaan, 
sillä Maurin vanhimmalla veljellä oli 
jo todettu sama silmäsairaus. Kelaan 
lähti saman tien hakemus työkyvyt-
tömyyseläkkeen saamiseksi, mutta 
sitäpä ei myönnettykään, vaan Mau-
rin piti jatkaa työssä keplottelua. 

Lopulta mikään ei enää auttanut. 
Vuonna 2010 Orionilla pidettiin pala-
veri, jonka seurauksena Mauri lopet-
ti työt ja käveli suoraa päätä Tyksiin 
täyttelemään uusia eläkepapereita. 

Sisäänajo yhdistystoimintaan

Tyksistä selvittyään Mauri poikkesi 
samalla reissulla Varsinais-Suomen 
Näkövammaisten toimipisteessä. 
Sieltä luvattiin harjoittelupaikka puo-
leksi vuodeksi. Näin Mauri pääsi tu-
tustumaan yhdistyksen toimintaan. 

Aluksi hänen tehtäväkseen tuli päi-
vittää opetuskäytössä oleviin tieto-
koneisiin uusi Windows 7 käyttöjär-
jestelmä vanhan XP:n tilalle. IT-ala 
vaikutti mielenkiintoiselta ja hyö-
dylliseltä, joten Mauri päätti opiskel-
la datanomiksi. Vuonna 2013 posti 
kantoi samalla kertaa kotiin sekä to-
distuksen datanomitutkinnosta että 
myönteisen eläkepäätöksen Kelalta. 

Nykyään Mauri toimii Tieto Auki -toi-
mikunnan puheenjohtajana Varsi-
nais-Suomen Näkövammaisissa ja 
hyödyntää datanomin taitojaan lä-
hes päivittäin. Yhdistyksen toimitilo-
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ja uudistetaan parhaillaan, ja hän on 
mukana remonttiryhmässä. Littois-
tenjärven rannalla on viehättävä ke-
sänviettopaikka Rauhaniemi, ja Mauri 
on tämänkin toimikunnan puheen-
johtaja. Hän kuuluu myös alueyhdis-
tyksen hallitukseen.  

– Aina on pyydetty, koskaan en ole it-
seäni tyrkyttänyt, toteaa Mauri vaati-
mattomasti.

Elämää näkövammaisena

Retinitis on tuhonnut Maurilta keskei-
sen tarkannäön alueen. Hän hahmot-
taa tietokoneen näyttöä joten kuten 
suurennusohjelman ja käänteisten 
värien avulla, mutta tärkeimmät apu-
ohjelmat ovat ruudunlukuohjelma 
NVDA ja älypuhelimen Siri ja VoiceOver. 
Onneksi ääreisnäkö on säilynyt hyvä-
nä.  Sen ansiosta Mauri näkee liikkua 
ja erottaa sopivan hämärässä jopa 
liikennevalot. Kirkkaassa auringon-
paisteessa näkö on heikoimmillaan. 
Harmi, ettei kaikissa risteyksissä ole 
ääniopasteita!

Mauri kävelee kaupungilla päivittäin. 
Mukavia juoksureittejä löytyy vaik-
kapa urheilupuistosta ja Ruissalosta. 
Alueyhdistyksellä on tiistaisin vuoro 
Impivaaran kuntosalilla. 

– Siellä on kiva käydä treenaamas-
sa tutulla porukalla. Keilaaminen on 
haastavampaa. Yhdistyksen keilahal-
livuorolla käyn kiroilemassa, virnistää 
Mauri.

Mauri on edelleen Turun harmonik-
kakerhon jäsen, muttei enää aktiivi, 
koska ei näe nuotteja.  Näkevänä hän 
soitti suoraan nuoteista mitä vain sen 
kummemmin ajattelematta. Ei hän 
olisi osannut sanoa edes sitä, mistä 
koskettimesta Satulinna alkaa, vaik-
ka soitti sitä joka ilta. Lukunäön me-
nettämisen myötä tututkin kappaleet 
on pitänyt opetella uudelleen.  Kun ei 
voi tukeutua nuotteihin, melodia ja 
soinnut pitää hahmottaa päässään ja 
painaa mieleen.

– Ennen kevätkokousta oli kauhia 
treenaaminen! tunnustaa Mauri.

Mauri Kulmala säesti yhteislaulua Retinan ke-
vätkokouksessa Lappeenrannassa 30.3.2019.
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Meksikon-matkallaan 2010 Kulmalat tutustuivat mm. vanhassa Chichén Itzá 
Maya-kaupungissa sijaitsevaan El Castillo -pyramidiin.  

Kaukomatkoja ja koti Kakolassa

Vaimo Seija löytyi rinnalle 1996. Pa-
riskunnalla ei ole lapsia eikä lemmik-
kieläimiä. 

– Kahdestaan on kivaa, kun mikään 
ei sido, toteaa Mauri. – Rakastamme 
kaukomatkailua. Meksikosta jäi mie-
leen inkakaupunki pyramideineen ja 
sukellusveneretki avomerellä. Täytin 
40 vuotta Thaimaassa, 50 Malesiassa. 
Pari kertaa vuodessa käymme Kanari-
alla. 

Mauri ja Seija muuttivat tammikuun 
alussa 2018 Kakolaan As Oy Länsisel-
liin. Entisen vankilan ulkoseinät on 
säilytetty ennallaan, sisätilat täysin 

uudistettu. Kulmaloiden koti on yh-
distetty viidestä sellistä. Keittiölle ja 
kylpyhuoneelle on otettu tilat vanki-
lan leveistä käytävistä. 

Kakolassa eletään edelleen rakennus-
työmaan keskellä.  Itäpuolen läänin-
vankilasta on tulossa tasokas hotelli. 
Vanha vankimielisairaala on jo val-
mistunut hotelliksi pitempiaikaiseen 
asumiseen, kuten työkeikkaa tekevil-
le tai putkiremonttia pakeneville.

Kakola sijaitsee korkean mäen päällä. 
Sinne ei tule parkkipaikkoja, vaan au-
tot pitää jättää alas. Maamme ainoa 
kaupunkirinnehissi eli funikulaari 
otetaan käyttöön toukokuussa.
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Näkevä vaimo ja sokea, kahta 
sisäkorvaistutetta käyttävä 
aviomies. Kolmen vuosikym-

menen aikana parisuhteemme kom-
munikaatiotavat ovat muuttuneet 
noin joka kolmas vuosi. 

Usherin syndrooma on pikkuhiljaa 
edennyt, ja vuosien varrella Russin 
kuulo on alentunut niin, että sisäkor-
vaimplantit olivat ainoa mahdollisuus 
kuulonvaraiseen vuorovaikutukseen. 
Näkökenttäkin on hiljalleen kaven-
tunut niin, että tuntoaisti on toimin-
nallisuuden perusta. Perinteisten 
kommunikaatiomenetelmien kuten 
huulioluvun, sormittamisen, sosiaa-
listen pikaviestien ja kädestä käteen 
viittomisen lisäksi olemme kokeilleet 
ja luoneet vaatteiden kautta kommu-
nikaatiota.

Vaatteet kosketusetäisyydellä ilmai-
sevat käytännönläheisesti tunnistet-
tavuutta ja opastusta, seksikkyyttä 
ja kutsuvuutta. Kommunikoivat vaat-
teet ovat osa pukeutumistamme. 

Ihailua, seksikkyyttä ja 
kommunikaatiota käsien alla
– vaatteet kommunikaatiota 
laajentamassa
Teksti ja kuvat: Riitta Lahtinen ja Russ Palmer

Kommunikaatio asusteilla on toimi-
vaa erilaisissa tilanteissa, sisällä ja 
ulkona pakkasella, arjessa ja juhlissa. 
Olemme ratkaisseet osan yhteyden-
pidostamme vaatteiden välityksellä 
audio-haptisesti eli kuulonvaraisesti 
ja tuntoaistin kautta.

Vaatteilla viestimme merkityksiä 
kulttuurisesti. Ne ovat osa sosiaalis-
ta toimintaa ja ilmentävät visuaali-
sia vihjeitä. Vuosien aikana olemme 
miettineet, miten visuaaliset vihjeet 
toimisivat tuntoaistin avulla, hapti-
sesti koettuna. Pohdin, miten olen 
vaatteineni kaunis ja seksikäs miehe-
ni käsien alla. Miten viestin samalla 
yhteistä toimivuutta erilaisilla asus-
teilla? 

– Sokeana vaatetta voi ihailla käsin 
koskettamalla, seurata sen miellyttä-
vää materiaalia ja leikkauksia, kertoo 
Russ. – Samalla saa tuntuman varta-
lon muotoihin ja kosketeltavaan alu-
eeseen. Lisäksi havainnoin vaimon 
tunnetilan ja  asennon.
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Kaunis ja seksikäs mieheni käsien 
alla

– Seksikkäitä vaatteita kosketellessa-
ni tunnistan vaimon vartalon muo-
dot, lämmön ja liikkeet, Russ jatkaa. 
– Koen toisen läsnäolon tavan, kos-
ketukseni etenemisen ja palautteen. 
Tunnen myös tuoksun, vartalon liik-
keet kosketukseni alla, hengityksen 
ja ehkä paljaan ihon. 

Käsien liikkuessa toisen vaatteilla voi 
omia tulkintoja tehdä suoraan tunto-
aistin välityksellä. Käsillä voi tutkia, 
palata takaisin, liukua eteenpäin. Ti-
lanteessa tunnistaa, kuinka toinen 
hyväksyy fyysisen läheisyyden. 

Haptiset viestivät vaatteet

Vaatteissani arvostan käytännölli-
syyttä, miellyttävyyttä ja pestävyyt-
tä. Hyödynnän kaapista löytyviä 
vanhoja vaatteita ja materiaaleja. Yk-
sinkertaisten ideoiden perustana on 
esteettisyys, haptinen kauneus ja yk-
silöllisyys.

Osa kommunikoivista vaatteista toi-
mii kierrätysperiaatteella, vanhasta 
uudeksi -ideologialla. Vaatteita voi 
myös ostaa valmiina, ja niihin voi 
liittää itse erilaisia kosketeltavia ele-
menttejä, jotka voivat olla samalla 
humoristisia ja hauskoja. 

Kyse on ratkaisujen etsimisestä kom-
munikaation tarpeeseen ja niiden 
testaamisesta käytännössä. Vaatteet 

suunnitelllaan niin, että niiden kan-
tajan tunnistaa koskettamalla. Tutun 
materiaalin ja yksityiskohtien avul-
la löytää toisen ryhmä- ja ruuhkati-
lanteessa, jos kontakti sattuu katoa-
maan.

Juhlaan ja opastukseen

Opastusotetta käytettäessä huomaa, 
jos takin tai käsineiden materiaali on 
liukas. Jarruesteet omissa käsineissä 
voivat olla hyödyksi. Oppaan takana 
kulkemista helpottaa, kun oppaan 
repussa on kahva, josta pitää kiinni. 
Tällöin ei tarvitse roikkua toisen vaat-
teissa.

Juhlavaatteeseen voi olla piilotettuna 
opastusvalmius. Mieheni osti minulle 
toista metriä pitkän, oranssinvärisen 
kallankukkasomisteen. Sommittelin 
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ja kiinnitin sen mustan leningin opas-
tuspuolen olkapäälle. Pitkän varren 
kiepautin lenkiksi, josta voi pitää kiin-
ni. Kuvassa Russ on tarttunut kädel-
lään lenkkiin. 

Käytämme vaatteissa myös ääniläh-
teitä. Äänestä saa vihjeen toisen liik-
kumisesta, siirtymisestä, vauhdista ja 
etäisyydestä. Joulunajan vaatteisiini 
kuuluu haptis-auditiivinen joulupu-
sero, jossa on kohosydän pienine tiu-
kuineen. 

Kuvassa istumme peräkkäin sohval-
la, ja Russ tunnustelee puseron sel-
käosan isoa sydäntä ja joulutiukuja.

Sormittamista pakkasella

Vaatetus vaihtelee tilanteen ja sään 
mukaan. Talvella yhdessä ulkona liik-
kuessa tandem-lapasen sisälle mah-
tuvat molempien kädet. Yhteinen 
iso lapanen mahdollistaa kotoisan 
käsi-kädessä opastusotteen. Voimme 

Vaatteiden kautta saan ilmaistua toi-
selle huumoria, kauneutta ja seksik-
kyyttä. Niihin liittyvien tarinoiden 
ja kokemusten kautta olemme läsnä 
toisillemme ja luomme osallisuutta. 
Vaatteista muodostuu osa yhteistä 
esteettistä tuntoaistikulttuuria, ja ne 
luovat  haptista nautintoa. Uuden 
kokeilu virkistää parisuhdetta ja pe-
rustuu keholliseen mukavuustason 
tiedostamiseen. Toisen vaatteiden 
tunnusteleminen toimii kuten silmäi-
ly. Kutsumme tätä haptikoinniksi.

Lisätietoja: 
riitta.lahtinen@icloud.com

kommunikoida tandem-lapasen si-
sällä lämpimässä, samalla kun paksut 
päähineet, kova tuuli ja ympäristö-
melu estävät kuulolaitteilla kuulemi-
sen. Viesteinä voi jakaa niin suuntia, 
pysähdyksiä, sormittamista kuin kos-
ketusviestejäkin (haptiiseja).
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Motoristien käytössä on ollut 
jo pitkään pieniä bluetoothil-
la toimivia puhelimia, jotka 

ovat helpottaneet eri pyörillä ajavi-
en kommunikointia. Ne on useinkin 
asennettu kypärään kiinteästi niin, 
että kuulokkeet ovat tarroilla kiinni 
korvien kohdalla ja joustava mikro-
fonipuomi asemoidaan suun eteen. 
Matkaaminen on mukavaa, kun voi 
keskustella edellä ajavan kanssa. 
Puhe kuuluu molempiin suuntiin, 
eikä LA-puhelimissa käytössä ollutta 
tangentin painamista tarvitse tehdä. 
Voi vain puhua. Ensimmäisissä lait-
teissani oli vieläpä sellainen toimin-
to, että puhelinja avautui saman tien, 
kun alkoi puhumaan.

Muistelen niitä aikoja, jolloin ostin 
nuo ensimmäiset laitteeni. Olin näön 
heiketessä tuskastunut lasketellessa 
siihen, että kaverin piti huutaa oh-
jeita edellä laskiessaan. Tuntui joten-
kin karmealta tilanne, että koko rin-
ne raikasi, kun laskimme. Mielestäni 
tällainen kahdenvälinen keskustelu 
on yksityisyyttä, ja näiden laitteiden 
saaminen tuntui aivan hunajalta. Sa-
moin hinta. Muistelen nimittäin mak-
saneeni niistä yhteensä 500 euroa. 

Hyvin ne toimivat, mutta olivat kypä-
rissä kiinni. Ei kiinnostanut kulkea ke-
sällä laskettelukypärä päässä.

Yritin etsiä ympärivuotiseen käyttöön 
sopivia laitteita kotimaisista liikkeis-
tä, mutta kaikki tarjosivat vain kypä-
riin kiinnitettäviä tuotteita, kunnes 
internetin pohjattomasta kaupasta 
tärppäsi.

Löysin pienet, vanhan nokialaisen pu-
helimen malliset, mutta reilun tulitik-
kuaskin kokoiset palikat, joihin näytti 
menevän pyöreä tulppa. Onnistuin 
löytämään Nokian matkapuhelimiin 
90-luvulla kuuluneet hands-free-kuu-
lokkeet, jotka toimivat häiriöttä. Joh-
don keskellä oli mikrofoni ja päissä 
napit molempiin korviin. Kantomat-
kaa laitteilla oli muutama sata metriä, 
jos esteitä ei ollut välissä. Autosta toi-
seen ne kuuluivat myös hienosti. Rek-
ka jos tuli väliin, niin linja alkoi rätistä.

Nuo laitteet ovat poistuneet markki-
noilta, mutta korvaavia on tullut ti-
lalle. Olen ostanut niitä eBay.comin 
kautta, ja valmistaja on usein Kiina. 
Laitteita hakiessa sivuilta kannattaa 
hakusanoiksi laittaa ”BT Intercom”. 

Kypäräpuhelimet liikunnan ja 
toiminnan tukena
Teksti: Timo Nyström
Kuva: Jaana Nyström



36 retina 1/2019

Tuloksia tulee valtavasti, mutta ha-
kua voi rajata lisäämällä hakusanaksi 
”1200”. Nykyisille laitteille luvataan 
nimittäin kantomatkaksi tuo 1,2 km, 
johon en kyllä usko. Myyntimiehen 
puheita! Meikäläisille riittää hyvin, 
että avustaja tai opas on sadan metrin 
säteellä. Toisaalta esimerkiksi retki-
luistelussa avoimella, hyvälaatuisella 
jäällä etäisyys voi helpostikin kasvaa 
200-300 metriin. 

Valitse malli, jonka antenni on vinos-
ti oikealle ylös, kun laite on vaaka-
suorassa. Tuotteesta kannattaa kat-
soa tarkasti, että siinä näkyy johdon 
tulppa, joka on pyöreä. Siihen ei käy 
iPhonen HF-johto eikä juuri muukaan 
nykyisin myynnissä oleva. Olen käy-
nyt paikallisessa kierrätyskeskukses-
sa penkomassa puhelinosaston pah-
vilaatikoita, ja aina sieltä on löytynyt 
sopivat kuulokkeet.

Äänen laatu on aivan loistava. Kan-
nattaa varoa tottumasta avustajan 
puheeseen, varsinkin jos molemmis-
sa korvissa on napit. Olen joitain ker-
toja ollut tilanteessa, että hiihdetään 
tunturissa monotonisen junttaavaa 
hiihtoa eikä tule niin tarkkaan seuran-
neeksi, missä kaveri menee. Juttu kul-
kee, ei ole vaaraa. Yhtäkkiä huomaat, 
että olet aivan yksin ja kaveri on sa-
tojen metrien päässä. Etäisyyden taju 
katoaa. Tulee tunne, että kumppani 
on aivan kuin pään sisässä. Itse pidän 
usein vain toista nappia korvassa.

Nykyisiin laitteisiini voi kytkeä viisi 

samanlaista laitetta yhtä aikaa, mutta 
jutella voisi vain yhden kanssa kerral-
laan. En kyllä haluaisikaan useampia 
linjalle, siitä ei tulisi muuta kuin seka-
melska.

Laitteet eivät ole vesitiiviitä, ainoas-
taan roiskesuojattuja. Olen keksinyt 
köyhän miehen patentin: panen lä-
hettimen pieneen Minigrip-pussiin ja 
teippaan johdon suun ilmastointitei-
pillä. Pussukan teippaan kaulanau-
haan. Sitten voikin lähteä vaikka avus-
tajan kanssa järvelle suppailemaan. 
Mikrofonista pitää vähän koputella 
vesiä, jos sattuu mulahtamaan.

Aivan loistavat apuvälineet liikkumi-
sessa tai näkevillä vaikkapa marja-
metsässä, pyöräillessä tai… 

Laitteet ovat pienikokoisia, eikä niihin 
mahdu suurta akkua. Toiminta-aikaa 
on silti hyvinkin hiihtopäivän verran, 
vaikka yhteys olisi jatkuvasti päällä. 
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Aikaa saa jatkettua, jos malttaa välillä 
katkaista puheyhteyden ja aktivoida 
sen, kun tulee asiaa. Lataaminen ta-
pahtuu ainakin nykyisissä vinoanten-
nimalleissa saman tulppareiän kaut-
ta, johon kytketään kuulokejohto. 
Lataamiseen menee muutama tunti 
mukana tulevalla laturilla. Vanhoissa 
laitteissani lataaminen sujui vaikkapa 
lisäakusta samaan aikaan, kun laitet-

ta käytti. Näissä nykyisissä se ei enää 
onnistu. 

Jaa että mitä maksaa? Ei enää huna-
jaa. Kaksi laitetta saa reilulla kuudella 
kympillä. Jos tulli ottaa ne tarkastuk-
seen, tulee pari kymppiä lisämaksua. 
Silti hinta-laatusuhde on mielestäni 
kohdallaan. Jos kaipaat lisätietoja, 
ole yhteydessä!

Niksinurkka

Arjesta selviytyminen näkövam-
maisena vaatii usein kekseliäi-
syyttä ja kikka kolmosia. Onko 

tiedossasi jokin niksi, josta voisi olla 
iloa ja apua muillekin? Jaa kokemuk-
sesi lehtemme niksinurkassa! Niksit 
voi lähettää osoitteella info@retina.fi. 

Tähän lehteen niksejä lähettivät Irma 
Innala, Harri Ivonen, Merja Kaiponen, 
Jarmo Loponen, Tarja Pietiläinen, 
Pekka Rantanen ja Kirsti-Sisko Salo-
nen. Lämpimät kiitokset teille!

Pukeutuminen

Asuun sopiva huivi tai solmio kannat-
taa ripustaa vaatteen kanssa samaan 
henkariin. Korut voi sujauttaa jakun 
taskuun, asuun sopivaan laukkuun 
tai pieneen muovikassiin, jonka ri-

pustaa samaan henkariin.

Sukalle löytää helpommin samanvä-
risen parin, kun hankkii eriväriset su-
kat erituntuisista tai pituisista sukista. 
Jos hankkii yhdellä kertaa useamman 
parin samanlaisia sukkia, parin löytä-
minen on entistä helpompaa.

Siivous ja pyykinpesu

Kova sokeripala on teräsvillaa turval-
lisempi uunipeltien, uunin sekä hel-
lan levynrenkaiden puhdistukseen. 
Se irrottaa kiinni palaneen karstan 
vahingoittamatta maalipintaa.

Tyhjä leipäpussi on hyvä apuväline 
lattiakaivon puhdistukseen; työnnä 
käsi pussiin ja kaavi hiukset ja muu 
töhnä kouraan ja vedä pussi kädestä 
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niin, että jäte jää pussin sisälle. Solmi 
pussin suu kiinni ja laita sekajättee-
seen.

Valko- ja kirjopesuaineet on helpom-
pi erottaa, kun hankkii esim. valko-
pesuaineen pulverina ja kirjopesuai-
neen nestemäisenä. Colour Catcher 
eli värikaappariliina pyykin joukossa 
on kätevä tapa varmistaa, etteivät 
kirjopesussa vaatteiden värit sekoitu.

Sukat eivät eksy paristaan, kun ne 
kiinnittää toisiinsa muovisilla suk-
kapidikkeillä. Säilytän pidikkeitä li-
kapyykkikorin vieressä ja napsautan 
sukat yhteen, ennen kuin heitän ne 
koriin. Omiin sukkiini käytän punai-
sia pidikkeitä, miehen väri on sininen. 
Pesun jälkeen sukat on helppo ripus-
taa kuivumaan pidikkeestä, jota ei 
tarvitse irrottaa kaappiin laittaessa-
kaan. Muovinen pidike on vahvaa te-
koa ja kestää käytössä vuodesta toi-
seen. Supi-sukkapidikkeet maksavat 
Aviriksen verkkokaupassa 5 € / 15 kpl. 
Pakkauksessa on kolmea eri väriä, 5 
kpl kutakin. Vaihtoehtoisia värilaijtel-
mia on kaksi, joten eri värejä riittää 
kuudelle perheenjäsenelle. 

 
Ruokailu 

Kahvisuodatinpussi on kätevä apu 
erilaisten kuumien tai lämpimien gril-
lituotteiden kuten tortillojen, makka-
roiden, lihapiirakoiden ja tuplapaah-
toleipien syömisessä.

Turvallisuus

Kynnysmatto portaiden yläpääs-
sä helpottaa hämärässä portaikos-
sa askelmien löytämistä ja parantaa 
turvallisuutta, ettei portaisiin putoa 
huomaamattaan. 

Kun lähdet ulos, oli kesä tai talvi, pane 
käsineet käteen! Jos kaadut, käsineet 
suojaavat lialta ja naarmuilta. Pesu-
paikkoja ei aina ole lähistöllä. Paljain 
käsin saatat myös kosketella likaisia 
pintoja, kaiteita, ovenkahvoja ynnä 
muuta. Käsineet pitävät bakteeritkin 
loitolla.

Pudonnut esine

Jos pudotat vahingossa lattialle pie-
nen esineen, vaikkapa kamman vie-
raassa WC-tilassa, ja valaistus on 
huono tai kohdetta on puutteellisen 

Supi-sukkapidikkeet lukitsevat parit yh-
teen.
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näkökentän vuoksi vaikea havaita, 
nappaa kännykän kameralla yleiskuva 
lattiasta, niin löydät kaivatun esineen. 
LED-valonauhat
 
Naulakon tai vaatekomeron voi va-
laista kätevästi LED-valonauhalla, jos 
lähellä on pistoke. Nauhassa on tarra-
kiinnitys, joka tosin pidempänä vaa-
tii lisäksi liimaa tai karhutarrapaloja. 
Nauhan voi leikata sopivan mittaisek-
si tavallisilla saksilla.

Oviaukon tai parvekkeen oven löytä-
mistä helpottaa, jos oven kummallekin 
puolelle asettaa valaisimen tai kiinnit-
tää LED-nauhan listojen ympärille.

Hälytinnappi 

Chipolo Key Finder on reilun kahden 
euron kolikon kokoinen Bluetooth-hä-
lytinnappi, jonka voi kiinnittää avainten 
lisäksi vaikkapa lompakkoon, käsilauk-
kuun tai muuhun tärkeään esineeseen, 
joka on usein hakusessa. Parikseen se 
vaatii kännykkään ladattavan sovelluk-
sen, joka toimii mainiosti ainakin iPho-
nen VoiceOverilla.

Signaalin kantama on noin 50 m, jo-
ten Chipoloa voi käyttää myös väliai-
kaisena äänimajakkana ulkotiloissa. 
Sovelluksessa napeille voi antaa ku-
vaavat nimet ja erilaiset merkkiäänet. 
Jos kännykkä puolestaan hukkuu lä-
hietäisyydelle, se alkaa soida Chipo-
lo-nappia painamalla ja löytyy äänen 
avulla.

Monipuolisista sovellusasetuksista 
voit laittaa sijaintiseurannan päälle, 
jolloin napin kadotessa tai jäädessä 
kantaman ulkopuolelle sen karttasi-
jainti ja osoitetieto tallentuu puheli-
meesi. Todennäköiset unohduspaikat 
voi nimetä vastaisuuden varalle (koti, 
mökki, jne.). Kivana yksityiskohtana 
mainittakoon, että nappi toimii myös 
selfie-painikkeena eli puhelimen ka-
meran laukaisimena.

Pitkäaikaisen käytön perusteella tuo-
te soveltuu näkövammaiselle erin-
omaisesti, vain mielikuvitus on raja-
na. Pitkäkestoinen nappiparisto on 
helppo vaihtaa itse, ja tuotteella on 
kahden vuoden takuu. Chipoloa saa eri 
väreissä. Sen hinta on reilut parikymp-
piä, ja sitä löytyy esim. Clas Ohlssonilta 
ja useista verkkokaupoista.

Chipolo Key Finder kiinnitettynä lompak-
koon ja avaimenperään.
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Induktiolieden ohjainsapluuna

Kuvassa oleva induktiolieden oh-
jainsapluuna on valmistettu 1 mm 
paksuisista vanerilevyistä, joita on 
liimattu kolme päällekkäin. Kuviosa-
halla on leikattu sormen mentävät 
kolot lieden ohjainmerkkien kohdil-
le. Sapluunan etureunan ja päätyjen 
alle on liimattu puinen noin 1 cm le-
vyinen ja 1 mm korkuinen korotus, 
jonka tehtävä on pitää ohjain tarkasti 
oikealla kohdalla liettä säädettäessä. 
Sapluuna on hiottu sileäksi hiekkapa-
perilla ja maalattu kuultovalkoisella. 
Maalaaminen parantaa paitsi ulko-
näköä, myös hygieniaa, sillä maalat-
tu sapluuna on helppo pyyhkiä puh-
taaksi ruoanlaiton roiskeista. Kuvan 
sapluunan on kehitellyt hankasalme-
lainen kirvesmies, ja se on edelleen 
aivan priima 8 vuoden kovan käytön 
jälkeen.

Maalarinteippi

Maalarinteippi on hyvä pussinsulki-
ja. Jos pakastepussin sisällöstä jää 
osa käyttämättä, pussin sulkeminen 
käy teipillä näppärästi. Pakasterasi-
an sisältö ei unohdu, kun kirjoittaa 
merkinnän mustalla tussilla maala-
rinteippiin, eikä kansi aukea pakasti-
messa, kun sen teippaa kiinni samalla 
teipillä. Maalarinteipin saa kätevästi 
poikki ilman saksia, sillä se katkeaa 
repäisemällä. Se myös irtoaa helpom-
min kuin monet tarrat. 

Jos shampoo- ja hoitoainepullot ovat 
samanmuotoiset, kietaisen hoitoai-
nepullon alareunaan kierroksen tai 
pari maalarinteippiä. Sen tuntee hel-
posti käteen. Kun tästä tulee totuttu 
tapa, muuta merkintää ei kaipaa. 

Tarrapallukat

Minulla on kaksi samanlaista puhe-
linta. Olen merkinnyt toisen kahdella, 
toisen kolmella tarrapallukalla. Pal-
lukat ovat laitteiden selkäpuolella ja 
jarruttavat samalla niiden liikkumista 
pöydällä. Olen käyttänyt tarrapallu-
koita myös tärkeiden painikkeiden 
merkkaukseen mikroaaltouunissa, 
pesukoneessa, näppäimistössä, pik-
ku Victorissa, sanelukoneessa ja muis-
sa laitteissa.

Kerrostalomme ulko-oven vieressä 
on ovipuhelintaulu. Olen merkinnyt 
kotimme painikkeen värittömällä tar-
rapallukalla. Näin sen löytävät hel-
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posti niin näkövammaiset ystäväni 
kuin minä itsekin, jos satun unohta-
maan avaimen kotiin.

Pistemerkinnät

Kuutta pistettä ja niiden variaatioi-
ta voi hyödyntää, vaikkei varsinaista 
pistekirjoitusta osaisikaan. Kontak-
timuoviin voi tehdä pistemerkintöjä 
naskalilla tai pistekirjoituskoneella. 
Niitä voi joko tunnustella sormin tai 
katsoa silmin. Itse olen merkinnyt pis-
teillä mm. käsipainoja siten, että 9 kg 
on viisi kuuden pisteen ryhmää, 8 kg 
neljä jne. Käsipainot ovat työpaikalla-
ni, jossa kaikki eivät osaa pistekirjoi-
tusta.

Vinkkejä junalla matkaaville

Olen matkustanut junalla vuodesta 
1972 lähtien ja vieläkin viikoittain. Ki-
lometrejä on kertynyt jo niin monta 
kertaa maailman ympäri, etten enää 
ole niitä laskenut. Silti oivalsin vasta 
kymmenkunta vuotta sitten junien 
paikkanumerojärjestelmän. Sen tie-
täminen helpottaa oman istumapai-
kan itsenäistä löytämistä.

Junissa, joiden toinen pääteasema on 
Helsinki, vaunu numero yksi on aina 
Helsingin puoleisessa päässä. Vaunu 
numero kolme on hyvin usein ravin-
tolavaunu. 

IC-rungossa vaunujen 1 ja 2 välistä 
sisään astuttaessa vaunun 2 puolella 
on kaksi hyttiä: kahden hengen hytti, 
jossa paikkanumerot ovat 3 ja 7, sekä 
neljän hengen hytti, jossa numerot 
ovat 1, 2, 5 ja 6. Seuraavaan osastoon 
mentäessä ikkunapaikka on numero 
9 ja sen edessä 13.

IC- ja Pendolino-rungoissa parittomat 
paikkanumerot ovat aina ikkunan 
puolella ja parilliset käytävän puo-
lella. Kunkin istuimen edessä olevan 
paikan numero on plus neljä. Esim. 
paikan 9 edessä on 13. Pendolinossa 
numerointi poikkeaa tästä hieman, 
koska siellä on myös yksittäispaikko-
ja. Yksittäispaikan numero on pari-
ton.

Muualla julkaistuja niksejä näkö-
vammaisille

Heli Mikkolan kokoamaa Näkövam-
maisen niksinurkka -vihkosta on 
saatavana Näkövammaisten liitosta. 
Nämä niksit on julkaistu 1998.

Näkövammaistyöntekijöiden erikois-
ammattitutkintoa suorittanut opis-
kelijaryhmä on laatinut uudemman, 
2013 valmistuneen niksikokoelman, 
joka löytyy osoitteesta https://www.
nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovam-
maisille/koti/arjen_nikseja
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Retina ry:n kevätkokous houkut-
teli Lappeenrantaan lauantaina 
30.3.2019 yli 30 henkeä ja neljä 

opaskoiraa. Etelän juna keräsi muual-
takin Suomesta tulleet junanvaihtajat 
väliasemilta, joten meitä oli melkoi-
nen joukko, kun lähdimme letkassa 
Arja Piisisen johdolla suunnistamaan 
rautatieasemalta kohti Original So-
kos Hotel Lappeeta. Matkaa sinne oli 
vajaa kilometri, ja tuntui mukavalta 
kävellä raikkaassa kevätsäässä pitkän 
Rejunamatkan jälkeen.

Majoittuminen sujui nopeasti, sillä 
osallistujien tiedot oli annettu etu-
käteen hotelliin ja näin säästyimme 
hankalalta korttien täytöltä. Kaikki-
en huoneetkin olivat jo valmiina, ja 
ystävällinen virkailija lähti tarvitta-
essa opastamaan perille. Opaskoi-
rankäyttäjänä arvostin ylimääräistä 
kylpypyyhettä, joka minulle ojennet-
tiin kuraisen koiran siistimistä varten. 
Ciru puolestaan ilahtui herkkukassis-
ta, josta löytyi koirien välipalapatu-
koita. Myös kakkapussipakkaukselle 
on käyttöä. Huomaavaista!  

Hyvillä mielin veimme tavarat huo-
neisiin. Opaskoiraväki pesaisi kurai-
set hauvelinsa, ja ehdimme vähän 

Kevättä rintaan Lappeenrannasta
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Pekka Makkonen

hengähtääkin ennen kokouksen al-
kua. 

Kokoustilassa kahvit ja herkulliset 
voileivät oli katettu valmiiksi pöytiin. 
Henkilökunta kaatoi kahvia ja auttoi 
löytämään vapaan paikan. Hyvän-
tuulinen Timo Nyström toivotti osal-
listujat rennoin sanakääntein terve-
tulleiksi ja luovutti puheenvuoron 
Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry:n 
puheenjohtajalle Juha Hanhimäelle. 
Tämä kertoi olevansa itsekin retinii-
tikko ja Eeva-Marja Sankilan potilas. 

Etelä-Karjalan alueyhdistyksessä on 
231 jäsentä ja ikäjakauma suunnilleen 

Juha Hanhimäki toimi kevätkokouksen puheen-
johtajana.
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60–100 vuotta. Eri paikkakunnilla 
pyöritetään perinteistä kerhotoimin-
taa. Imatran Sitruuna-keskusteluker-
hon nimi voisi kyllä viitata tavallista 
kirpakkaampaankin ajatustenvaih-
toon! Työikäisten toiminnasta vastaa 
Iiro Salli, retiniitikko hänkin.

Kuvailutulkattua jääkiekkoa

Lappeenrannassa kuvailutulkataan 
SaiPan jääkiekko-otteluita näkövam-
maisille. Radiotoimittajana tunnettu 
Juha-Pekka Taskinen selostaa tapah-
tumia ja tunnelmia niin kentällä kuin 
katsomossakin. Ensi kesänä aiotaan 
järjestää kuvailutulkkausta myös pe-
säpalloon.

Käytetty tekniikka kiinnosti kevätko-
kousväkeä. Kävi ilmi, että tarkoitusta 
varten on saatu lahjoituksena perin-
teiset korvakuulokkeet. Luukuulok-
keitakin on kokeiltu, mutta ne eivät 
toimineet yhtä hyvin. Entäpä jos kat-
somossa istuessaan kuuntelisikin sa-
malla suoraa lähetystä radiosta?

– Ei toimi! Kentän tapahtumien ja ra-
dioäänen välinen viive haittaa otte-
lun seuraamista. Sitä paitsi radiossa 
keskitytään kentän tapahtumiin. Mu-
kana olijaa kiinnostaa kaikki muukin, 
kuten cheerleaderien asut, rekvisiitta 
ja liikehdintä, totesi Hanhimäki. 

Sujuva kevätkokous

Juha Hanhimäki kutsuttiin kevätko-
kouksen puheenjohtajaksi ja Arja Pii-
sinen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkasta-
jiksi valittiin Raija Leppänen ja Pirkko 
Luusalo. 

Nimenhuudossa todettiin, että pai-
kalla oli 18 yhdistyksen varsinaista jä-
sentä, 3 kannatusjäsentä ja 6 muuta 
henkilöä. Tuttuun tapaan osa seura-
laisista oli käyttänyt tilaisuutta hyväk-
seen ja lähtenyt virallisen kokouksen 
ajaksi kaupungille.

Sihteeri luki vuosikertomuksen kohta 
kerrallaan, ja taloustyöryhmän jäsen 
Ari Koponen kävi läpi tilinpäätöstä 
kertoen, paljonko rahaa oli mihinkin 
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toimintaan käytetty. Retina Inter-
nationalin maailmankongresseihin 
osallistumisen vuoksi tulos on joka 
toinen vuosi tappiollinen, mutta 2018 
tappiota tuli ennakoitua vähemmän. 
Vuosikertomus hyväksyttiin pienin 
tarkennuksin, tilinpäätös vahvistet-
tiin, ja hallitukselle ja muille vastuuvel-
vollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Virallisen kokouksen päätyttyä hallituk-
sen tuore rahastonhoitaja ja nuoriso-
työryhmän  jäsen Sini Sjöblom kertoi 
suunnitelmista käynnistää toimintaa 
alle 35-vuotiaille retiniitikkonuorille. 
Facebook-ryhmä on jo perustettu, ja 
ensimmäinen vapaamuotoinen tapaa-
minen järjestetään Helsingissä 24.7. 
Lisätietoa nuorten toiminnasta löytyy 
toisaalta tästä lehdestä.

Rentoa yhdessäoloa

Kokouksen päätyttyä kokoonnuim-

me hotellin ala-aulaan, josta suun-
nistimme näkevän oppaan johdolla 
Lappeenrannan satamaan. Sää oli 
keväisen aurinkoinen, ja oli mukava 
päästä yhdessä ulkoilmaan. Bonga-
simme laiturista Prinsessa Armaadan, 
joka toimii kesäisin ravintolalaivana. 
Linnoituksen vallit siintelivät rannan 
tuntumassa, ja moni olisi mielellään 
jatkanut kävelyä sinne. Osa halusi 
kuitenkin Teerenpeliin maistelemaan 
virvokkeita, joten koukkasimme jät-
tämään halukkaat sinne. Paluumat-
kalla takaisin hotellille ihailimme 
kauniita rakennuksia kävelykadun 
varrella.

Päivällinen tarjoiltiin hotellin viihtyi-
sässä ja valoisassa Rakuuna-ravin-
tolassa, joka oli varattu koko illaksi 
yksinomaan meidän käyttöömme. 
Ateria oli tavattoman herkullinen. 
Aloitimme vuohenjuustosalaatilla, 
pääruokana tarjoiltiin merilohta run-

Kävelyretki sa-
tamaan tehtiin 
aurinkoisessa 
kevätsäässä.
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saine lisukkeineen, ja lopuksi herkut-
telimme marinoiduilla mansikoilla ja 
vaniljavaahdolla.

Päivällisen jälkeen Mauri Kulmala kai-
voi esiin haitarinsa. Arja Piisinen jakoi 
pöytiin laulumonisteet , ja siitä eteen-
päin iltaa vietettiin railakkaan yh-
teislaulun merkeissä. Löytyi Karjalan 
heiliä, Prinsessa Armaadaa, Saimaan 
valssia ja muuta tunnelmaan sopivaa. 
Joku pari näytti pyörähtelevän tanssi-
lattiallakin. 

Mikrofoni oli enimmän aikaa esilau-
lajana toimineen Timo Nyströmin kä-
dessä, eikä menoa haitannut yhtään 
se, ettei hän nähnyt lukea laulujen 
sanoja. Vaimo Jaana luki niitä hänelle 
tottuneesti eteen, mistä oli iloa muil-
lekin lähellä istuville lauluhaluisille 
mutta heikkonäköisille. 

Haitarin vielä soidessa jouduin pois-
tumaan tärkeän puhelun vuoksi. 
Muut jäivät seurustelemaan ja jatka-
maan iltaa. Olin lähdössä paluumat-
kalle aamun ensimmäisellä junalla, ja 
koska kellot piti kaiken lisäksi siirtää 
kesäaikaan, katsoin parhaaksi käydä 
ajoissa yöpuulle.

BlindSquare ja opaskoira apuna 
suunnistuksessa

Aamiaisravintolassa oli hiljaista, ja 
ystävällisellä tarjoilijalla oli hyvää ai-
kaa palvella varhaista asiakastaan. 
Tuhdin aamupalan jälkeen luovutin 
huoneen, käynnistin älypuhelimen 
BlindSquare-sovelluksen ja lähdin 
sakeassa räntäsateessa taivaltamaan 
opaskoirani Cirun avustuksella kohti 
rautatieasemaa. 

Valkoiseen vaippaan peittynyt maise-
ma näytti tästä suunnasta kuljettuna 
yllättävän erilaiselta kuin edellispäi-
vänä. Olo oli kuitenkin levollinen, kun 
korvanapin kautta tuli kaiken aikaa 
tarkkoja tietoja sijainnista, suunnas-
ta, katujen nimistä ja kohteen lähes-
tymisestä. Käytin BlindSquarea nyt 
ensimmäistä kertaa vieraassa kau-
pungissa, ja teki mieli tuulettaa, kun 
se ilmoitti: ”Olet perillä!” 

Junassa mietin, miten loistava yh-
distelmä nykytekniikka ja opaskoira 
ovatkaan. Niiden ansiosta pystyn liik-
kumaan itsenäisesti vieraassakin ym-
päristössä. Huikaiseva vapauden tun-
ne sävytti koko kotimatkaa.  

Jaana ja Timo Nyström musiikin lumoissa. 
Etualalla yhteislaulua säestäneen Mauri 
Kulmalan hanuri.
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Tampereen seudun retinakerhon 
25-vuotisjuhla
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Outi Lehtinen ja Tuula Diakhaté

– Ei voi olla totta! Kylläpä vuodet vie-
rivät nopeasti, vastahan vietettiin 
kerhon 20-vuotisjuhlia, huudahti Rai-
ja Leppänen, toinen Tampereen seu-
dun retinakerhon nykyisistä vetäjistä, 
kun talvella suunnittelimme kerhon 
kevätkauden ohjelmaa.

Mutta totta se on: toiminta on jatku-
nut yhtäjaksoisesti jo 25 vuoden ajan. 
Kaikki alkoi siitä, kun aluesihteeri Lai-
la Salminen esitteli Ritva Salosen ja 
Merja Kaiposen toisilleen. Toisen re-

tiniitikon tapaaminen tuntui niin mu-
kavalta, että ajatus omasta kerhosta 
alkoi itää. Huhtikuussa 1994 haavees-
ta tuli totta. Ritva ja Merja ovat edel-
leen aktiivisia kerholaisia.

Loma- ja kurssikeskus Koivupuiston 
aurinkoiselle pihanurmelle kokoontui 
20.5.2019 parikymmentä henkeä ki-
listämään kuohuviinilaseja neljännes-
vuosisadan toimineelle kerholle. Pal-
jon onnea vaan -laulu kajahti kolmeen 
kertaan, ensin kerholle, sitten pyöreitä 

Onnittelumaljat juotiin Koivupuiston aurinkoisella pihanurmella.
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vuosia täyttäneelle Keijo Ojalalle ja vie-
lä Tuula Diakhatélle, jonka syntymäpäi-
vä osui juhlapäivälle.

Ruokasalissa nautitun päivällisen jäl-
keen siirryttiin takkatuvalle. Aloitim-
me Satumaa-yhteislaululla, jota säes-
tin kitaralla. Koska harva näki lukea 
sanoja, kokeilimme kevätkokoukses-
sa Lappeenrannassa hyväksi koettua 
keinoa: Tuula Diakhaté luki meille 
kuuluvasti sanoja eteen. Sopivan lu-
kurytmin löydyttyä laulettiin perään 
vielä Väliaikainenkin.

Kerhon aiempi, pitkäaikainen vetäjä 
Ritva Salonen käytti puheenvuoron 
ilmaisten ilonsa siitä, että kerho voi 
hyvin ja jatkaa edelleen toimintaan-
sa. Sisko Kiiski oli valanut betonista 
kolme kuihtumatonta ruusua. Raija 
sai sinisen, minä punaisen ja Ritva 
vaaleanpunaisen. Ritva ojensi Raijal-
le ja minulle lisäksi kauniit kiitoskor-
tit runoineen. Muistamisten jälkeen 
juotiin täytekakkukahvit, ja iloinen 
puheensorina täytti huoneen.

Yhtäkkiä kello olikin seitsemän, ja ha-
lukkaat pääsivät nauttimaan ranta-
saunan löylyistä. Näsijärveen jäi viisi 
talviturkkia. 

Aivan liian pian alkoi pihassa pyöriä 
takseja, jotka tulivat noutamaan yh-
den toisensa jälkeen kotimatkalle. 
Monenlaista juhlaan varattua ohjel-
maa jäi varastoon, mutta eipä hait-
taa, sillä kerhoilu jatkuu taas syksyllä!

Sisko Kiiski kukitti Outi Lehtisen, Ritva 
Salosen ja Raija Leppäsen.

Ritva Salonen käytti puheenvuoron takka-
tuvalla.
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Yhdistys tiedottaa

Verkkokalvon perinnölliset sairaudet 
teemaseminaari 30.8.2019
THL-näkövammarekisterin teemaseminaari järjestetään perjantaina 30.8.2019 
Iiris-keskuksen Braille-salissa, Marjaniementie 74, Helsinki. Seminaari on mak-
suton ja kohdistettu lääkäreille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

9:30   Aamukahvi/tee 
10:00  Perinnölliset verkkokalvosairaudet ja niiden kehittyvä diagnos- 
  tiikka ja hoito, prof. Hannu Uusitalo, Tampereen yliopisto 
10:30  Koroideremian geenihoito, LT Eeva-Marja Sankila, 
  HYKS Silmätautien klinikka 
11:00  Pseudoxanthoma elasticum, LT Pasi Nevalainen, Tays, Harvinaisten
  sairauksien yksikkö 
11:30  Lounastauko, näyttelyyn tutustuminen 
12.30  Retina ry:n puheenvuoro, tiedottaja Outi Lehtinen
12:45  Yksilöllistetyt sairausmallit, prof. Heli Skottman, Tampereen 
  yliopisto 
13:15  Perinnöllisyyslääkäri perinnöllisten verkkokalvosairauksien 
  hoidossa, LT Tanja Saarela, Tays Perinnöllisyyspoliklinikka 
13:45  Kahvitauko, näyttelyyn tutustuminen 
14:15  FinGen-tutkimuksesta, LT Joni Turunen, HYKS Silmätautien klinikka 
14:45  Silmäsairauksien geenidiagnostiikka, Mia Huhtala, 
  Blueprint Genetics 
15:15  Päätössanat, prof. Hannu Uusitalo 

Ilmoittautumiset 23.8.2019 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, 
joka löytyy osoitteesta www.nkl.fi/nvrek. 

Toimistonhoitajan puhelin- ja päivystysaika

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse tiistaisin ja torstai-
sin klo 10–13 numerossa 045 135 7611. Muina aikoina voit jättää viestin vas-
taajaan. Toimisto on suljettu 1.7. - 4.8.2019.
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Retina Day Tampereella 21.9.2019
Perinteinen kansainvälisen retiniitikon päivän tapahtuma Retina Day järjes-
tetään lauantaina 21.9.2019 Tampereella Scandic Tampere City -hotellissa 
rautatieasemaa vastapäätä. Kutsumme mukaan retiniitikkoja, heidän per-
heenjäseniään ja läheisiään, silmäsairauksien ammattilaisia ja kaikkia asiasta 
kiinnostuneita! Salissa on induktiosilmukka. Lapsille järjestetään tarvittaessa 
luentojen ajaksi omaa ohjelmaa.

Luennot voi kuunnella myös nettiradion välityksellä, ja äänitallenne julkais-
taan yhdistyksen verkkosivulla www.retina.fi. 

10:00  Apuvälinenäyttelyyn ja tuotetoriin tutustuminen
11:00  Tervetuloa, Retina ry:n puheenjohtaja Timo Nyström
11:10  Katsaus perinnöllisten verkkokalvosairauksien tutkimukseen 
  meillä ja maailmalla, professori Hannu Uusitalo, Tays/SILK
11:50  Yleisökysymyksiä retinitistutkimuksesta
12:10  TAUKO: Kahvitarjoilu, apuvälinenäyttely ja tuotetori
13:10  Suomessa yleiset retinitisgeenivirheet, Kristiina Avela, osaston-
  ylilääkäri, dosentti, HUS Kliinisen genetiikan yksikkö
13:40  Yleisökysymyksiä geenitestauksesta ja perinnöllisyydestä
14:00  Kantasolututkimus ja yksilölliset sairausmallit, professori Heli  
  Skottman, Lääketieteen ja Terveysteknologian tiedekunta, 
  Tampereen yliopisto
14:30  Yleisökysymyksiä kantasolututkimuksesta
14:50  Päätössanat, Retina ry:n tiedottaja Outi Lehtinen
15:00  Lounasbuffet etukäteen varanneille 

Apuvälinenäyttely ja tuotetori
Apuvälinenäyttelyssä on useita näytteilleasettajia. Tuotetorille toivotaan reti-
niitikoita myymään valmistamiaan käsitöitä ja muita tuotteita. 

Ilmoittautuminen
Luennoille ei tarvitse ilmoittautua. 

Ilmoittautuminen on tarpeen, mikäli haluat 
- Retina ry:n tarjoaman päiväkahvin (kahvi/tee ja voileipä) 
- Omakustanteisen buffetlounaan (17,00 €/hlö)
- Oman myyntipöydän tuotetorille (maksuton)
- Ohjelmaa lapsille luentojen ajaksi
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Syyskokous Espoossa  
26.10.2019

Retina ry:n syyskokous pidetään lau-
antaina 26.10.2019 Original Sokos 
Hotel Tapiola Gardenissa, Tapionau-
kio 3, Espoo. Hotelli sijaitsee Tapiolan 
puutarhakaupunginosassa metro-
aseman ja kauppakeskus Ainon vie-
ressä. Hotellivieraiden käytössä on 
sauna ja uima-allas.

Kerhotoiminta

Uudenmaan retinakerho 
kokoontuu joka kuukauden toisena 
maanantaina klo 17:30-19:00 Iiris-
keskuksessa, Marjaniementie 74, Hel-
sinki, ellei toisin mainittu. Lisätiedot: 

jaana.argillander@gmail.com tai Rai-
sa Ticklén, p. 040 515 3917 (puhelu, 
tekstari, WhatsApp). 

Ma 9.9. kokoontumispaikkana Innojok 
Oy, Sirrikuja 31, Helsinki. Tutustumme 
valaistukseen ja valaisimiin Jukka Joki-
niemen johdolla, jonka yritys valmistaa 
valaisimia ja toimii valaistuksen asian-
tuntijana. Kahvitarjoilu. 
Ma 14.10. aiheena liikunta
Ma 11.11. aiheena opaskoirat
Ma 9.12. pikkujoulut

Tampereen seudun retinakerho 
kokoontuu joka kuukauden en-
simmäisenä maanantaina klo 
15:30−17:00 Tampereen seudun Nä-
kövammaiset ry:n kerhohuoneella, 

Järjestelyjen vuoksi ilmoita nämä tiedot viimeistään torstaina 12.9. yhdistyk-
sen toimistoon, p. 045 135 7611 tai info@retina.fi. 

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

Majoittuminen
Scandic Tampere City hotellista on varattu huonekiintiö Retina Dayn osallistu-
jille 20.-22.9.2019. Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellista, p. 03 244 
6111 tai tamperecity@scandichotels.com. Ilmoita varausta tehdessäsi varaus-
koodi 46780575.

1-hengen Standard-huone 118 €/vrk
2-hengen Standard-huone 138 €/vrk
Huonehintaan sisältyy luomutuotteita sisältävä aamiainen ja langaton internet.
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Kuninkaankatu 8 A, 2. krs. Kahvira-
ha 2 €. Syyskauden kerhopäivät ovat 
2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.2019. Lisätie-
dot: Raija Leppänen, p. 0400 797 139, 
ja Outi Lehtinen, p. 040 700 7930 tai 
outi.lehtinen@elisanet.fi.

Jyväskylän seudun retinakerho 
kokoontuu kerran kuussa Keski-Suo-
men Näkövammaiset ry:n toimin-
takeskuksessa, Eeronkatu 7 B 19. 
Syyskauden ensimmäinen kerhota-
paaminen on maanantaina 23.9.2019 
klo 17-19. Kesän kuulumisten vaih-
toa ja syksyn kerhojen suunnittelua. 
Lisätiedot: Tarja Pietiläinen, p. 0400 
808 970, tarja.m.pietilainen@gmail.
com, tai Kaija Hlme, p. 040 735 9510, 
kaija.a.halme@gmail.com.

Vaasan retinakerho
kokoontuu seuraavan kerran per-
jantaina 28.6. klo18:00 Ravintola 
Strampenissa Vaasan sisäsatamas-
sa. Seuraavan tapaamisen ajankohta 
sovitaan kullakin tapaamiskerralla. 
Seuraa ilmoittelua! Lisätiedot: Helena 
Holappa, p. 050 522 5267 tai helena.
piittari@hotmail.com.

Retinitisrekisteri kerää tietoja 
retiniitikoilta

Rekisterin tavoitteena on helpottaa 
tutkimustyötä keräämällä yksityis-
kohtaista tietoa Suomessa esiinty-
vistä perinnöllisistä verkkokalvorap-
peumista ja niiden taustalla olevista 
geenivirheistä. Rekisterin sisältämä 

tieto auttaa tutkijoita myös muissa 
tärkeissä kysymyksissä, kuten tietty-
jen geenivirheiden esiintyvyydessä. 

Retinitisrekisterin dokumentit löy-
tyvät osoitteesta www.retina.fi/
Retinitisrekisteri.php. Sieltä ovat 
ladattavissa erillisinä tiedostoina Re-
kisteriseloste, Potilasinformaatio ja 
suostumus sekä varsinainen Rekiste-
röitymislomake.

Suostumus- ja rekisteröitymislomak-
keet täytetään, tulostetaan ja lähete-
tään postitse lomakkeessa 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. 

Kannustamme kaikkia retiniitikoita 
rekisteröitymään.

Ilmoitusmyyjä Retina-lehdelle

Retina-lehden ilmoitusmyynti on tär-
keä osa yhdistyksen varainhankintaa. 
Ilmoitusmyyjämme luopuessa tehtä-
västä etsimme tilalle uutta proviisio-
palkkaista ilmoitusmyyjää. Mainio 
tilaisuus lisäansioihin kaksi kertaa 
vuodessa! Jos kiinnostuit, ota yhteys 
yhdistyksen toimistoon info@retina.fi 
tai p. 045 135 7611.
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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

Pekka Makkonen, Joensuu
050 354 1250  pekka@ioni.org

Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 980
tarja.m.pietilainen@gmail.com

Pekka Rantanen, Helsinki
0400 468 005
vp.rantanen@nic.fi

Sini Sjöblom, Helsinki
050 344 3231
sini.sjöblom@pp.inet.fi

Sihteeri/toimistonhoitaja: 
Arja Piisinen, Helsinki 
työ:  045 1357611
info@retina.fi

Varajäsenet:

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

Mauri Kulmala, Turku
0400 782 525
mauri.kulmala@gmail.com

Antti Isokallio, Nokia
040 537 7678
anttiisokallio@gmail.com

     Retina ry:n hallitus 2019

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

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

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

Mauri Kulmala, Turku
0400 782 525, mauri.kulmala@gmail.com

Anita Niemi, Haapavesi  
0500 585 750, anita.niemi@kotinet.com 

Tarja Pietiläinen, Hankasalmi
0400 808 970,  
tarja.m.pietilainen@gmail.com

Pekka Rantanen, Helsinki
0400 468 005, vp.rantanen@nic.fi

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

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

Tuomas Ruokonen, Helsinki
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
  Retiniitikon opasta      ____  kpl
  Käveleviä hattuja       ____  kpl

Tilaan T-paitoja/lippiksiä. Molemmissa värit tummansininen ja 
luonnonvaalea ja hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- 
Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 3 € / lippis 3 € 

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

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

Retina ry

Marjaniementie 74
00930 HELSINKI 

liimaa tähän 
k i r j e p o s t i -

merkkiPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 
potevien asialla
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Perinnöllisiä silmänpohjan rappeumasairauksia 
potevien asialla

Näkövammaisen
palveluopas 2019

Näkövammaisen palveluopas 2019
Apu itsenäiseen palvelujen hakemiseen

Näkövammaisen palveluopas 2019 antaa perustietoa sosiaaliturvasta ja 
siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövam-
maisten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta. 

Oppaan voi ladata pdf- tai tekstitiedostona (rtf) Näkövammaisten liiton 
verkkosivulta https://www.nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/julkaisu/
palveluopas

Opasta on saatavissa myös printtiversiona, Daisy-äänitteenä ja pistekir-
joituksella (tilaukset: aineistotilaukset@nkl.fi tai p. 09 396 041). Sähköi-
nen Luetus-julkaisu on THP-verkossa tiedonsaantipalveluiden asiakkai-
den luettavissa.
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Sokeus
Onko tilanne uus,
kuinka kohdata sokea?
Hoitaako vain muodollisuus
vai halu enemmän kokea?
Näkökyky on lahjaksi saatu,
sokeutta kukaan valitse ei.
Ei siitä heikkene elämän laatu,
vaikka sairaus näköni vei.

Vaikka aistinkin eri tavoin,
olen minäkin ihminen.
Siis ole sinäkin avoin,
oma itsesi – luonnollinen.
Kosketa ja nimeäni käytä,
jos tiedät sen.
Älä suuntia viittoilemalla näytä,
kerro ympäristö kuvaillen.

Kun annamme erilaisuudelle tilaa
toisiamme kannustaen,
voimme laskea itsestämme pilaa,
kun sydämellä teemme sen.

– Martta Kinnunen


