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     retina 2/2020 Nyt jos lähtisit, milloin olisit kotona?
Teksti: Timo Nyström, Retina ry:n puheenjohtaja
Kuva: Outi Lehtinen

On hetki, jolloin tuuli uinahtaa.
On hetki, jolloin tuuli valvoo.
On hetki ystävien, 
on hetki rakkauden, 
on hetki yksinäisen pienen ihmisen.

Tuo Rauno Lehtisen laulu tuli mie-
leen, kun katsoin ikkunasta ulos ja 
mietin, mitä tähän kuuden vuoden 
pestin viimeiseen ruutuun kirjoittai-
sin. Olen tuota laulua joskus keikalla 
tulkinnut ja todennut, että se on niitä 
suomalaisia herkkiä sanoituksen hel-
miä. Noihin alkusanoihin kiteytyvät 
monet yhteiset ja yksityiset hetket.

Retinan tuuli on valvonut jäsenistön 
etuja ja tehnyt hyvää yhteistyötä asi-
antuntijalääkäreiden kanssa. Olem-
me olleet ajan hermolla, kun niin on 
vaadittu. Joillakin on ollut hartioil-
laan korrenkantotalkoossa hieman 
painavampi ja toisella kevyempi kor-
si. Yhdessä on kuitenkin maaliin pääs-
ty, ja siitä olemme kaikki olleet iloisia.

Olen usein sanonut, että meillä on 
hyvä konsepti tapahtumissamme. 
Niitä ei ole liikaa eikä liian vähän. Ja 
nyt puhun nimenomaan valtakunnal-
lisista tapahtumista. Kerhot järjestä-
vät hienoa toimintaa syksystä kevää-

seen joka kuukausi. Yhdistys on myös 
osannut sopivasti levätä, uinahtaa 
aina tapahtumien välillä.

Muistan Ahvenanmaan kesäpäivil-
lä olleen avustajan kummastelleen, 
miten ihmeessä porukka voi olla 
näin iloista, vaikka on joutunut luo-
pumaan näköaistista suurelta osin. 
Iloiseen ilmapiiriin ja henkeen tiivis-
tynee meitä kantava vertaistuki. Yh-
dessä ollessa ei tarvitse olla yhtään 
sen suurempaa kuin onkaan. Kunpa 
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niitä tilanteita voisi laittaa pulloon! 
Sitten yksinäisen pienen ihmisen het-
kessä raottaisi vähän korkkia ja voisi 
taas paljon paremmin. Pullossa olisi 
sopivassa suhteessa naurua, laulua, 
reilua päälle puhumista, välittämistä 
ja halausta. Toivottavasti pääsemme 
pian täyttämään noita pulloja, jos 
vaikka jo kevään tapahtumissa!

Viime keväänä tuli sellainen olo, että 
”tarttis tehrä jotain”. Elämä on niin 
täynnä kaikenlaista, että tuli tuo het-
ki omalle kohdalle. Hienoja juttuja 
olen saanut käydä läpi tässä yhdis-
tyksessä. Meille on imua. Näkihän 
sen viimeisen syyskokouksen edellä, 
kun puheenjohtajaehdokkaat kam-
panjoivat Facebookissa ja keskuste-
lualueella. Hallitukseen oli enemmän 
tulijoita kuin paikkoja. Se on hyvä 
merkki siitä, että toiminta kiinnostaa 

ja yhdistyksellä on sija näkövammais-
ten järjestökentällä. 

Onnittelut Sinille valinnasta! Olen 
varma, että pärjäät hyvin pöydän 
päässä. Iso käsi myös vastavalitulle 
hallitukselle! 

Kiitokset kaikille teille tuesta näinä 
vuosina! Matka on ollut kiva kulkea, 
mutta nyt on lähdön hetki puheen-
johtajan paikalta. Mukavampi on 
lähteä, kun on vielä hyvä mieli kaikil-
la. Ajokortinkin vein aikanaan polii-
siasemalle ihan vapaaehtoisesti. Oli 
helpompi luopua, kun sai itse tehdä 
päätöksen.

Eihän sinustakaan tunnu hyvältä, jos 
olet kylässä niin pitkään, että kysy-
tään: ”Milloinkas se vieras olisi koto-
na, jos nyt lähtisi?”
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Retina Day toteutettiin etäyhteyksin
Teksti: Outi Lehtinen
Kuva: Merja Regnér

Vuosien saatossa on totuttu 
kuuntelemaan Retina Dayn 
luentoja nettiradion kautta ja 

jälkikäteen äänitallenteena. Silti pa-
rasta on ollut päästä osallistumaan 
tapahtumaan paikan päällä, tavata 
muita retiniitikoita, vaihtaa ajatuksia 
sekä tutustua apuvälinenäyttelyyn ja 
tuotetorin tarjontaan. 

Tänä vuonna epävarma koronati-
lanne johti yleiseen matkustusha-
luttomuuteen ja näytteilleasettajien 
puutteeseen. Yhdistyksen hallitus al-
koi tosissaan pohtia mahdollisuutta 
järjestää koko tapahtuma etäyhtey-
dellä, kun luennoitsijoidenkin tahol-
ta esitettiin tämän suuntainen toive. 
Kokemusta onnistuneiden etäpalave-
rien pitoon eri sovelluksilla oli kevään 
mittaan ehtinyt kertyä itse kullekin. 
Kun ICT-alalla toimiva hallituksen jä-
sen Merja Regnér tarjoutui ottamaan 
vastuun teknisistä järjestelyistä, asia 
oli selvä. 

Tilaisuuden luonteen ja valmistelui-
hin käytettävissä olevan ajan vuoksi 
Zoom oli luonteva valinta. Työryhmä 
piti tällä sovelluksella useita harjoi-
tuksia, ja loppumetreillä mukaan kut-
suttiin myös luennoitsijat. Kun h-het-

ki lauantaina 19.9.2020 klo 13 koitti, 
kaikki oli valmista.  

Parhaimmillaan Retina Dayta seurat-
tiin 55 laitteelta. Saman tietokoneen 
tai älylaitteen äärellä saattoi olla use-
ampikin henkilö. Ikävä kyllä kaikki 
halukkaat eivät saaneet linkkiä auki. 
Onneksi luentojen äänitallenne oli 
kuitenkin jo seuraavana päivänä yh-
distyksen verkkosivulla www.retina.
fi, jossa se on edelleen kuunneltavis-
sa (Arkistot > Ääntä ja kuvaa tapahtu-
mista > Retina Day 19.9.2020). Kaikis-
ta luennoista on myös erillisartikkelit 
tässä lehdessä.

Retina Dayn puheenjohtajana toimi 
professori Hannu Uusitalo, Tays/SILK. 
Ensimmäinen luento käsitteli näkö-
vammasta johtuvaa uupumusta. Sen 
pitivät Näkövammaisten liiton Kun-
toutus-Iiriksen neuropsykologi Liisa 
Lahtinen ja psykologi Annu Kilpeläi-
nen. Heidän vuorottelevia puheen-
vuorojaan kiinnostavasta aiheesta oli 
mukava kuunnella.

Dosentti Joni Turunen kertoi omas-
sa luennossaan mielenkiintoisis-
ta tutkimuksista, joita tehdään hä-
nen johdollaan Silmägenetiikan 
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tutkimusryhmässä Folkhälsanin tut-
kimuskeskuksessa Helsingissä. LT 
Eeva-Marja Sankila päivitti tietomme 
perinnöllisten verkkokalvorappeumi-
en geenihoitotutkimuksista. 

Luennoitsijoille tuli yleisökysymyksiä 
sekä etukäteen että päivän mittaan, 
ja niihin saatiin asiantuntevat vasta-
ukset. Koska kaikki kysymykset eh-
dittiin käsitellä, niihin ei palata enää 
tässä yhteydessä. 

Positiivista palautetta 

Palautteissa kiiteltiin etäosallistumi-
sen helppoutta: ei tarvinnut matkus-
taa minnekään, ja perheenjäsenetkin 
pääsivät seuraamaan esityksiä. Moni 
toivoi jatkossakin mahdollisuutta 

osallistua myös etänä, vaikka fyysisiä 
kokouksia pystyttäisiin taas järjestä-
mään.

Itse iloitsin siitä, että saatoin katsel-
la PowerPoint-esityksiä tietokoneeni 
ruudulta suurennusohjelmalla kään-
netyin värein. Valkokankaalta en ole 
enää vuosiin erottanut mitään. 

Luennoitsijoiden huippuosaamista 
ja asiantuntijuutta kiiteltiin yleisesti. 
Luennoista välittyi rohkaisua arjessa 
jaksamiseen sekä toivoa paremmasta 
tulevaisuudesta. Hyväksemme teh-
dään hienoa työtä, ja tutkimus ete-
nee askel askeleelta kohti parantavia 
hoitoja. Palautteista välittyi lämmin 
kiitos sekä asiantuntijoille että taus-
tatiimille upeasta kokonaisuudesta.

Merja Regnér vastasi Zoom-
kokouksen teknisestä to-
teutuksesta ja valvoi sen 
sujumista kotonaan kahden 
tietokoneen ja seinälle hei-
jastetun kuvan avulla. Me-
neillään on Eeva-Marja San-
kilan luento.
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Selvittämättömien geenivirheiden 
jäljillä
Teksti: Outi Lehtinen

Dosentti Joni Turunen on mones-
sa mukana. Hän toimii silmä-
tautien erikoislääkärinä HUSin 

Silmätautien klinikan lastenosastolla 
ja verkkokalvopoliklinikalla sekä silmä-
tautiopin kliinisenä opettajana Helsin-
gin yliopistossa. HYKSin harvinaissai-
rauksien yksikössä HAKEssa Turunen 
vastaa silmälääketieteestä, ja hänellä 
on vahvasti sormensa pelissä myös 
HUSin silmätautien klinikan hakeutu-
misessa Euroopan harvinaisten perin-
nöllisten silmäsairauksien ERN-EYE-
osaamiskeskukseksi. 

Tutkimustyö on erityisen lähellä 
miehen sydäntä. Hän väitteli 2007 
lääketieteen tohtoriksi genetiikan 
alalta akateemikko Leena Palotielle, 
erikoistui sitten silmälääketieteeseen 
ja kiinnostui vastaansa tulleista ge-
neettisesti epäselvistä harvinaisista 
silmäsairauksista. Niitä hän on tut-
kinut vuodesta 2014 johtamassaan 
Silmägenetiikan tutkimusryhmässä 
Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa 
Helsingin Biomedicumissa. Jättimäi-
sessä FinnGen-hankkeessa, jossa tut-
kitaan 500 000 suomalaisen geneet-
tisiä riskitekijöitä taudeille, Turunen 
toimii silmäryhmän sihteerinä.

Silmägenetiikan tutkimusryhmän 
kunnianhimoisena tavoitteena on 
löytää molekyyligeneettinen selitys 
kaikille, joiden geenivirhe ei ole sel-
vinnyt tavanomaisin menetelmin ja 
joilla on todennäköisesti yhden gee-
nin silmäsairaus. Turunen on saanut 
useita apurahoja tähän selvittämät-
tömien harvinaisten perinnöllisten 
silmäsairauksien geenivirheiden et-

Dosentti Joni Turunen.
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simiseen, suurimpana Suomen kult-
tuurirahaston vuonna 2019 myöntä-
mä 200 000 euron apuraha. Tutkimus 
on alkanut tänä syksynä yhteyden-
otolla potilaisiin.

Perinnöllisten verkkokalvo-
sairauksien diagnostiikka  

Geenitestaus on olennainen osa pe-
rinnöllisten verkkokalvosairauksien 
diagnostiikkaa. Siihen ei kuitenkaan 
kannata ryhtyä, ennen kuin tarkat 
kliiniset, toiminnalliset ja kuvanta-
mistutkimukset on suoritettu.

Yleisesti käytössä oleviin kuvanta-
mismenetelmiin kuuluvat verkko-
kalvon valokuvaus, valokerroskuva-

us (optical coherence tomography, 
OCT), jonka avulla saadaan tarkka 
kuva verkkokalvon kerroksista, sekä 
autofluoresenssikuvaus, joka kertoo 
mm. pigmenttiepiteelin kuona-aine-
kertymistä. Retiniitikoilla ongelmat 
ovat yleensä aistinsolukerroksessa ja 
pigmenttiepiteelissä.

Yhtä tärkeitä ovat verkkokalvon toi-
minnalliset tutkimukset. Hans Gold-
mannin kehittämällä perimetrillä 
selvitetään näkökentän laajuutta ja 
puutosalueita. Sähköinen elektrore-
tinogrammi (ERG) erittelee sauva- ja 
tappisolujen toimintakykyä. Retiniiti-
koiden ERG voi olla poikkeava jo sii-
nä vaiheessa, kun silmänpohjat vielä 
näyttävät varsin normaaleilta.

Blueprint genetics 
silmäpaneelitulokset 

Poster: Kämpjärvi K et al. A whole exome sequencing-based assay with 
boosted clinical content generates a high diagnostic yield in patients with 
inherited eye diseases 

Kuva 1.
Eksomisekvensointiin perustuvilla geenipaneelitesteillä saadaan perinnöllisiä sil-
mätauteja sairastavien potilaiden geenivirhe hyvin usein selville. Silmätutkijoiden 
vuotuisessa ARVO-kokouksessa 2019 esitetty posteri, Kämpjärvi K. ym., Blueprint Genetics
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Kun taudin kliininen kuva on mah-
dollisimman tarkkaan määritetty, on 
aika miettiä sen geneettistä perustaa. 
Vanhastaan tunnettujen suomalai-
seen tautiperintöön kuuluvien x-kro-
mosomaalisen retinoskiisin ja korioi-
deremian jäljille on yleensä helppo 
päästä. Tautien nimet on annettu en-
nen geenien löytymistä, eivätkä ne 
siksi aina vastaa nykytietämystä. Reti-
nitis pigmentosakaan ei ole yksi tau-
ti, vaan kattaa laajan kirjon erilaisia 
geenivirheitä ja eri tavoin periytyviä 
verkkokalvosairauksia. Tautiluokituk-
sessa sitä käytetään kuitenkin edel-
leen ryhmänimenä tietyn tyyppisille 
verkkokalvorappeumille.

Ei-syndroomisten eli pelkkiä näköon-
gelmia aiheuttavien perinnöllisten 
verkkokalvorappeumien taustalta 
tunnetaan yli 80 geeniä. Kun otetaan 
mukaan erilaiset oireyhtymät, joihin 
verkkokalvorappeumat voivat liittyä, 
geenejä on jopa 300. 

Tautigeenin etsinnässä käytetään 
yleensä geenipaneeleja, joissa sa-
maan testiin on ympätty kaikki mah-
dolliset tiettyyn sairauteen liittyvät 
geenivirheet. Lähettävällä lääkärillä 
on suuri vastuu sopivan geenipanee-
lin valinnassa. 

Geenipaneeleja tarjoavat lukuisat 
yritykset maailmassa. Niiden katta-
vuus paranee koko ajan ja hinnatkin 
halpenevat. Osumatarkkuus vaihte-
lee tautityypin mukaan. Suomalai-
sen yrityksen Blueprint Geneticsin 

Retinal dystrophy -paneeli antaa tätä 
nykyä vastauksen 58 %:lle tutkituis-
ta, mikä on varsin hyvä tulos. Usherin 
syndroomassa sairauden aiheuttanut 
geenivirhe löytyy jo 82 %:lta, tappi-
sauva-dystrofiassa vasta 37 %:lta. 

Silmägenetiikan tutkimusryhmän tut-
kimushoitajana toimiva Ilona Mikko-
nen on käynyt läpi HUSin perinnöllis-
ten silmätautien ja lasten poliklinikalla 
vuosina 2012-2020 tutkittujen potilai-
den geenilöydökset. Geenivirhe jäi sel-
vittämättä yli 100 henkilön kohdalla. 
Tulokset on esitetty Kuvassa 2.

Tuloksista käy selvästi ilmi suomalai-
sen tautiperinnön erikoislaatuisuus. 
CERKL-geenivirhe on Suomessa reti-
niitikoilla ylivoimaisesti yleisin ja reti-
noskiisia aiheuttava RS1 kakkossijal-
la, mutta Stargardtin tautiin liittyvä 
ABCA4 vasta neljäntenä, vaikka se on 
maailmalla yleisin. 

Niihin yli sataan henkilöön, joiden 
geenivirhe ei HUSissa geenipaneeleil-
la selvinnyt, ollaan syksyn aikana yh-
teydessä ja tarjotaan mahdollisuut-
ta osallistua tutkimukseen. Potilaita 
voidaan ottaa mukaan myös muualta 
päin Suomea edellyttäen, että heille 
on jo tehty kliinisessä käytössä olevat 
geenipaneelit ja heidän verkkokal-
vosairautensa on hyvin kuvannettu 
hoitavassa sairaalassa. 

Miten selvittämätön selvitetään?

Kun geeni jää 300 geeniä kattavien 
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paneelien jälkeen tuntemattomak-
si, se voi olla ennestään tuntematon 
tautigeeni, tai virhe on kohdassa, jos-
ta sitä on vaikea havaita. Geeni on pe-
rimässä pilkkoutuneena moneksi pa-
laksi. Niiden välissä on säätelyalueita, 
joiden tutkiminen on huomattavasti 
vaikeampaa kuin itse geenien.

Tarvittaessa voidaan tehdä ns. ekso-
misekvensointi, joka kattaa perimän 
proteiineja koodaavat alueet eli lähes 
kaikki geenit. Vastaus voi löytyä myös 
kopiolukuanalyysillä tai koko perimän 
sekvensoinnilla. Viimeksi mainitussa 
datan määrä on suunnaton ja analy-
sointi työlästä, sillä ihmisen DNA sisäl-
tää kaikkiaan noin 3 miljardia emäs-

paria, ja mikä tahansa virhe voi johtaa 
toimimattomaan proteiiniin.

Usein sekvensoinnin lisäksi pitää tut-
kia RNA:ta tai tehdä erilaisia funk-
tionaalisia solukokeita. On myös tar-
kasteltava taudin kliinistä kuvaa ja 
verrattava sitä entuudestaan tunnet-
tuihin tauteihin.

Tärkeintä on löytää virheellinen gee-
ni ja syy sairaudelle. Samalla selviää 
periytymismalli ja lähisukulaisten 
sairastumisriski. Lopullisena päämää-
ränä on parantavan hoitokeinon löy-
tyminen. Ilman molekyylibiologisen 
syyn selvittämistä parantavan hoi-
don etsiminen on lähes mahdotonta.

Kuva 2. 
HUS geenilöydökset 2012-2020 
847 potilasta. Geenitesti tehty 572,  ei tehty 271.  Geenitesti negatiivinen 104 (18%)
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CERKL-geenin tutkimukseen 
panostetaan

Suomalaisilla retiniitikoilla yleisintä 
CERKL-geeniä on tarkoitus tutkia tar-
kemmin. Tutkimuspotilaan verestä 
otetaan valkosoluja, muutetaan ne 
kantasoluiksi ja erilaistetaan verk-
kokalvon soluiksi. Tämä tekniikka 
hallitaan jo Tampereen yliopistossa 
professori Heli Skottmanin tutkimus-
ryhmässä. 

Verisoluista tuotetuista kantasoluista 
kasvatetaan koeputkissa pallomaisia 
organoideja eli tekoverkkokalvoa. 
Organoidien avulla selvitetään, mikä 
solun aineenvaihdunnassa menee vi-

kaan ja yritetään sitten hoitaa tautia 
koeputkessa. Organoiditutkimusta ei 
ole aiemmin tehty Suomessa, joten 
tämä osio vaatii kansainvälistä yh-
teistyötä. 

CERKL-geenivirheeseen aletaan kehi-
tellä mahdollista hoitoa myös CRIS-
PR-menetelmällä. Näiden ns. geeni-
saksien avulla on tarkoitus poistaa 
virheellinen kohta geenistä ja korvata 
se oikean emäsjärjestyksen omaaval-
la palasella. CERKL-geenin tutkimus-
ta varten Joni Turunen on hakenut 
rahoitusta Suomen Akatemialta yh-
teistyössä Tampereen yliopiston do-
sentti Tanja Ilmarisen kanssa. Rahoi-
tuspäätös tulee ensi kesän alussa.

Verkkokalvon geenihoitotutkimukset
Teksti: Outi Lehtinen
Kuva: Aleksi Makkonen

LT Eeva-Marja Sankila on pit-
kän linjan geenitutkija, joka 
on perustanut yhdessä pro-

fessori Leila Laatikaisen kanssa HUSin 
Perinnöllisten silmätautien poliklini-
kan 2000-luvun taitteessa ja johtaa 
nykyään perinnöllisten verkkokalvo-
rappeumien geenihoitotutkimuksia 
HUSissa.

− On hienoa olla nyt siinä kohdassa 

tietä, jossa kehitetään hoitomene-
telmiä, Sankila toteaa Retina Dayssa 
19.9.2020 pitämänsä luennon aluksi. 
Tämän tautiryhmän diagnoosin saa-
neillehan ei ole ollut tarjolla lääketie-
teellistä hoitoa.

Geenihoidon periaate

Perinnöllistä verkkokalvorappeumaa 
sairastavan solut eivät tuota jotain 
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verkkokalvolle tärkeää proteiinia, 
koska sitä koodaava geeni on virheel-
linen tai puuttuu kokonaan. Verkko-
kalvo voi aluksi toimia melko normaa-
listi, mutta ajan myötä solut kärsivät 
ja kuolevat, jolloin näkö heikkenee.

Geenihoidolla soluihin viedään kor-
jaava geeni, joka tuottaa puuttuvaa 
tai korjaavaa proteiinia. Tämän myö-
tä solujen toiminta normalisoituu ja 
niiden elinikä pitenee. Parhaassa ta-
pauksessa geenihoito saattaa myös 
virkistää huonokuntoisia soluja, jol-
loin näöntarkkuus voi jopa parantua 
tai näkökenttä laajentua.

Ennen kuin tähän päästään, tarvitaan 
mittavaa perustutkimusta. Ensin pi-
tää tunnistaa ne geenit, joiden virhei-
tä halutaan hoitaa. Solu- ja eläinmal-
lien avulla selvitetään, mitä kyseisen 
geenin tuottama proteiini tekee so-
lussa ja parantaako virheellisen gee-
nin korvaaminen solun toimintaa. 
Sitten on valmistettava puhdas ja 
turvallinen lääke, jota voi antaa po-
tilaalle. Potilaan geenivirheen pitää 
olla juuri se, mitä hoidetaan. Lisäksi 
sairauden luonnollinen eteneminen 
on tunnettava, jotta voidaan arvioida 
hoidon tehoa. 

Kliiniset lääketutkimukset

Kliiniset lääketutkimukset jaetaan 
neljään faasiin. Faasi 1:ssä lääkkeen 
turvallisuutta ja mahdollisia sivuvai-
kutuksia tutkitaan pienellä annoksel-
la ja pienellä potilasryhmällä. 

Faasi 2:ssa lääkkeen turvallisuutta 
selvitetään suuremmalla ryhmällä ja 
saadaan alustavaa tietoa sen tehosta. 

Faasi 3 on erittäin tarkkaan kontrolloi-
tu. Siinä suuri määrä potilaita jaetaan 
satunnaistettuihin hoito- ja kontrolli-
ryhmiin, ja lääkkeen tehoa tutkitaan 
erisuuruisilla annoksilla. Jos lääke 
vaikuttaa sekä turvalliselta että te-
hokkaalta, se voi saada myyntiluvan. 

Faasi 4:ssä myyntiluvan saaneen lääk-
keen käyttöä seurataan edelleen laa-
jalla potilasmäärällä.
LCA:n ja korioideremian geenihoidot

Ensimmäinen myyntiluvan saanut 
verkkokalvon geenihoitolääke on Lu-
xturna. Sillä hoidetaan Leberin syn-
nynnäistä amauroosia (LCA), joka ai-
heutuu RPE65-geenin virheestä. LCA 
on vakava, lapsuusiässä alkava, peit-
tyvästi periytyvä retinitis pigmen-
tosa. Suomessa tämä geenivirhe on 
vain muutamalla henkilöllä.

LCA;n jälkeen seuraava kliininen gee-
nihoitotutkimus koski korioideremi-
aa. Professori Robert MacLaren julkis-
ti ensimmäiset tulokset vuonna 2014. 
Koska korioideremiaa esiintyy Suo-
messa yli sadalla potilaalla, pääsim-
me mukaan tutkimuksen seuraavaan 
vaiheeseen. 

Korioideremia periytyy x-kromo-
somaalisesti, mutta joskus myös kan-
tajanaiset sairastuvat, joskin lievem-
min kuin miehet. Tauti eroaa kliinisesti 



13 retina 2/2020 
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muista verkkokalvosurkastumista ja on 
tunnistettavissa ilman geenitestiäkin, 
mutta geenihoitoa varten pitää selvit-
tää tarkka virhe. Suomessa on isoja, 
Sallan seudulta kotoisin olevia korioi-
deremiasukuja, mutta täällä esiintyy 
myös muita kuin kotoperäisiä REP1-
geenin mutaatioita. 

Korioideremian geenihoidossa käy-
tettävä tekniikka on erittäin vaativaa 
verkkokalvokirurgiaa. Siirrettävän 

REP1-geenin kantajana toimii Ihmisille 
harmiton AAV2-virus. Silmän lasiainen 
poistetaan ja verkkokalvoa nostetaan 
hoidettavasta kohdasta ruiskuttamal-
la sen alle ohuella neulalla nestettä. 
Virus-geeni-konstrukti injektoidaan 
kohollaan olevan verkkokalvon alle sa-
masta reiästä. Verkkokalvo laskeutuu 
vähitellen alas, ja siirtogeeni hakeutuu 
näköaistinsoluihin ja pigmenttiepitee-
lin soluihin alkaen tuottaa puuttuvaa 
geenituotetta.
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Suomessa meneillään olevaan Biog-
en Nightstar -lääketehtaan sponso-
roimaan faasi 3:n STAR-tutkimukseen 
on rekrytoitu vähintään 18-vuotiaita 
miespotilaita. Heille on tehty alku-
tutkimukset, ja heidät on jaettu ar-
pomalla hoidettaviin ja kontrolleihin. 
Kahteen hoitoryhmään kuuluvat saa-
vat eri määrät geenilääkettä, kontrol-
liryhmä ei. 

Sekä geenihoidettuja että kontrolleja 
seurataan yksi vuosi. Hoidon tehon 
arvioimiseksi hoidetuilta tutkitaan 
näöntarkkuus, OCT, autofluoresens-
si, näkökenttä mikroperimetrialla, 
värinäkö, kontrastinäkö, lukunopeus 
sekä elämänlaatu potilaan itsensä ar-
vioimana. 

Viimeinen tutkimuspotilas hoidettiin 
Suomessa viime vuonna. Virallisia tu-
loksia STAR-tutkimuksen faasi 3:sta 
on odotettavissa 2021. Niistä riippuu, 
voidaanko siitä saada rekisteröity 
hoito. Mikäli näin käy, myös kontrol-
liryhmään joutuneet potilaat voivat 
saada hoitoa, mikäli heidän verkko-
kalvonsa on vielä siinä kunnossa, että 
leikkaus on turvallinen ja teknisesti 
mahdollinen.

Olipa hoidolla tehoa tai ei, tutkimus 
tuottaa arvokasta tietoa ja vie ke-
hitystä askel askeleelta eteenpäin. 
Kiitos kaikille osallistujille! Ilman 
tutkimuspotilaita ei hoitojen kehittä-
misessä päästä eteenpäin. 

Suomi mukana useissa tutkimuksissa

Suomessa yleisiin retinitisgeeneihin 
kuuluvat CERKL, EYS, RP1, USH3A 
(CLRN1), RS1, GUCY2D, TULP1 ja 
RPGR. 

Joni Turusen johtama Silmägenetii-
kan tutkimusryhmä on aloittamassa 
CERKL-geeniin liittyviä tutkimuksia. 

Amerikkalainen Foundation Fighting 
Blindnes rahoittaa retinitistutkimus-
ta eri puolilla maailmaa ja satsaa sai-
rauksien luonnollisen etenemisen 
seurantaan. HUS on liittymässä yhte-
nä tutkimuskeskuksena uuteen Pro-
EYS-seurantatutkimukseen, joka on 
tärkeä arvioitaessa tulevien hoitojen 
tehoa. Kunhan sopimukset saadaan 
valmiiksi, suomalaisia retinitis pig-
mentosa -potilaita, joiden tauti ai-
heutuu EYS-geenin virheistä, aletaan 
kutsua tähän tutkimukseen. Pro-EYS 
auttaa suunnittelemaan ja toteutta-
maan myöhempiä kliinisiä hoitotut-
kimuksia.

HUSissa on suunnitteilla myös 
oma Usherin syndrooma tyypin 
3A kliininen seurantatutkimus.

Vaikka RPGR ei kuulu suomalaiseen 
tautiperintöön, täällä esiintyy run-
saasti sen eri mutaatioita. RPGR-
geenin virheet aiheuttavat x-kro-
mosomaalista retinitis pigmentosaa 
(XLRP). Biogen Nightstar kehittää 
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sairauteen geenihoitoa. Siihen liitty-
vä kaksivuotinen miespotilaiden seu-
rantatutkimus XOLARIS alkoi 2017. 
Toissa keväänä silmätutkijoiden AR-
VO-kokouksessa esitettiin seuranta-
tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia, ja 
tänä vuonna julkaistiin jo geenihoito-
tutkimuksen faasi I/II tuloksia. 

Suomi on mukana XOLARIS-seuran-
tatutkimuksessa, ja potilaita rekrytoi-
daan edelleen. Alustavat neuvottelut 
Suomen liittymisestä geenihoitotut-
kimukseen ovat käynnissä. Ajatukse-
na on, että siihen kutsuttaisiin mu-
kaan täkäläisiä seurantapotilaita. 

Koroideremian geenihoitotutkimuk-
sen myötä HUSiin on perustettu toi-
miva infrastruktuuri massiivisine 
turvajärjestelyineen. Ammattitaitois-
ten tiimien kokemusta kannattaisi 
hyödyntää jatkossakin. Verkkokalvo-
kirurgi Ilkka Immosen ohella niihin 
kuuluu mm. silmälääkäreitä, tutki-
mushoitajia, leikkaussalihoitaja, op-
tikkoja ja kuvaajia sekä apteekkitiimi.

Tietoa meneillään olevista kliinisis-
tä tutkimuksista löytyy osoitteesta 
www.clinicaltrials.gov

X-kromosomaaliseen retinoskiisiin 
on maailmalla meneillään faasi I/
II geenihoitotutkimuksia. Tekniikka 
on sikäli yksinkertainen, ettei geeniä 
tarvitse annostella verkkokalvon alle, 
vaan lasiaisinjektio riittää.

Stargardtin taudin ABCA4-geenihoi-
totutkimus on tauolla. Geeninsiir-
toon etsitään sopivaa kantajaa, sillä 
ABCA4-geeni on isokokoinen eikä 
mahdu AAV-vektorin.

Usherin syndrooman tyyppi 1B:n 
MYO7A-geenihoitotutkimuksen faasi 
I/II on niin ikään tauolla. Tämä geeni 
on erittäin suuri, ja sille kehitetään 
vektoreita.

MERTK-geenihoitotutkimuksen faasi 
I on käynnissä.

Akromatopsiaa aiheuttavien CNGA3- 
ja CNGB3-geenien osalta on meneil-
lään faasi I/II geenihoitotutkimuksia.

Luentonsa lopuksi Sankila totesi, että 
vaikka työtä saa tehdä paljon, hä-
nestä on todella antoisaa toimia po-
tilaiden kanssa eikä vain pyöritellä 
DNA-putkia, kuten tutkijanuran alku-
taipaleella.
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Viimeaikaiset tutkimukset ovat 
osoittaneet, että näkövammai-
set aikuiset kokevat yleisesti 

väsymystä ja uupumusta. Aktiivista 
tutkimusta aiheesta on tehty viimei-
sen viiden vuoden aikana erityisesti 
Hollannissa. 

Itsearviointikyselyiden perusteella 
näkövammaiset kokevat vaikea-as-
teista väsymystä yli kaksi kertaa use-
ammin kuin normaalisti näkevät (57 
% vs. 22 %). Väsymys vaikeuttaa hei-
dän päivittäistä selviytymistään neljä 
kertaa todennäköisemmin verrattu-
na normaalisti näkeviin (40 % vs.11 
%). Väsymysoireilu kehittyy hitaasti 
hiipien, eikä sitä välttämättä tunnis-
teta. On tyypillistä, että toistuvasti 
syntyy ”uusi normaali”. Tällä hetkellä 
ei ole vielä riittävästi tutkimusnäyt-
töä näkövamman vaikeusasteen ja 
uupumuksen yhteydestä.

Näkövammaisuuteen liittyvä uupu-
musoireilu näyttäisi eroavan muissa 
kroonisissa sairauksissa esiintyvästä 
uupumuksesta, joissa väsymys voi 
olla ensisijainen oire ja seurausta tau-
din taustalla olevista mekanismeista 

Uuvuttaako? 
Näkövamma ja uupumus
Teksti: Neuropsykologi Liisa Lahtinen, Näkövammaisten liitto ry

kuten kivuista ja tulehdusreaktiois-
ta. Näkövammaisilla uupumusoireilu 
näyttäisi liittyvän näkövamman aihe-
uttamiin toimintakyvyn muutoksiin 
ja niiden kompensointiin. Tutkimuk-
sissa näkövammaisten koettu elä-
mänlaatu kuvautuu heikompana kuin 
näkevillä, ja heillä on useammin myös 
masennus- ja ahdistuneisuusoireilua. 
Eräissä tutkimuksissa on saatu viit-
teitä siitä, että unihäiriöt olisivat ylei-
sempiä henkilöillä, joilla on jonkin 
verran näköä jäljellä, kuin normaalisti 
näkevillä. Sokeilla unihäiriöt liittyvät 
usein vuorokausirytmin ongelmiin.

Väsymyksen vuoksi energiaa ei tah-
do riittää päivittäisten toimien suo-
rittamiseen kuten asiointiin, arkias-
kareisiin ja työhön. Riskinä on omien 
voimavarojen ylittäminen ja vetäy-
tyminen väsymyksen vuoksi vapaa-
ajan aktiviteeteista. Väsymykseen 
liittyy myös omia uskomuksia. Tule-
malla tietoiseksi niistä ja niiden aihe-
uttamista tunnereaktioista ihminen 
voi vaikuttaa siihen, miten vaikeana 
hän väsymyksensä kokee. Tämä voi 
auttaa tulemaan toimeen sen kanssa.
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Mistä uupumus johtuu ja mitä siitä 
seuraa? 

Näkövammaisuuteen liittyvä uupu-
mus ilmenee päivittäin fyysisenä ja 
psyykkisenä väsymyksenä, josta seu-
raa tarve nukkua. Se vaikuttaa sosi-
aalisiin rooleihin ja osallistumiseen, 
tunteiden säätelyyn sekä kognitiivi-
seen toimintaan. 

Uupumus rajoittaa sosiaalisiin akti-
viteetteihin ja työhön osallistumista, 
mikä voi aiheuttaa ulkopuolisuuden 
tunteita. Roolien moninaisuus kuor-
mittaa, kun on selviydyttävä työn-
tekijän, vanhemman, aviopuolison, 
ystävän ja ehkä järjestöaktiivinkin 
roolista.

Suuri kognitiivinen kuormitus on yksi 
keskeisistä uupumusta aiheuttavista 
tekijöistä näkövammaisilla. Vastaa-
vaa on todettu myös kuulovammaisil-
la. Aistivammaisilla siis näyttäisi ole-
van tämä yhteinen piirre, jota muilla 
potilasryhmillä ei ole. 

Näkövamman kompensointi 
uuvuttaa

Näkövamman kompensoinnista seu-
raa usein korkea kognitiivinen kuormi-
tus yksilön käyttäessä näköä korvaavia 
ja/tai täydentäviä keinoja pärjätäkseen 
päivittäisissä toimissaan.

”Tulee vähän kärttyisäksi, kun väsyy, 
vähän apaattiseksi. Tunnen sen silmis-
säni ja joskus myös kehossani, kaikkial-

la.” (Nainen, 44, okulaarinen albinismi)

”Tunne, ettei ole enää lihaksia, on vain 
hyytelöä, superheikko.” (Mies, 55, glau-
kooma)

”Uupumus on voimakas tunne, raskau-
den tunne päässä, ikään kuin ei pystyi-
si enää käsittelemään mitään.” (Mies, 
30, synnynnäinen kaihi)

Toiminnot, jotka ovat näkevälle au-
tomaattisia, vaativat näkövammai-
selta valmistelua, henkistä ennakko-
suunnittelua ja suurta tarkkaavuutta. 
Usein näkövammaiset kuvaavat jo 
liikkumisen vaativan 150-prosent-
tista keskittymistä ja tarkkaavuuden 
kohdentamista. 

Vastaanotettua tietoa käsitellään nä-
kövamman vuoksi eri tavalla. Luon-
teenomaista on pyrkimys muodostaa 
mielikuvia epätäydellisten tai puut-
teellisten havaintojen avulla, kiin-
nittää huomiota kuulon kautta tule-
vaan informaatioon ja tarve tukeutua 
muistiin tavanomaista enemmän. 
Ympäristön hallinta edellyttää jatku-
vaa merkityksellisten ja merkitykset-
tömien ympäristöärsykkeiden suo-
dattamista. 

Apuvälineetkin voivat kuormittaa

Käytännön selviytymiskeinot kuten 
puhetuen käyttäminen vaativat pal-
jon muilta aistipiireiltä. Kaikkien apu-
välineiden käyttö vaatii oppimista ja 
vie kaistaa aivoissamme. 
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Näkövammaisten ja näkövammais-
työntekijöiden pitäisi tiedostaa tämä. 
Pitkällä tähtäimellä selviytymistä hel-
pottavasta kuntoutusinterventiosta 
voi seurata uupumusta ainakin tila-
päisesti. Uuden opetteluun on varat-
tava aikaa ja voimavaroja. Olisi tärkeä 
varmistaa, etteivät käytännön inter-
ventiot ylitä henkilön sillä hetkellä 
käytettävissä olevia voimavaroja.

Uupumus vaikuttaa kognitiivisiin toi-
mintoihin, erityisesti keskittymiseen, 
tarkkaavuuteen ja muistiin.  Kun keskit-
tyminen on vaikeaa, toimintaote hajo-
aa helposti. Virheiden pelko ja jatkuva 
tarkistelu lisäävät kuormitusta. 

”Väsyy, koska joutuu koko ajan proses-
soimaan tietoa, se on todella uuvutta-
vaa. On todella vaikea suodattaa juuri 
oikeaa tietoa, joskus kaikki ruuhkau-
tuu.” (Nainen, 58, Leberin synnynnäi-
nen sokeus)

”Päivittäisten toimien suorittaminen, 
kun ne eivät suju niin sulavasti kuin halu-
aisit, koska ei näe kunnolla, uuvuttavat 
sinut todella.” (Mies, 49, koroideremia)

”Minun on äärimmäisen vaikea kiinnit-
tää huomio siihen, mitä toiset sanovat. 
Annan sen vain liukua ohitse, kun olen 
väsynyt.” (Nainen, 77, RP)

Pinnistely

Vaativat näkötehtävät kuten luke-
minen ja näönvarainen työskentely 
tietokoneella ovat erityisen rasitta-

via. Merkityksellisen näköhavainnon 
muodostaminen ja ylläpitäminen hei-
kentyneellä näkökyvyllä vaatii tavan-
omaista enemmän energiaa. Jo yritys 
kiinnittää katse epätarkkana näky-
vään kohteeseen ja mukauttaa sitä 
eri etäisyyksille sekä etsiä toistuvasti 
oikeaa kohtaa hidastavat suoriutu-
mista ja lisäävät kuormittavuutta. 

Varsinkin etenevää silmäsairautta sai-
rastavilla on usein halu tehdä mahdol-
lisimman paljon asioita tässä ja nyt, niin 
kauan kuin he näkevät. Tämä voi johtaa 
omien voimien ylittämiseen. 

”Silmäsi yrittävät koko ajan fokusoi-
da muodostaakseen mahdollisimman 
tarkan kuvan, mikä ei ole kuitenkaan 
mahdollista. Se on todella väsyttä-
vää. Ikään kuin kamerasta tulisi ääni 
ZZZZZZ , kun se ei löydä fokusointipis-
tettä.” (Nainen, 41, okulaarinen albi-
nismi)

Valaistus

Valaistus voi vaikuttaa näkövammais-
ten uupumusoireiluun. Suurimmalla 
osalla hämärä valaistus lisää oirei-
lua, mutta osalla sitä voi lisätä myös 
altistuminen liialliselle valolle. Eri 
valaistustasoihin sopeutumisen hita-
us hankaloittaa toimimista ja vaatii 
energiaa. 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu ai-
voverenkiertohäiriöpotilailla. Heitä 
koskevassa tutkimuksessa todettiin, 
että valaistusolosuhteita parantamalla 
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voitiin vaikuttaa yksilön toimintaky-
kyyn, elämänlaatuun ja väsymykseen. 

”Minua uuvuttaa aina, kun hämärtyy 
ja tulee pimeää. Tuolloin ikään kuin 
kääntyy sisäänpäin. Vaatii enemmän 
energiaa päästä sieltä ulos.” (Nainen, 
54, diabeettinen retinopatia)

Uupumus ja masennus

Masennuksella ja uupumuksella on 
kaksisuuntainen yhteys. Pitkäaikai-
nen väsymys voi aiheuttaa masennus-
ta, ja masennus voi ilmetä väsymysoi-
reiluna. Näköön liittyvän stressin ja 
masennusoireilun välillä on todettu 
yhteys. Muodostuu kehä, jossa uu-
pumus aiheuttaa kielteisiä tunteita, 
mikä puolestaan lisää uupumusta. 

Vastoinkäymisiä ja arjen hankaluuk-
sia kohdatessa syntyy herkästi avut-
tomuuden ja turhautumisen tunteita. 
Väsyneenä tunteiden säätely vaikeu-
tuu, ja kielteinen mieliala korostuu. 
Väsymys altistaa tunteenpurkauksil-
le, mikä puolestaan aiheuttaa syylli-
syydentunteita ja vie energiaa.

”Minusta tulee iloton aina, kun olen 
todella väsynyt. Alan yliarvioida omia 
velvollisuuksiani, vaikka ne eivät oli-
si lainkaan minun velvollisuuksiani.” 
(Nainen, 54, diabeettinen retinopatia)

”Tosiasia on kuitenkin, että sinulla on 
vähemmän reserviä, kun olet uupunut. 
Reserviä käsitellä tiettyjä tunteita tuol-
la hetkellä.” (Nainen, 44, RP)

Miten selviytyä uupumuksen 
kanssa?

Toistaiseksi ei ole näyttöön perus-
tuvaa tutkimustietoa siitä, millaisin 
keinoin uupumukseen voitaisiin te-
hokkaimmin vaikuttaa. Keskeistä on 
tunnistaa tilanne ja ymmärtää uu-
pumus normaalina syy-seuraussuh-
teena näkövammaisena toimimisen 
vaativuudesta. Usein selviytymiskei-
noina tuodaan esiin torkkujen ot-
taminen, riittävästä unesta huoleh-
timinen, rentoutumisen eri keinot, 
meditaatio, jooga ja liikunta. 

Sosiaalisuuden ja fyysisen aktiivisuu-
den on todettu vähentävän väsymys-
tä. Niiden vaatimasta energiasta huo-
limatta myönteinen vaikutus koettiin 
usein suurempana. Ihminen joutuu 
priorisoimaan, mikä antaa enemmän 
energiaa kuin vie, vaikka se olisikin 
kuormittavaa.

”Jotkin aktiviteetit vaativat tonneittain 
energiaa kuten urheilu, pubissa käymi-
nen ystävien kanssa tai syntymäpäi-
väkutsuille osallistuminen. Ystävien 
ja perheen tapaaminen on kuitenkin 
arvokkaampaa kuin väsymyksen tun-
teet. Hyväksyy mielellään sen, että jou-
tuu jälkeenpäin ottamaan muutaman 
päivän löysemmin.” (Mies, 39, RP)

”Haluan olla fyysisesti aktiivinen. Haluan 
vain mennä kävelemään tai pyöräilemään. 
Minä todella nautin myös oluen juomises-
ta ystävieni kanssa. Se antaa energiaa.” 
(Nainen, 38, Usherin syndrooma)
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Näkövamman ja väsymyksen 
hyväksyminen 

Kielteiset ajatukset omasta näkövam-
maisuudesta ja toisten asenteista, 
pelko näön heikentymisestä sekä nä-
kövamman salaaminen muilta sitovat 
paljon psyykkistä energiaa. Pyrkimys 
suoriutua samalla tasolla kuin ennen 
vammautumista voi olla kohtuutto-
man kuormittavaa.

Kun hyväksyy oman näkövammai-
suutensa ja siitä johtuvan väsymyk-
sen, on valmiimpi tarkastelemaan 
omia tavoitteitaan ja ehkä muokkaa-
maankin niitä. Asennemuutos hel-
pottaa myös avun pyytämistä ja vas-
taanottamista perheeltä, ystäviltä tai 
asiantuntijoilta. 

Tasapainon löytäminen aktiivisuu-
den ja rentoutumisen välillä on tär-
keää. Omien rajojen vahvistaminen 
sekä toimintojen tauottaminen ja an-
nostelu voivat olla avaintekijöitä. Li-
sävelvollisuuksille on osattava sanoa 
tarvittaessa ei ja tuotava avoimesti 
keskusteluun oma tilanne ja tarpeet.

Osa saa apua näönkäytön rajoittami-
sesta. Myös apuvälineet kuten suo-
datinlasit, pistenäyttö, puhetuki, toi-
miminen silmät suljettuina ja valolle 
altistumisen vähentäminen saattavat 
auttaa. 

”Väsymykseni vuoksi en enää pysty 
osallistumaan yhteiskuntaan.” (Nai-
nen, 38, Usherin syndrooma)

”Otan torkut melkein joka päivä. Tork-
kuessa haluaa vain levätä, sulkea sil-
mät hetkeksi.” (Mies, 42, glaukooma) 

”Olen ollut näkövammaiskuntoutuk-
sessa joskus aiemmin, ja se todella aut-
toi minua hyväksymään väsymykseni.” 
(Nainen, 58, Leberin synnynnäinen so-
keus)

”Väsymys vain on tässä ja jollain ta-
valla sen hyväksyy. Sitä myös sopeut-
taa elämäänsä siihen. Väsymyksen voi 
nähdä vihollisenaan, mutta voit myös 
valita, että tulee toimeen sen kanssa. 
Väsymyksen kokeminen viholliseksi 
tekisi elämän entistä vaikeammaksi, 
koska taistelu väsymystä vastaan ei 
auttaisi minua yhtään.” (Nainen, 58, 
Leberin synnynnäinen sokeus) 

Stop työuupumukselle

Näkövammaisten liiton Kuntoutus-
Iiriksessä on meneillään STEA:n ra-
hoittama Stop työuupumukselle 
-kurssien kehittämishanke vuosina 
2019−2021. Sen puitteissa on järjes-
tetty ja järjestetään edelleen kursseja 
näkövammaisten työssäjaksamisen 
tueksi. Samalla syvennämme tieto-
utta näkövammaisten uupumukseen 
liittyvästä teemasta.

Linkki 2017 julkaistuun artikkeliin, 
josta lainaukset on vapaasti suomen-
nettu: https://bmjopen.bmj.com/
content/bmjopen/7/8/e015023.full.
pdf
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Elettiin syksyä 2002. Tuomaksel-
la oli ikää 8 vuotta ja Pertulla 2 
vuotta. Minä olin hoitovapaalla 

kotona. Mieheni Jussi kävi töissä ja 
opiskeli töiden ohella. Elämä oli var-
sin hektistä. 

Tuomaksen kanssa oli käyty silmälää-
kärissä jo useampia kertoja. Silmäla-
sit oli saatu vuosia sitten, ja lappuhoi-
dollakin yritettiin parantaa silmien 
reaktiokykyä. 

Kerran kun Tuomas ei löytänyt sham-
poopulloa hämärässä mökkisau-
nassa, Jussi tajusi, ettei poika näe 
pimeässä. Seuraavalla viikolla oli sil-
mälääkäri. Jussi muistutti minua sa-
nomaan, ettei tämä lapsi näe pime-
ässä. Jostain syystä asian kertominen 
lääkärille tuntui vaikealta, mutta kun 
sen tein, saimme välittömästi lähet-
teen HUSin silmäklinikalle. 

Diagnoosi oli shokki

Ei kulunut montaakaan viikkoa, kun 
olin lasten kanssa matkalla silmäkli-
nikalle. Tutkimusten päätteeksi lää-
käri varmastikin selitti, mikä on diag-

Diagnoosin dramatiikkaa 
vanhempien näkökulmasta
Teksti: Susanna Rahunen
Kuvat: Jussi Ruokonen ja Susanna Rahunen

noosi ja millaisesta sairaudesta on 
kyse, mutta minä en muistanut juuri 
mitään. 

Kun kävelimme juna-asemalta kotiin, 
soitin Jussille, että Tuomaksella on 
joku retinis tai sellainen. Jussi sanoi 
heti, että sehän johtaa pikkuhiljaa so-
keuteen. Minä siihen, että ei se sitten 
ollutkaan se vaan jokin muu. Pikku-
hiljaa alkoi kuitenkin selvitä, että reti-
nitis pigmentosasta oli kysymys.

Saimme mahdollisuuden käydä uu-
delleen juttelemassa silmälääkärin 
kanssa ilman lapsia, kun muistiku-
vani ensimmäisestä käynnistä olivat 
varsin hatarat. Kysyimme ennustetta 
taudin etenemisestä, ja ymmärsim-
me, että sitä on vaikea antaa, koska 
kaikkien tauti etenee yksilöllisesti. 
Saimme kuitenkin tietoa siitä, mikä 
on tyypillistä. Tuomaksen kohdalla 
nuo ensimmäiset arviot osuivat aika 
hyvin kohdilleen.

Minut valtasi epätoivo. Jussi sen si-
jaan alkoi kuumeisesti etsiä tieto-
ja. Vaikka Tuomaksen elämä ei sillä 
hetkellä paljoakaan muuttunut, niin 
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meidän vanhempien kyllä muuttui. 
Alku oli todellista kaaosta, surua, it-
sesyyttelyä ja epätoivoa, mutta sen 
lisäksi myös tietojen ja vertaistuen 
etsimistä. 

Tuomaksen ollessa kotona piti tsem-
pata, mutta kun hän oli koulussa, 
pystyin hyvin itkemään vaikka koko 
päivän. Kävelin silmät kiinni ja yritin 
kuvitella, voiko elämässä ylipään-
sä tulla toimeen, jos ei näe. Ajattelin 
myös, etten voi kuolla koskaan, koska 
vain minä pystyn auttamaan lastani. 
Onneksi tuo ei kuitenkaan pidä paik-
kaansa! Olen sen kyllä vuosien varrel-
la tajunnut.

Seuraava vaihe oli periytymisen sel-
vittäminen. Kummankaan suvussa ei 
ole ollut silmäsairauksia tai näkövam-
moja. Minun silmänpohjistani löytyi 
kuitenkin kantajan oireita.  Siitä mi-
nulla ei ole suurempia omantunnon 
tuskia. Olimme tyytyväisiä, että Pert-
tukin oli jo syntynyt tuossa vaiheessa. 
Ei tarvinnut miettiä, vaikuttaako sai-
raus lasten hankintaan.

Sopeutumista tilanteeseen

Kun olimme selvinneet alkushokista, 
tuli monenmoisia itsesyytöksiä. Miks-
emme olleet tajunneet, että monet 
epäselvät asiat johtuivat siitä, ettei 
Tuomas näe? Olimme kuitenkin vais-
tomaisesti myös toimineet oikein. Jos 
leluja ei ollut kerätty illalla lattioilta 
nukkumaan käydessä, teimme leluis-
ta vapaan väylän Tuomaksen huo-

neesta makuuhuoneeseemme, ettei 
hän kompuroisi yöllä leluihin. 

Ihmettelimme myös, kuinka hän on 
mennyt kavereille metsän läpi um-
pipimeässä. Kun kysyimme asiasta, 
hän näytti, miten se tapahtui. Tuomas 
muisti reitin tietenkin ulkoa ja sanoi 
muun muassa, että tämän laudan yli 
pitää hypätä, koska se on irti ja hän 
on kaatunut siihen. 

Soiteltuamme vertaistukihenkilöille, 
tavattuamme retiniitikoita ja tutus-
tuttuamme perheisiin, joissa oli nä-
kövammaisia lapsia, alkoi elämä pik-
kuhiljaa selkenemään. Aikakin toki 
teki tehtävänsä. Olimme onnellisia, 
ettei kyse ollut kuitenkaan tappavas-
ta taudista. Vertaistuki ja retiniitikoi-
den kanssa keskustelu ja heidän ta-
paamisensa oli meille todella tärkeää 
tuossa vaiheessa.

Palasin töihin hoitovapaalta syksyllä 
2003. Ensimmäisenä päivänä töistä 
kotiin tultuani Tuomas soitti ovikel-
loa. Hänen nenästään valui verta kau-
heasti. Tuomas sanoi hypänneensä 
kalliolta, ja keppi oli osunut nenään. 
Silloin kävi taas mielessä, pystynkö-
hän käymään töissä, jos näitä vahin-
koja alkaa sattua useammin.

Sama diagnoosi pikkuveljelle

Perheemme ei selvinnyt yhdellä reti-
nitis pigmentosa -diagnoosilla. Per-
tun silmiä on tutkittu kaksivuotiaasta 
lähtien. Hän näki selkeästi paremmin 
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kuin Tuomas saman ikäisenä. Hänen 
toiminnastaan ei voinut millään ta-
valla päätellä, ettei hän näkisi. Siispä 
olimme toiveikkaita, ettei hänellä oli-
si retinitistä. 

Pertulle pystyttiin tekemään tarvitta-
vat tutkimukset viisivuotiaana. Tulok-
sena oli sama diagnoosi. Tiedosta ei 
tullut samanlaista epätoivon tunnet-
ta kuin ensimmäisellä kerralla. Toki 
mieleen tuli, ettei kumpikaan lapsista 
saisi ajokorttia. Toivoimme, että Per-
tun kohdalla tauti etenisi hitaammin 
kuin Tuomaksella. Niin onneksi nyt 
näyttää olevan. 

Tavallista arkea

Olemme pyrkineet elämään tavallista 
elämää ja tekemään erilaisia asioita 
näkövammasta huolimatta. Harras-
tamme laskettelua, jokimelontavael-
luksia ja musiikkia ja olemme kokeil-
leet eri asioita, mm. seinäkiipeilyä. 
Muut kiipeilijät vähän ihmettelivät, 
kun kolme ihmistä neuvoi Tuomak-
selle seuraavan otteen paikkaa. 

Näkövamma pitää ottaa huomioon, 
mutta pyrimme siihen, ettei se estä 
kokeilemasta uutta. Olemme yrittä-
neet auttaa poikia vain sen verran, 

Jussi ja Perttu sekä Tuomas ja Susanna 
lomamatkalta Normandiassa 2010.
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kuin on tarpeen, koska vaarana on, 
että ryhtyy tekemään asioita heidän 
puolestaan. 

Näön huonontuessa tuen tarve li-
sääntyy. Tämä tulee hyvin esille apu-
välineiden käyttöönottamisessa. Tuo-
ta hetkeä ei vanhempi voi määrätä, 
vaan apuvälineitä otetaan käyttöön 
silloin, kun se on tarpeen. Usein van-
hemmasta tuntuu tosin, että käyt-

töönotto tapahtuu turhan myöhään.

Meitä on auttanut paljon laaja suku-
laisten ja ystävien tukiverkosto, johon 
olemme voineet tarvittaessa turvau-
tua. Olemme myös saaneet HUS:in 
silmäklinikalta todella hyvää ja am-
mattitaitoista hoitoa ja apua. Pojista 
on kasvanut ja kasvamassa itsenäisiä 
yksilöitä, jotka varmasti pärjäävät 
elämässään.

Keväällä 2020 alkoi yksi tähän-
astisen elämäni uskaliaimmista 
projekteista. Päätin hakea mu-

siikin maisteriopintoihin Codartsiin 
Hollannin Rotterdamiin. Olin jo pit-
kään pohtinut opiskelua ulkomailla, 
mutta Metropolian muusikko-opin-
tojen aikana vaihtoon lähteminen ei 
tuntunut vielä ajankohtaiselta. 

Viime vuonna sisälläni alkoi kyteä 
seikkailuhenki, ja päätin katsoa mi-
ten käy. Suurimmat esteet lähtemisel-
le olivat tosi kiva kämppä Helsingissä, 
hyvä treenistudio ja hienot projektit, 
joissa saan soittaa. 

Mielestäni nämä eivät olleet tarpeek-

Vai että Hollantiin!
Teksti: Tuomas Ruokonen
Kuva: Otto Rissanen

si hyviä syitä olla lähtemättä. On aina 
helppo nähdä, mitä muutoksessa 
saattaa menettää, mutta sen tuomia 
mahdollisuuksia on mahdotonta tie-
tää etukäteen. Olin joka tapauksessa 
varma siitä, että menevät asiat hyvin 
tai huonosti, oppikokemus on taattu.

Pääsykokeiden piti olla alun perin 
paikan päällä, mutta viikkoa ennen 
ne siirtyivät digimaailmaan koronati-
lanteen vuoksi. Etäkokeiden jälkeen 
sähköpostiin kilahti viesti: ”Tervetu-
loa Codartsiin!” Olin iloinen, mutta 
samalla tiesin, että päätös lähteä ra-
vistelee elämäni ja arkeni aivan uu-
teen uskoon. Luotin kuitenkin siihen, 
että asiat järjestyvät.
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Aikamoista säätöä

Tästä alkoikin hurja show, jossa use-
amman ymmyrkäisen lakimiehen ja 
asiantuntijan konsultoinnin jälkeen 
sain tehtyä kansainvälisluonteisen 
työsopimuksen suomalaisen avusta-
jan kanssa, joka opiskelee psykologi-
aa läheisessä Leidenin kaupungissa. 
Lähetin lokakuun lopussa avustajani 
työsopimuksen kaupungille. 

Selvitystyö alkoi käytännössä jo huh-
tikuussa, kun sain tietää koulupaikas-
ta, joten melkein puoli vuotta siihen 
meni. En ole joutunut elämässäni 
säätämään mitään asiaa näin paljon, 
mikä johtui myös siitä, ettei kukaan 
oikein tiennyt, miten näin harvinai-
sessa tilanteessa toimitaan, eivät 
edes asiantuntijat tai lakimiehet. Toi-
von, että seuraava hakija selviää huo-
mattavasti vähemmällä työllä. Aion 
tehdä prosessista dokumentin, jotta 
kenenkään ei tarvitsisi kokea tätä uu-
destaan. 

Minusta on silti hienoa, että Suomes-
sa kirjoilla olevan on mahdollista saa-
da avustaja ulkomaille. Suomalainen 
sosiaaliturva on maailman parasta, ja 
vaikka välillä pitää säätää ihan pirus-
ti, ulkomailla opiskelu näkövammai-
sena on täysin mahdollista ja ainakin 
alun perusteella todella antoisaa ja 
hauskaa!

Asuntotilanne Hollannissa on haas-
tava. Kysyntää on enemmän kuin 
tarjontaa, ja tarjolla olevat asunnot 

saattavat olla suomalaisilla standar-
deilla outoja. Useissa taloissa on esi-
merkiksi yhteisiä vessoja ja kylpy-
huoneita muiden asuntojen kanssa. 
Liikkeellä on myös paljon huijareita, 
joiden asuntoilmoitukset ovat todella 
ammattimaisia. Onneksi tästä oli va-
roitettu jo etukäteen, sillä yksi huijari 
tulikin vastaan. Löysin lopulta koulun 
kautta luotettavan vuokraisännän, 
joka vuokraa talonsa huoneita vain 
koulumme opiskelijoille. Samassa ta-
lossa asuu kanssani kaksi kreikkalais-
ta ja kaksi hollantilaista opiskelijaa.

Elämänmenoa Hollannissa

Koulumme on todella monikulttuu-
rinen. Suurin osa opiskelijoista on 
muualta kuin Hollannista. Maisteri-
opiskelijoita on mm. Espanjasta, Kii-
nasta, Romaniasta ja Kolumbiasta. 
On todella hauska tutustua eri kult-
tuureista tuleviin ihmisiin. 

Olin katsomassa kreikkalaista kan-
sanmusiikkikonserttia. Edessäni istui 
kreikkalais-italialainen flamencotans-
sijakaverini. Kyselin häneltä, mistä 
kappaleet kertoivat. Epäonninen rak-
kaus oli teemana vallitseva. Eteläeu-
rooppalaiset ovat mukavan eloisaa 
seuraa. Kädet heiluvat ja meininki on 
paljon fyysisempää kuin meillä poh-
joisessa. 

Olen huono tunnistamaan ihmisiä 
näön perusteella, joten olen sanonut 
kaikille, että minut tavatessaan kan-
nattaa kertoa oma nimi. Keskustelu 
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on antoisampaa, kun tietää, kenel-
le puhuu. Kaikki ovat ymmärtäneet. 
Uusi tapa on tehnyt elämästä paljon 
miellyttävämpää. 

On omalla vastuullani tuoda näkötilan-
teeni esille mahdollisimman selkeästi. 
Ihmiset ovat poikkeuksetta olleet to-
della ystävällisiä ja avuliaita. Tämä me-
nettely auttaa myös muita, sillä eivät he 
voi ymmärtää, miten näen, ellen kerro. 
Näin vältetään turhat väärinymmärryk-
set puolin ja toisin.

Hollantilainen liikenne vaikutti aluksi 
hyvin kaoottiselta. Pyörä on liikenne-
välineiden kuningas. Pyöräteitä on 

paljon, ja niillä ajaa myös mopoja. Va-
lo-ohjattuja risteyksiä on suhteellisen 
vähän ainakin kotiseuduillani. Alun 
järkytyksen jälkeen kaaoksesta alkoi 
pikkuhiljaa paljastua hallittu kaaos. 
Autot ja pyörät antavat loppupeleis-
sä todella hyvin tietä, kun keppiä tun-
kee eteen hieman totuttua dramaat-
tisemmin.

Yksi omituisimmista asioista on, että 
Visa ei toimi juuri missään. Maan suu-
rimmassa ruokakauppaketjussakaan 
Albert Heijn’ssä ei käy kuin hollantilai-
nen pankkikortti. Uskomattomin sat-
tumus oli, kun kävin Halloween-juh-
lissa viime marraskuussa Haarlemissa 

Tuomas kävi syyskuun puolivälissä parturissa ja istahti lähiterassille 
32 asteen lämpöön.
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vaihtokavereideni luona. Olimme yö-
kerhossa, jossa ei käynyt käteinen 
eikä muu kuin hollantilainen pankki-
kortti. Kellään ei tällaista korttia ollut. 
Musa kuitenkin jytäsi, ja lompakko oli 
pullea vielä lähtiessäkin.

Tässä ensitunnelmat ulkomailla asu-
misesta. Syysloma- ja äänitysreissus-

ta Suomeen tuli odotettua pidempi 
vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 
Toivottavasti pandemia helpottaa, 
niin että saisin tästä ainutlaatuisesta 
tilaisuudesta mahdollisimman paljon 
irti. Joka tapauksessa tämä on ollut 
kaiken säädön arvoista. Maltan tus-
kin odottaa, mitä seikkailuja tulevat 
vuodet tuovat tullessaan!

Vuosi 2020 on ollut monin tavoin 
haastava. On ollut rajoituksia, 
etäkoulua, etäopiskelua, etätöi-

tä, etätapaamisia ynnä muuta. Vuoden 
suuri sana tuntuukin olevan etä-. Meil-
le nuorille tämä digiloikka on toivotta-
vasti ollut astetta helpompi teknisesti, 
mutta henkisesti se on voinut olla mo-
nelle todella haastavaa. 

Henkilökohtaisesti lukeudun siihen 
joukkoon, jolle kevään rajoitus toi mel-
keinpä toivottua taukoa ja pientä ir-
tiottoa arjesta. Keräsin tavarani kasaan 
Uudenmaan mennessä kiinni maalis-
kuussa ja muutin takaisin lapsuuden 
maisemiin Toijalaan Pirkanmaalle. Näin 
minun ei tarvinnut sulkeutua yksin pie-
neen Helsingin asuntoon, missä aino-
at ihmiskontaktit olisivat toteutuneet 
ruudun välityksellä.

Nuorten nurkka

Suurten askelten vuosi
Teksti: Sini Sjöblom
Kuva: Liisa Sjöblom

Elokuussa palasin kotiin Helsinkiin. 
Olisin ollut henkisesti hyvin valmis 
töihin toimistolle ja normaaleihin 
rutiineihin, mutta eihän se niin vain 
käynytkään. Etäsuositus jatkuu edel-
leen. Työmatkani suuntautuu joka 
arkiaamu makuuhuoneesta olohuo-
neeseen tietokoneen ääreen. 

Jossakin vaiheessa syksyn aamujen 
ja iltojen pimetessä aloin pohtimaan, 
että hyvä juttuhan tämä on, ettei tar-
vitse lähteä töihin kotioven ulkopuo-
lelle. Työmatkani kun ei ole minulle 
koskaan läpihuutojuttu, vaikka se on-
kin ollut rutiinia jo vuosia. 

Normaalin työmatkani ensimmäinen 
vaihe on ylittää vilkas, pimeä jalka-
käytävä ja pyörätie, jotta pääsen bus-
sipysäkille. Seuraava askel on oikean 
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Sini ylittää suojatietä valkoisen kepin kanssa pimeällä.



29 retina 2/2020 

bussin pysäyttäminen. Käytän joko 
Helsingin reittioppaan karttaa, mistä 
näkyy bussin tarkka sijainti, tai luo-
tan muiden hoitavan pysäyttämisen. 
Kun bussiin on päästy, matka voi olla 
valaistuksesta riippuen jopa ihan mu-
kava tai hieman hapuileva, jos bussi 
ajaa ”tunnelmavalaistuksessa”. Bus-
simatkan päätteeksi edessä on enää 
lyhyt kävely pimeähköä kävelytietä 
ja pimeät portaat toimiston ovelle. 
Kaikki tämä toistuu kotiin palatessa 
iltapäivällä.

Tunsin siis alitajunnassani helpotus-
ta joitakin viikkoja, kunnes totesin, 
ettei tämä voi olla näin. En halua olla 
helpottunut siitä, ettei tarvitse lähteä 
ovesta ulos! Haluan edelleen kulkea 
töihin ja harrastuksiin enkä tuudittau-
tua hyvään oloon kotona. Sinne olisi 
niin helppo jäädä, varsinkin kun Hel-
singissä kaiken voi tilata kotiin niin, 
ettei kaupassakaan tarvitsisi käydä. 

Päätinkin nyt viimein ottaa ison as-
keleen: valkoisen kepin ihan oikeasti 
käyttöön! Onhan tuo kulkenut lau-
kussa mukana jo vuosia. Viime talve-
na siellä täällä tuli hieman harjoitel-
tua sen käyttöä, mutta oman kodin 
tai toimiston nurkilla se pysyi piilos-
sa. Vaan ei enää! 

Ajatukset helpotuksesta, ettei tarvit-
se mennä ulos, ovat vaihtuneet hel-
potuksen tunteisiin siitä, että voin 
mennä kauppaan myös pimeään ai-
kaan eikä kauppareissulla tarvitse 
enää jännittää. 

Olen siis osin kiitollinen tälle vuodelle 
ja sen haasteille, sillä ne saivat minut 
ottamaan yhden askeleen eteenpäin 
ja kanavoimaan aiemmin työmatkoil-
la kulutettua energiaa uusiin asioihin. 
Voin luvata, että kun toimistolle saa 
taas palata, tulee keppi kulkemaan 
mukana − eikä suinkaan laukussa!

Mukaan 
nuorisotyöryhmään?

Kiinnostaisiko sinua liittyä Retina ry:n 
nuorisotyöryhmään? Etsimme uusia 
innokkaita jäseniä mukaan suunnit-
telemaan toimintaa nuorille vuonna 
2021. Tällä hetkellä työryhmässä toi-
mimme me, Sini Sjöblom ja Tuomas 
Ruokonen. Jatkamme työryhmässä 
myös vuonna 2021, mutta toivottai-
simme mielellämme uusia nuoria mu-
kaan.
 
Työryhmän toiminta on hyvin vapaa-
muotoista. Tapaamme pääasiassa 
etäyhteyksien välityksellä ja suun-
nittelemme nuorille ohjelmaa Re-
tinan tapahtumien yhteyteen sekä 
ihan omia nuorten tapaamisia. Lisäk-
si kirjoitamme juttuja Retina-lehden 
Nuorten nurkkaan. Toiminta ei vie 
paljoa aikaasi, mutta antaa varmasti 
sitäkin enemmän. Mikäli kiinnostuit, 
ota yhteyttä sini.sjoblom@pp.inet.fi 
tai 0400 567 836. 

Muistathan myös Nuorten jouluglö-
git 4.12. klo 19:00 Teamsissä!
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Vuoden 2020 Retina Internatio-
nalin (RI) maailmankongressiin 
Islannin Reykjavikissa kesä-

kuun alussa yhdistyksemme oli valin-
nut edustajikseen Pekka Rantasen ja 
Heikki Ketolan. 

Islannin näkövammaisten liiton pie-
ni ja piskuinen kongressityöryhmä 
oli tehnyt järjestelyjä jo useamman 
vuoden ajan. Tarjolla oli pohjoismais-
ten silmälääkärien kanssa rinnakkain 
järjestettävä monipuolinen kongres-
si, RI:n yleiskokous ja järjestökoulu-
tuspäivä sekä pohjoismainen kokous 
Reykjavikin kuuluisassa Harpa-kes-
kuksessa. Nuorille oli katettu oma 
ohjelmansa sekä muille valinnaista 
vapaa-ajan ohjelmaa. 

Kaikki matkajärjestelyt oli tehty, ja 
odotimme innokkaina eri maiden 
retiniitikkokollegoiden tapaamis-
ta sekä työntäyteistä ja tiivistä yh-
dessäoloa heidän kanssaan. Kevään 
edetessä intoamme alkoi nakertaa 
epätietoisuus pandemian mukanaan 
tuomista rajoituksista. Toukokuussa 
järjestäjät viimein päätyivät siihen, 
ettei runsaan kuukauden päässä 
odottavaa kongressia järjestetä, vaan 

Maailmankongressi vaihtui 
etäyhteyksiin
Teksti: Pekka Rantanen

se siirretään kahdella vuodella eteen-
päin. Järjestökoulutus, yleiskokous ja 
nuorten tapaaminen kuitenkin järjes-
tettäisiin osissa tulevan kesän ja syk-
syn aikana etäyhteyksien avulla.

Järjestökoulutus 

Järjestökoulutus Continuous Edu-
cation järjestettiin kesäkuun lopulla 
Zoom-etäyhteydellä kahden tunnin 
luentokokonaisuuksina kahtena eri 
päivänä. Tapahtuman isäntinä toimi-
vat RI:n toiminnanjohtaja Avril Daly 
toimihenkilöineen Irlannin pääkont-
torista, RI:n presidentti Christina Fas-
ser Sveitsistä sekä varapresidentti 
Claudette Medefindt Etelä-Afrikasta. 
Suomesta tilaisuuteen osallistuivat 
Timo Nyström ja Pekka Rantanen. 

Mielenkiintoisimpina luentoaiheina 
olivat potilasjärjestöjen ja potilaiden 
tiiviimpi mukaan ottaminen tutki-
musten ja hoitomenetelmien suun-
nitteluun ja toteutukseen niiden eri 
vaiheissa. Etäyhteyden hetkittäisestä 
säröilystä huolimatta oman tuulah-
duksen kokoukseen toi Retina Bul-
garian edustaja, joka kertoi yhdis-
tyksensä kehittämishankkeesta EU:n 
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rahoituksella ja Sveitsin ja Islannin 
yhdistysten asiantuntemuksella.

Yleiskokous

RI:n yleiskokous pidettiin etäyhteys-
järjestelyin 5.-6. syyskuuta. Osallistujia 
oli yhteensä 56 henkilöä 20 eri maas-
ta. Suomen virallisina edustajina olivat 
Timo Nyström ja Pekka Rantanen sekä 
tarkkailijana Merja Regnér.

Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi selkeäsanainen Christina Fasser. 
Kaikkien mikrofonit aukaistiin ni-
menhuudon ajaksi. Sovittiin, että pu-
heenvuoro pyydetään kädennosto-
painikkeella ja jokaisen täysjäsenen 
yhden edustajan ns. Robertsin koko-
ussääntöjen mukainen kannatus-, ei- 
ja tyhjää-äänet suoritetaan samalla 
toiminnolla. Suomalaisista tuolla pai-
nikkeella oli Timon sormi, ja lähinnä 
viiveestä johtuvien muutamien vir-
heäänien korjausten jälkeen tekniik-
ka alkoi sujua yllättävän ryhdikkäästi.

Kokous hyväksyi presidentin, toimin-
nanjohtajan ja hallituksen raportit 
sekä tilinpäätökset edelliseltä kah-
delta vuodelta ja myönsi vastuuva-
paudet. Myös toimintasuunnitelma ja 
talousarvio hyväksyttiin ehdotuksen 
mukaisesti.

Eräs tärkeimmistä asiapäätöksistä 
oli sääntömuutosten hyväksyminen, 
jota RI:n pääkonttorin siirtyminen 
Sveitsistä ja rekisteröityminen Irlan-
tiin edellytti. Paikallisen yhdistyslain 

mukaan kansainvälisen järjestön hal-
lituksessa pitää esimerkiksi olla vä-
hintään yksi Irlannin kansalainen.

Jäsenasioissa hyväksyttiin kahden 
täysjäsenen alentaminen kandidaat-
tijäseneksi maksuhäiriöiden vuoksi 
sekä kolmen kiinnostuneen jäsenyh-
distyksen korottaminen kandidaatti-
jäseneksi ja Retina Chilen korottami-
nen täysjäseneksi.

Maria Antoinetta Leopoldi Brasilias-
ta kertoi alueellisesta Retina Ibero-
americana -ryhmästä, johon pyritään 
saamaan mukaan muita Latinalaisen 
Amerikan maiden uusia yhdistyksiä 
ja tukemaan niitä toiminnassaan. Es-
panjan yhdistykset ovat tiiviisti mu-
kana tässä yhteistyössä.

Uuden-Seelannin nuori edustaja Ma-
rina Suter Penz kertoi suunnitelmia 
RI:n uudelta nuorten työryhmältä ja 
elokuussa järjestetystä nuorten etä-
tapaamisesta. Kaikki edustajat olivat 
yhtä mieltä siitä, että nuorten kuule-
minen RI:ssä on tärkeää ja että heitä 
rohkaistaan eri maiden jäsenyhdis-
tyksissä niin kansainvälisen kuin pai-
kallisenkin tason toimintaan.

Eittämättä mielenkiintoisin kohta oli 
RI:n presidentin ja hallituksen jäsen-
ten vaali. Lista ehdotetuista ja suos-
tumuksensa antaneista henkilöistä 
oli toimitettu etukäteen. Äänestys ta-
pahtui kaksi viikkoa ennen etäkoko-
usta virallisille edustajille lähetetyn 
henkilökohtaisen sähköpostilinkin 
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kautta. Äänet oli laskettu valmiiksi, ja 
tulos oli nopeasti todettavissa.

RI:n uudeksi presidentiksi valittiin ai-
noa ehdokas Franz Badura Saksan Pro 
Retina Deutschland -yhdistyksestä. 
Hallitukseen valittiin 12 ehdokkaan 
joukosta 9 jäsentä. Oli ilo todeta, että 
kokoonpanosta löytyi eri alojen asi-
antuntijoita kattavasti useista maan-
osista sekä Uuden-Seelannin nuo-
ren Marinan valinta. Erityisesti meitä 
pohjoismaalaisia ilahdutti ruotsalai-
sen Caisa Ramshagen jatkokausi ja 
norjalaisen Martin Smedstadin valin-
ta hallitukseen.

Seuraavien maailmankongressien 
osalta Islannin Kristin Halldor Einars-
son kertoi, että he ovat kyenneet jär-
jestelemään tarvittavat uudelleenva-
raukset kahden vuoden päähän sekä 
hoitamaan osallistujien maksupa-
lautukset kiitettävällä tavalla. Laura 
Brady puolestaan kertoi, että Irlanti 
on valmis siirtämään seuraavan kon-
gressin ajankohtaa vuodelle 2024. 
Kokouspaikaksi on valittu Trinity Col-
lege Dublinissa. 

Ennen kokouksen päättämistä Etelä-
Afrikan pitkäaikainen RI:n hallituksen 
jäsen Claudette Medefindt piti kos-
kettavan jäähyväispuheen eroavalle 
presidentille Christina Fasserille. Nai-
set olivat tavanneet ensimmäistä ker-
taa Christinan astuessa presidentin 
saappaisiin 28 vuotta aiemmin Johan-
nesburgin maailmankongressissa. Ei 
jäänyt epäselväksi, miten Christinan 

monipuolinen kielitaito, laaja verkos-
to, tietämys retinitissairauksien tut-
kimuksesta ja sydämellisyys on mah-
dollistanut näin menestyksekkään 
uran kansainvälisen retinayhteisön 
johtohahmona.

Lopuksi uudeksi presidentiksi valit-
tu Franz Badura kiitti luottamukses-
ta ja kertoi omasta taustastaan. Hän 
on 52-vuotias sauva-tappi-dystrofiaa 
sairastava retiniitikko, joka on toi-
minut Pro Retina Deutschlandin pu-
heenjohtajana sekä tämän vuoden 
kotikuntansa Ambergin varapormes-
tarina. Koulutukseltaan Badura on 
muusikko. Hän on työskennellyt mu-
siikinopettajana ja perustanut oman 
musiikkikoulun. Lisäksi hän on suorit-
tanut biologian opintoja. 

Osallistuminen näin monien eri puo-
lilta maailmaa olevien henkilöiden 
interaktiiviseen etäkokoukseen oli 
varsin avartava kokemus. Järjestä-
jiltä sen onnistuminen vaati tarkkaa 
etukäteissuunnittelua ja osallistujilta 
tiettyä kurinalaisuutta. 

Vaikka tällaisia etäkokouksia voisikin 
tulevaisuudessa satunnaisesti järjes-
tää, ne eivät voi mitenkään korvata 
niitä hyötyjä, joita paikan päällä tois-
ten tapaamisesta ja suhteiden luomi-
sesta syntyy. Varsinaisen kongressin 
järjestäminen hybridimallilla voisi 
toki palvella monia niitä, jotka haluai-
sivat päästä seuraamaan kiinnostavia 
luentoja matkustamatta kotisohvalta 
minnekään.
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Tämä vuosi on olut kaikille yh-
distyksille haastava, kun koko-
uksia ei ole pystytty pitämään 

totutulla tavalla. Retina ry ei ole sääs-
tynyt näiltä rajoituksilta. Hallituksen 
asettama vuosikokoustyöryhmä pää-
tyi esittämään, että yhdistetty kevät- 
ja syyskokous pidettäisiin 24.10.2020 
Teams-sovelluksella, ja näin myös ta-
pahtui.

Kuuluin itse työryhmään, ja teimme 
kovasti ajatustyötä sen eteen, että 
mahdollisimman moni pääsisi mu-
kaan vaikuttamaan tärkeimmissä 
kokouksissamme. Ennakkoilmoittau-
tuminen oli pakollista, että saimme 
äänestysmuodollisuudet täyttymään. 
Äänestystapoja oli kaksi, nettilomake 
ja puhelinäänestys, jossa vaalivirkaili-
ja soitti ennakkoon ilmoitettuun pu-
helinnumeroon.

Vuosikokoustyöryhmällä oli tukena 
vahva kokoustamisen ammattilai-
nen, järjestöpäällikkö Markku Möttö-
nen Näkövammaisten liitosta. Hänet 
valittiin myös molempien kokousten 
puheenjohtajaksi. Sihteerinä toimi 
työntekijämme Arja Piisinen, ja ään-
tenlaskijoiksi oli kutsuttu Susanna 
Rahunen ja Jussi Ruokonen. Kokous-

Historiallinen kevät- ja syyskokous
Teksti: Timo Nyström
Kuvat: Merja Regnér

väki antoi työryhmän valinnoille 
suostumuksensa, ja näin päästiin hy-
vään työjärjestykseen.

Kevätkokous

Avasin kokouspäivän päivittelemällä 
tämän hetken pandemiatilannetta. 
Olin iloinen siitä, että olimme kuiten-
kin pystyneet sopeutumaan tilantee-
seen ja saaneet etäkokoukset koolle. 
Kaipasin fyysistä kohtaamista ja pa-
nin kokouksen aikana merkille, et-
ten ollut ainoa. Kyllä vielä tulee sekin 
aika, jolloin voimme jälleen tavata ja 
antaa sitä kuuluisaa vertaistukea! 

Kokoukseen liittyi 32 yhdistyksen var-
sinaista jäsentä, joten oli hyvä pohja 
tehdä päätöksiä. Pienen alkukankeu-
den jälkeen lähes kaikki osallistujat 
onnistuivat avaamaan mikrofoninsa 
puheenvuoroja varten, ja sen jälkeen 
asiat etenivät hyvin.

Kokous hyväksyi vuoden 2019 vuo-
sikertomuksen sekä tilit, hyväksyipä 
myös tilin- ja toiminnantarkastajan 
lausunnon ja antoi tilivelvollisille vas-
tuuvapauden. Äänestyksiä ei tarvittu, 
ja Markku Möttönen päätti kokouk-
sen klo 11.
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Syyskokous

Aloitimme pienen tauon jälkeen klo 
11:15. Minulla oli haikea paikka tode-
ta, että olen nyt aloittamassa viimeis-
tä kertaa yhdistyksemme vuosikoko-
usta. Totesin, että Retinan toiminta 
on mallikasta kaikilla tasoilla. Jäsenet 
osallistuvat tapahtumiin ja kertovat 
niistä mielellään eteenpäinkin. Pa-
laute toiminnasta on pääsääntöisesti 
positiivista. Hallituksessa on motivoi-
tuneita jäseniä, ja mukavasti kullekin 

on löytynyt oma työsarka. Arjalla on 
toimistossa asiat järjestyksessä. Voin 
siis hyvillä mielin jättää viestikapulan 
seuraajalleni.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2021 hyväksyttiin hallituk-
sen esittämässä muodossa.

Jäsenmaksut nostattivat enemmän 
keskustelua. Rahastonhoitajamme 
Sini Sjöblom perusteli hallituksen 
esittämää jäsenmaksun korotusta 

Vuosikokousten puheenjohtaja Markku Möttönen ja sihteeri Arja Piisinen hoitivat osuu-
tensa Retinan toimistossa Iiriksessä.
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pienenevillä STEA:n tukirahoilla. Sa-
maa mieltä olin myös minä hallituk-
sen puheenjohtajana. Kokouksesta 
nousi kolme erilaista esitystä, joten 
jouduimme äänestämään. Avoimessa 
äänestyksessä hallituksen kanta voit-
ti selkeästi, joten jäsenmaksuja ko-
rotetaan neljällä eurolla. Varsinaisen 
jäsenen vuosimaksu on korotuksen 
jälkeen 29 € ja kannatusjäsenen 34 €.

Puheenjohtajan palkkio 150 €/kk säi-
lyi ennallaan, hallituksen jäsenille ei 
makseta palkkioita.

Puheenjohtajavaaliin oli ennakkoon 
ilmoittautunut kolme henkilöä: Sini 
Sjöblom Helsingistä, Merja Regner 
Espoosta ja Anders Nyberg Kokkolas-
ta. Ääniä annettiin puhelimitse ja net-
tilomakkeella yhteensä 31 kpl. Sini 
Sjöblom valittiin selkeällä 20 äänen 
saaliilla puheenjohtajaksi. 

Hallituksen kokoonpanoon piti vali-
ta kolme jäsentä erovuoroisten tilal-
le kahdeksi vuodeksi, kaksi jäsentä 
yhdeksi vuodeksi hallituksesta eron-
neiden tilalle sekä vielä kolme varajä-
sentä vuoden kestävälle jaksolle. Iso 
muutos hallituksen kokoonpanoon 
oli siis mahdollinen. 

Varsinaisten jäsenten kohdalla suurta 
remonttia ei tullut, mutta varajäseni-
en kohdalla kylläkin. Merja Regnér oli 
ainut, jolla oli varma paikka hallituk-
sessa, olihan hän istunut kahden vuo-
den pestistään vasta vuoden. 

Kokouksen valitsemat hallituksen jä-
senet äänimäärän mukaisessa järjes-
tyksessä:

Kahdeksi vuodeksi
Outi Lehtinen, 23 ääntä, Tampere
Pekka Rantanen, 22 ääntä, Helsinki
Tarja Pietiläinen, 21 ääntä, Hankasalmi

Yhdeksi vuodeksi
Jaana Argillander, 17 ääntä, Helsinki
Anne Myllymäki, 12 ääntä, Jämsä 
(uusi)

Varajäsenet
Seppo Kalaoja, 11 ääntä, Kestilä (uusi)
Gitte Koivuhuhta, 11 ääntä, Hämeen-
linna (uusi)
Kirsi Myyryläinen, 11 ääntä, Espoo 
(uusi)

Varajäsenten kutsumisjärjestys ar-
vottiin, ja yllättäen se osoittautui sa-
maksi kuin aakkosjärjestys.

Kokous valitsi toiminnantarkastajaksi 
Ari Koposen ja varalle Markku Möttö-
sen. Tilintarkastajana jatkaa Rantalai-
nen Oy.

Näin oli saatu tämä historiallinen 
kokous maaliin. Totesimme yhdes-
sä, että yllättävän hyvin kaikki sujui. 
Tällaisia kokouksia varmaan tulee 
jatkossakin olemaan, jos ei nyt aivan 
täysin samanlaisia niin hybridimuo-
toisia, joihin voi osallistua sekä pai-
kan päällä että etäyhteydellä. Markku 
Möttönen kertoi, että Iiriksen Braille-
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saliin ollaan asentamassa laitteita, 
joilla myös etäosallistujan ääni kuu-
luu tilan kaiuttimista. Pidetään siis 
huoli teknisistä taidoista!

Omasta puolestani voin sanoa, että 
pienoinen kivi pyörähti sydämeltä, 
kun saimme tämän kaksoiskokouk-
sen hoidettua. Vuosikokoustyöryhmä 
teki asiassa ratkaisevan hyvää työtä. 
Suuri kiitos kuuluu Pekka Makkoselle, 
joka työsti äänestyslomakkeen net-
tiin, sekä Merja Regnérille kokous-
tekniikan hoidosta. Ei sovi myöskään 
unohtaa vaalivirkailijoitamme Susan-
na Rahusta ja Jussi Ruokosta, jotka 
käyttivät vapaapäivänsä ääntenlas-
kun merkeissä. Kiitos myös sihteeri 
Arjalle ja itse rauhallisuutena kokous-
ta johtaneelle Markulle!

Harso ry on harvinaisia sairauk-
sia edustavien potilasyhdis-
tysten kattojärjestö Suomes-

sa. Se on perustettu 2012, ja Retina ry 
on yksi perustajajäsenistä. 

Harso ry:n toiminta vahvassa 
myötätuulessa
Teksti: Tarja Pietiläinen ja Jari Palonen

Harso ry järjesti vuosikokous- ja se-
minaariviikonlopun jäsenjärjestöil-
leen 26.-27.9.2020 Tampereella ns. 
hybridikokouksena. Paikalle Tam-
pereen Torni-hotelliin oli saapunut 

Etäyhteyksiä hallinnoineen Merja Reg-
nérin tietokoneruuduilla Iiriksessä näkyy 
Timo Nyström, joka osallistui kokoukseen 
Mikkelistä käsin.
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16 kokousedustajaa ynnä Harso ry:n 
tuore järjestötyöntekijä Tiina Lehto-
nen. Etäyhteyden kautta oli mukana 
kaikkiaan 10 henkilöä. Harson nykyi-
sistä 23 jäsenyhdistyksestä oli edus-
tettuina kaikkiaan 12. Retina ry:stä 
kokouksiin osallistuivat Jari Palonen 
ja Tarja Pietiläinen etäyhteydellä mo-
lempina päivinä sekä Outi Lehtinen 
paikan päällä sunnuntaina.

Lauantaina kuuntelimme aluksi Sos-
te ry:ssä lakimiehenä toimivan Patrik 
Metsätähden kiinnostavan luennon, 
joka käsitteli yhdistystoimintaa. Suu-
rin osa Harson jäsenyhdistyksistä on 
sangen uusia ja jäsenmäärältään vä-
häväkisiä. Näiden toiminta ei ole niin 
hyvin vakiintunutta kuin Retina ry:n. 
Meillähän on jo lähes 50 vuoden ko-
kemus yhdistystoiminnasta, ja tar-
vittaessa voimme konsultoida Näkö-
vammaisten liiton lakimiespalveluita.

Kokouksissa innostunut henki

Vuosikokous sujui sopuisasti, ja kaikki 
hallituspaikat saatiin täytettyä ilman 
äänestystä. Hallituksen puheenjohta-
jana jatkaa Katri Asikainen Suomen 
Ehlers-Danlos -yhdistyksestä. 

Harso ry sai ensi kertaa toimintaansa 
STEAn avustusta kuluvalle vuodelle 
2020. Se on mahdollistanut projekti-
työntekijän palkkaamisen ja helpot-
taa toiminnan jatkuvuutta.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman 
keskeisiä tavoitteita ovat talouden 
vakiinnuttaminen, projektityönte-
kijän toimen jatkuvuus, yhteistyön 
kehittäminen jäsenjärjestöjen, Harvi-
naiset-verkoston, yliopistosairaaloi-
den harvinaissairauksien yksiköiden, 
STM:n ja Kelan kanssa, sisäisen ja ul-
koisen tiedottamisen jatkokehittämi-
nen sekä kansainvälisen yhteistyön 
vakiinnuttaminen.

Sunnuntaiaamuna osanottajat jaet-
tiin neljään työryhmään, joissa käsi-
teltiin ajankohtaisia teemoja ja teh-
tiin ehdotuksia tulevaksi toiminnaksi. 
Työryhmät työskentelivät niin innok-
kaasti, että ryhmäkeskustelujen pur-
kuun käytettiin koko seminaarille 
sunnuntaina varattu aika ja lääkin-
nällisen kuntoutuksen luento siirtyi 
tuleviin tapaamisiin.

Retinan kokousedustajien yhteinen 
loppupäätelmä seminaariviikonlopus-
ta oli, että yhteyksiä Harson jäsenyhdis-
tyksiin ja yhteistyötä Harso ry:n kanssa 
kannattaa kehittää. Näin saamme re-
sursseja ja voimaa toteuttaa paremmin 
omiakin tavoitteitamme.
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Kaarina Suni, 88, nukkui pois 
keskuudestamme 7.  kesäkuu-
ta 2020. Hän ehti olla yhdistyk-

semme jäsen noin 40 vuotta. 

1970-luvun jälkipuolella Kaarina osal-
listui Näkövammaisten Keskusliiton 
viikon mittaiselle kuntoutus- ja ensi-
taitokurssille. Kurssi pidettiin Siunti-
on Tyyskylässä, jonne Itse tein pika-
vierailun Helena Viitasaaren kanssa. 
Helena esitteli tilaisuudessa omaa yh-
distystämme. 

Joukossa oli useita retiniitikkoja, jot-
ka kaikki Kaarinan tavoin liittyivät Re-
tinitis-yhdistykseen. Olin varsin tuore 
jäsen itsekin, hämmentynyt vielä, lä-
hes vereslihalla, kun näkövammais-
maailma ensi kertaa vyöryi ympärillä. 

Kaarina jäi mieleeni. Juttelimme tun-
noistamme, jotka olivat kovin saman-
kaltaisia. Emme osanneet ymmärtää, 
että meitä kapinamielisiäkin odotti 
etenevästä näön menetyksestä huo-
limatta sopeutuminen, voimaa ja iloa 
hersyvä vertaistuki sekä normiarkeen 
sujahtavat mielenkiintoiset kokemuk-
set ja tehtävät. 

Kaarina Sunin muistolle 
Teksti: Maila Mehtälä
Kuvat: Raimo Suni ja Leena Toiminen

Kaarinan nuoruudenkuva on kodissa kun-
niapaikalla.
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Näkövammasta ei ollut merkkiäkään, 
kun helsinkiläinen Kaarina kävi kou-
luaan Töölössä ja suoritti Liikemiesten 
kauppaopistoa. Hän teki monivuoti-
sen uran pankkialalla. Aviomiehensä 
Raimo Sunin kanssa Kaarina sai kaksi 
lasta, tytön ja pojan. Myöhemmin Rai-
mo nähtiin monissa näkövammaisten 
tilaisuuksissa Kaarinansa rinnalla.

1980-luvun alussa Retinitis-yhdistys 
sai käynnistettyä kerhotoiminnan 
pääkaupunkiseudulla. Tästä kuuluu 
Kaarina Sunille iso kiitos. Hän kantoi 
Maija Niemisen kanssa useita vuosia 
vetovastuuta kerhokokoontumisista, 
niiden ohjelmasta ja tarjoilusta. Jopa 
yhteisiä teatterikäyntejä järjestettiin. 

1990-luvulla Kaarinan toiminta laa-
jeni, kun hän alkoi varata teatterilip-
puja muillekin kuin retiniitikoille. Hän 
ilmoitti näkövammaisten upouusilla 
sähköpostin keskustelualueilla teat-
teriesityksistä, varasi lippuja ja pos-
titti niitä teatterista virkistystä hake-
ville näkövammaisille. Myös Espoon 
alueyhdistys oli Kaarinalle sydämen 
asia. 

Kaarina perheineen oli asettunut Es-
pooseen, mutta kesäkausia vietettiin 
peräti kahden kesäasumuksen hel-
lässä huomassa. Kaarina hoiteli kuk-
ka-, porkkana- ja perunaistutuksiaan 
Sipoossa, kun taas Hamina tarjosi 
paremmat marjamaat. Molemmissa 
meri huuhtoo rantaa.  

Kaarina Suni 80-vuotissyntymäpäivillään.
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Pääkaupunkiseudulla käynnis-
tyi aktiivinen kerhotoiminta jo 
1980-luvun alussa. Yhdistys oli 

saanut Raha-automaattiyhdistykseltä 
avustusta, jonka turvin se vuokrasi 
itselleen entisen maitokaupan Keite-
leentieltä Helsingin Vallilasta. Noin 55 
neliömetrin tilaan mahtui kokousti-
laa, pieni toimistohuone ja varasto.

Kerholle löytyi kaksi aktiivista vetä-
jää, Kaarina Suni ja Maija Nieminen. 
Kerhoiltoja vietettiin yleensä kerran 
kuukaudessa kesäkautta lukuun ot-
tamatta. Itse kävin Keiteleentien ker-
hoilloissa vain kahdesti, ensimmäisen 
ja viimeisen kerran siinä vaiheessa, 
kun toimipistettä jo tyhjennettiin. 
Iirikseen muutto tapahtui keväällä 
2004. 

Kaarina Suni toimi kerhon vetäjänä 
15 vuotta. Sen jälkeen pidettiin pieni 
hengähdystauko, minkä jälkeen Mai-
ja Lindroos käynnisti kerhotoimin-
nan uudestaan syksyllä 2000. Tapaa-
mispaikkoina oli usein jokin kahvila 
tai ruokapaikka. Maija järjesti myös 
vierailukäyntejä erilaisiin kohteisiin. 
Kaksi niistä jäi erityisesti mieleeni. 

Vierailimme Yle Ykkösen studiossa ja 
sen alapuolella olevassa rekvisiitta- 
ja vaatevarastossa. Lopuksi kävimme 

Terveisiä Uudeltamaalta!
Teksti: Jari Palonen

Kotikatu-sarjan lavasteissa ja Mäki-
maan perheen asunnossa. Meille ker-
rottiin nykyaikaisesta televisioteknii-
kasta, jolla sarjat nauhoitetaan ilman, 
että näyttelijät ovat samanaikaisesti 
paikalla.

Unohtumaton oli myös käynti Temp-
peliaukion kirkossa, joka on ark-
kitehtiveljesten Timo ja Tuomo 
Suomalaisen suunnittelema. Timo 
Suomalainen oli paikalla kertomas-
sa kirkon syntyhistoriasta, rakennus-
töistä ja erilaisista yksityiskohdista. 
Vierailun jälkeen siirryimme Ravinto-
lakoulu Perhoon ruokailemaan.

Pääkaupunkiseudun kerhotoimin-
taan tuli lähes 10 vuoden tauko, kun 
Maija Lindroos vetäytyi tehtävästä. 
Viime vuosikymmenen lopussa Jaana 
Argillander ja Raisa Ticklén elvyttivät 
kerhotoiminnan uudelleen. 

Pääkaupunkiseudun käsite oli laajen-
tunut 40 vuoden aikana, ja siksi oli pe-
rusteltua muuttaa kerhon nimi Uuden-
maan kerhoksi. Saimme luvan käyttää 
Kulttuuripalvelun keittiötä kokous-
paikkanamme työajan jälkeen. Tähän 
mennessä suurimmassa tapaamisessa 
on ollut 20 henkilöä. Kaikille on onnis-
tuttu järjestämään istumapaikka suu-
ren pöydän ääreen tai sen tuntumaan.
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Kerhoilloissa olemme nauttineet kah-
via ja pikkusuolaista ja kuunnelleet 
erityisohjelmaa. Kerran Itäkeskuk-
sesta saapui optikkoliikkeen edusta-
ja mukanaan kassillinen erilaisia au-
rinkolaseja, joihin saimme tutustua. 
Toisella kertaa Kaisa Penttilä esitteli 
meille käsitöitä sekä kehittelemiään 
pulma-aiheisia leikkikaluja.

Toisinaan jalkaudumme kaupungille. 
Olemme käyneet tutustumassa valai-
simiin Jukka Jokiniemen Innojokissa 
sekä näkövammaisille tarkoitettuihin 
apuvälineisiin Aviriksen myymälässä.
 
Koronavirus esti suunnitellut tapaa-

miset viime keväänä. Kesäkuussa 
koronatilanne onneksi helpottui, ja 
saatoimme järjestää rantasaunail-
lan kerholaisen mökillä. Lokakuussa 
vierailimme teehuoneella, ja marras-
kuussa olisi tarkoitus käydä olutpani-
molla.

Tapahtumissa on usein tullut esille, 
että kaivataan vain keskustelua reti-
niitikon arjesta tai vapaata jutustelua. 
Niinpä päätimmekin kokeilla retina-
luuria ja järjestimme ensimmäisen ta-
paamisen 28.9. Teams-sovelluksella. 
Siihen osallistui 8 henkilöä, ja tarkoi-
tuksena on jatkaa retinaluuria kerran 
kuukaudessa.

Koronakevät sotki Tampereen 
seudun retinakerhon toukokui-
set retkisuunnitelmat, mutta 

onneksi tilanne helpottui kesällä, niin 
että saatoimme toteuttaa odotetun 
vierailun Eräjärvelle elokuun lopussa. 

Eräjärven kirkon kupeessa nykyises-
sä Oriveden kunnassa sijaitsee Eero-
lan sukutila. Se on ollut saman suvun 
hallussa jo kolme vuosisataa, vuodes-
ta 1721. Nykyään se on viehättävä 

Retkellä Eräjärven Eerolassa
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Jaana Koski-Vähälä ja Outi Lehtinen

matkailukohde ateria-, majoitus- ja 
juhlapalveluineen, joita pyörittää 11. 
isäntäpolvea edustava Hannele Eero-
la-Jämsén perheineen. 

Meidät ohjattiin avaraan ja valoi-
saan juhlatilaan, joka on kunnostet-
tu entisestä eläinsuojasta. Pöydät oli 
aseteltu neliömäiseen neuvottelu-
muodostelmaan siten, että istuimme 
turvavälein vastapäätä toisiamme. 
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Emme olleet koronarajoitusten vuok-
si tavanneet puoleen vuoteen, joten 
kukin kertoili kuulumisiaan lounas-
tarjoilua odotellessa. Yllättävän moni 
oli nauttinut rauhallisesta kotielä-
mästä ja tyhjästä kalenterista. Ker-
rankin sai viettää vaikka koko päivän 
lököttävissä verkkareissa, ovikello ei 
soinut, eikä tarvinnut rientää tukka 
putkella paikasta toiseen! Kesällä oli 
sitten ihana tavata taas lapsenlapsia 

sekä muita sukulaisia ja ystäviä pit-
kästä aikaa. 

Talon emäntä oli valmistanut tyttä-
rensä Jasminin kanssa meille huikean 
lounaan. Jälkiruuaksi oli luvassa kahvi 
tai tee ja pieni makea. Tuo pikku lisu-
ke osoittautui muhkeaksi annokseksi 
marengilla kuorrutettua mustikkapii-
rakkaa vaniljakastikkeen kera. 

Kylläisinä ja tyytyväisinä hiljennyim-
me kuulemaan tarinoita tilan histori-
asta. Nykyinen isäntäperhe on asunut 
yli kymmenen vuotta ulkomailla suur-
lähettiläs Kauko Jämsénin edustaes-
sa Suomea mm. Sofiassa, Pietarissa ja 
Moskovassa. Perhe palasi 2009 juuril-
leen Eerolaan. Talvikoti on Helsingissä. 
Hannele kertoi olevansa koulutuksel-
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taan kotitalousopettaja ja emännöi-
neensä edustustilaisuuksia Suomen ul-
komaan edustustoissa. Tämä oli upean 
aterian jälkeen helppo uskoa. 

Aika kului kuin siivillä. Jasmin Jämsén 
esitti meille muutaman elämänfilo-
sofisen runon kirjastaan Siellä missä 
elävät unelmamme. Yksi niistä puhut-
teli meitä aivan erityisesti, ja saimme 
runoilijalta luvan julkaista sen tässä 
lehdessä. Muistoksi käynnistä ostim-
me kauniisti pakattua, paikallisilla 
puolukoilla höystettyä Eräjärven ky-
läsuklaata. 

Ennen kotiinpaluuta ehdimme vielä 
tehdä lyhyen opastetun kierroksen 
idyllisessä pihapiirissä. Aurinko pais-
toi, ja mielialat olivat korkealla, kun 
erkanimme kukin tahoillemme.

− Onpa kivinen ylämäki ja liukkai-
ta puiden juuria, kävi mielessä, kun 
lähdimme patikoimaan Kotajärven 
reittiä Pyhä-Häkin kansallispuistossa 
Saarijärvellä. 

Kävelysauvat kolisivat kiviin. Hyvä! 
Jyväskylän seudun retinakerhon nel-
jäntoista hengen porukka eteni rau-
hallisesti. Puolet ryhmästä oli avus-

Jys-Retina ikimetsässä 
Teksti ja kuvat: Kaija Halme

tajia ja lisänä nuori tuleva opaskoira. 
Puheen pulputus vain kuului, kun 
joukkomme vaelsi eteläisen Suomen 
hienoimmassa aarnimetsässä.

Tästä kansallispuistosta puolet on 
metsää, puolet suota. Ensimmäiset 
pitkospuut olivat vain muutaman 
kymmenen metriä, mutta sitten tuli 
kolmensadan metrin suo-osuus. Kah-
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den lankun levyiset puut kuljettiin 
joko avustajan selästä kiinni pitäen 
tai kävelysauvoilla pitkosten reunoja 
molemmin puolin tunnustellen ja ko-
putellen. 

Pitkospuut olivat uusimisen tarpees-
sa, sillä useissa kohdin ne olivat lahoja 
tai keikkuvia. Melkein kaikki pysyivät 
pitkoksilla: vain nelijalkainen kave-
rimme putosi tai taisi löytää muuta 
kiinnostavaa suon puolelta. Viisi ker-
taa matka kulki suon päällä, ja muut 
pitkospuutaipaleet olikin jo uusittu.

Metsässä on hyvin vanhoja puita, 
vanhin elossa oleva vuodelta 1641. 
Kun mänty ylittää 200 vuoden iän, 

sen kaarna on muuttunut varsin pak-
suksi kilpikaarnaksi. Tunnustelimme 
tällaisten runkojen kaarnaa ja mittai-
limme ympärystä. 

Kelottuneiden puiden rungosta kaar-
na oli karsiutunut kokonaan pois, 
ja runko tuntui sileältä kuin vauvan 
poski. Paksun kelon ympäri eivät riit-
täneet aikuisen kädet, niin valtava oli 
ympärys.

Kansallispuiston metsissä on ollut 
tulipaloja kautta aikojen. Metsäpa-
lohistoria tunnetaan vuodesta 1508, 
josta lähtien alueella on ollut 44 ku-
loa. Männyt selviytyivät metsäpalois-
ta juuri paksun kaarnansa ansiosta. 

Pekka Kuukkanen halaa keloa. Päivi Kaasalainen hymyilee Pekan touhulle.
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Toisinaan runkoon on syntynyt ns. 
palokoroja. Ne ovat rungon alaosas-
sa näkyviä koloja kuin haavoja, jois-
ta osassa on mustunut pinta. Pysäh-
dyimme tunnustelemaan palokoroja. 

Viiden kilometrin jälkeen saavuimme 
Kotajärven rannalle, missä oli keit-
tokatos pöytineen ja nuotiopaikka. 
Kuuma makkara ja lämmin juoma 
maistuivatkin tihkusateessa. 

Paluumatka vajaa kaksi kilometriä 
oli osin sorastettua, ja suunnitelmis-
sa on sorastaa ainakin tuo polku au-
topaikalta järven rantaan kokonaan. 
Tyytyväisin mielin palasimme lähtö-
paikalle, juuri ennen kuin lokakuinen 
sade yltyi.

Tarja Pietiläinen (vas.) tutkii Kirsti Malisen 
(oik.) kanssa palaneen puunrungon koloa. 
Kirstin mies Heino Malinen kuuntelee, kun nai-
set muistelevat leikkineensä lapsena, että täl-
laisissa puunkoloissa on peikon pesiä. 

Männyn kilpikaarnaa

Pyhä-Häkin kansallispuisto

• Sijaitsee 85 km Jyväskylästä luoteeseen
• Perustettu 1956
• Pinta-ala 13 km2
• Tunnettu ikimetsistä ja vanhoista männyistä
• Polut alkavat opastuspisteeltä Saarijärvi-Vii-

tasaari-tien varrelta
• Neljä rengasreittiä: Riihinevan polku 1,4   

km, Mastomäen polku 3,2 km, Kotajärven  
polku 6,5 km ja Tulijärven polku 17 km

• www.luontoon.fi/pyha-hakki
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Suomeksi Utö tarkoittaa ulko-
saarta. Nimen alkuperää ei tar-
vitse paljon arvailla, kun on en-

sin matkustanut pari tuntia junalla 
Helsingistä Turkuun, sieltä saaristo-
laisbussilla tunnin verran Nauvoon 
ja istunut vielä viitisen tuntia yhteys-
aluksessa. Silloin tuntee jo olevansa 
ulkona merellä, kaukana kaikesta.

Matkamme vei Utöhön, 
Suomen eteläkolkkaan
Teksti ja kuvat: Timo Kuoppala

Matkustamisen vaiva kannattaa. Utö 
on Suomen eteläisin asuttu paikka. 
Siellä on komea majakka ja lintubon-
gareille paljon kiikaroitavaa kevät- ja 
syysmuuton aikaan. Meri pauhaa ja 
tuuli vonkuu melkein aina jollakin 
puolella pientä saarta, jonka pinta-
ala on vain vajaa neliökilometri.

Himoliikkuja on kolunnut pienen saa-
ren tiet ja polut pian. Hölkkäloman 
sijaan kannattaa perehtyä saaren 
historiaan, jota on dokumentoitu ai-
nakin 1500-luvulta asti. Utösta ei ole 
kirjoitettu paksuja niteitä, mutta tie-
donjanoinen voi hyödyntää saaren 
monitoiminaisen, Hanna Kovasen eh-
tymätöntä tieto- ja kokemusvakkaa 
hänen opastamillaan retkillä. Han-
nalta löytyy lisäksi majoitus- ja ruo-
kapalveluja. Saarella on myös entisiin 
varuskuntatiloihin saneerattu hotelli.

Utö ei ole mikään kalastajaidylli. Sa-
tunnaisten kalan- ja hylkeenpyytä-

Saarella melkein koko ikänsä asunut Han-
na Kovanen majoittaa ja ruokkii matkalai-
sia sekä kertoo värikkäitä tarinoita Utön 
historiasta ja elämänmenosta. 
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jien jälkeen sitä alkoivat asuttaa va-
kituisesti majakanvartijat, luotsit ja 
sotilaat. Nykyään saarella asuu vaki-
tuisesti nelisenkymmentä ihmistä. 
Siellä on oma kauppa ja pieni koulu.

Saaren komein nähtävyys, vuonna 
1814 rakennettu majakka, ei ole al-
kuperäinen. Sitä edelsi jo 1700-luvun 
puolessa välissä pystytetty majakka, 
joka Suomen sodan aikana räjäytet-
tiin. Utön majakka on edelleen toi-
minnassa, eikä sen linssihuoneeseen 
pääse tutustumaan, mutta rakennuk-
sessa sijaitseva kirkko on avoin ylei-
sölle. Sen suojissa voi kuunnella Han-
nan monipolvisia kertomuksia saaren 
historiasta, joita hän värittää oman 
äitinsä kokemuksin. Äiti oli mm. mu-
kana jouluyönä 1947 S/S Park Victory 
-kivihiililaivan haaksirikkoisia pelas-
tamassa. Saaren historiaan voi tutus-
tua pienessä museossa, joka on sisus-
tettu 1700-luvulta peräisin olevaan, 
saaren vanhimpaan säilyneeseen ki-
virakennukseen. 

PS. Utön elämänmenoa on kuvan-
nut mainiosti YLE:n luontotoimittaja 
Juha Laaksonen kirjassaan Utö: syksy 
ja kevät ulkosaaressa. Se on Celiasta 
lainattavissa äänikirjana Jari Aulan 
lukemana.

Meitä kävi Utön saarella kuuden hengen 
ryhmä syyskuun alkupäivinä. Retkeä joh-
ti saaren hyvin ennestään tunteva Anders 
Nyberg (edessä oikealla).
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Yhdistys tiedottaa
Toimistonhoitajan puhelin- 
päivystysaika

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on pu-
helimitse tavattavissa yleensä tiistai-
sin ja torstaisin klo 9–15 numerossa 
045 135 7611. Muina aikoina voit jät-
tää viestin vastaajaan. 

Nuorten jouluglögit 4.12.2020 

Retina Nuorten vuoden viimeinen 
tapaaminen järjestetään perjantai-
na 4.12. klo 19:00 etänä Teams-so-
velluksen kautta. Tapaaminen on 
avoin kaikille noin alle 35-vuotiaille 
retiniitikoille, heidän läheisilleen ja 
ystävilleen. Ohjelmassa on vapaata 
keskustelua sekä oman glögin naut-
timista. Ennakkoilmoittautumista ei 
tarvita. Osallistumisohjeet ja linkki 
tapaamiseen julkaistaan Retina Nuo-
ret Facebook-ryhmässä sekä Retina.fi 
sivuilla. Lisätiedot: Sini Sjöblom, sini.
sjoblom@pp.inet.fi, p. 0400 567836.

Vuosikokoukset 2021

Retina ry:n kevätkokous pidetään Hel-
singissä lauantaina 20.3.2021 ja syys-
kokous Oulussa lauantaina 30.10.2021. 
Molempiin kokouksiin on mahdollista 
osallistua myös etäyhteydellä.

Harvinaisten sairauksien päivä
28.2.2021

Retina ry on omalla osastolla mukana 
harvinaisten sairauksien päivän ta-
pahtumassa sunnuntaina 28.2.2021. 
Tapahtuma on valtakunnallinen ja 
järjestetään nyt ensimmäistä kertaa 
kokonaan verkossa. Seuraa ilmoitte-
lua!

Kesäpäivät Turussa kesäkuussa 
2021

Retina ry:n kesäpäivät järjestetään 
Turussa 11.-13.6.2021. Majoittumi-
nen Ruissalon kylpylähotellissa. Oh-
jelmassa on mm. käynti Kultarannas-
sa ja kokopäiväretki Seilin saarelle. 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumis-
ohjeet jäsentiedotteessa 1/2021.

Retina Day 18.9.2021

Kansainvälisen retiniitikon päivän 
tapahtuma järjestetään lauantaina 
18.9.2021 Tampereella. Asiantunti-
jat luennoivat uusimmista tutkimus-
tuloksista ja vastaavat yleisökysy-
myksiin. Tapahtumaan voi osallistua 
myös etäyhteydellä, ja äänitallenne 
on kuunneltavissa myöhemmin yh-
distyksen verkkosivulta.
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Uudenmaan retinakerho

Uudenmaan retinakerho kokoontuu 
joka kuukauden ensimmäisenä maa-
nantaina. Lisätiedot: Raisa Ticklén 040 
515 3917 (puhelu, tekstari tai What-
sApp) tai Jaana Argillander jaana.
argillander (at) kolumbus.fi. PS. Liity 
Retina Uusimaa WhatsApp-ryhmään! 
Saat linkin Jaanalta tai Raisalta.

Ma 7.12. Pikkujoulut.

Tampereen seudun retinakerho

Tampereen seudun retinakerho ko-
koontuu 2021 joka kuukauden toise-
na maanantaina klo 15:30-17:00 Tam-
pereen seudun Näkövammaiset ry:n 
kerhohuoneella, Kuninkaankatu 8 A, 
2. krs. ellei toisin mainittu. Kahviraha 
2 euroa. Lisätiedot: Raija Leppänen, 
p. 0400 797 139, tai Outi Lehtinen, p. 
040 700 7930 tai outi.lehtinen@elisa-
net.fi

Tunnelmaa Tampereen seudun retinakerhossa joulukuussa 2019 (kuva: Outi Lehtinen).
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Ma 7.12. klo 15.30-18:00 Pikkujoulut 
Senioritalon ruokasalissa, Käpytie 
8 (käynti kadun puolelta). Jouluisia 
herkkuja, yhdessäoloa, pikku paketti 
mukaan pukinkonttiin. Ateriamaksu 
10 €/hlö. Ilmoittaudu Outille viimeis-
tään keskiviikkona 3.12. Käsidesiä ja 
kasvomaskeja tarjolla, noudatetaan 
turvavälejä. Tapahtuma toteutuu ko-
ronatilanteen salliessa. 

Ma 11.1.2021 Tapaamme koronatilan-
teen mukaan joko Kuninkaankadun 
kerhohuoneella tai puhelinringissä. 

Muut kevään 2021 kerhotapaamiset 
ovat maanantaina 8.2., 8.3. ja 12.4. 
Toukokuussa teemme kevätretken.

Jyväskylän seudun retinakerho

Lisätiedot: tarja.m.pietilainen@
gmail.com tai p. 0400 870 8970, tai 
kaija.a.halme@gmail.com tai 040 735 
9510.

Tiistaina 8.12.2020 klo 17-20 koti-
konsertti Satu ja Arto Rantasen luo-
na Hakalassa, Särkeläntie 127, 41390 
Äijälä, Laukaa. Pikkujouluinen mu-
siikkiohjelma, riisipuuro ja kahvi kah-
vileipineen maksaa 20 €/hlö. Maksu 
käteisenä paikan päällä. Ystävät ja 

puolisot lämpimästi tervetulleita! Il-
moittautumiset Tarjalle tai Kaijalle.

Vuoden 2021 toiminnasta lähetetään 
kerholaisille tiedote tammikuun 2021 
puolella. Kokoontumiset on siirretty 
väljempiin tiloihin Kansalaistoimin-
nankeskus Mataraan, Matarankatu 6 
A 1, Jyväskylä. Kaikissa Jys-Retinan 
tapahtumissa ja matkalla niihin nou-
datetaan vallitsevia koronaohjeita. 
Sairaana ei voi osallistua. Oma maski 
sisätiloissa käyttöön! 

Vaasan retinakerho

Yhteyshenkilö: Helena Holappa, p. 
050 522 5267, helena.piittari@hot-
mail.com.

Keskustelutukea ja neuvontaa

Askarruttavatko harvinaiseen sai-
rauteen tai perinnöllisyyteen liitty-
vät kysymykset sinua? Haluaisitko 
keskustella omasta, lapsesi tai muun 
läheisesi harvinaisesta sairaudesta 
tai riskistä sairastua, perhesuunnit-
telusta tai perimästä? Harvinaiskes-
kus Norio tarjoaa keskustelutukea ja 
neuvontaa matalalla kynnyksellä. Lue 
lisää: https://www.norio-keskus.fi/tu-
kea/keskustelutuki-ja-neuvonta.html
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Retina ry perusti keväällä 2016 
Suomeen valtakunnallisen Re-
tinitisrekisterin, johon retinii-

tikoiden toivotaan ilmoittavan omat 
tietonsa vapaaehtoisesti. 

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-

Retinitisrekisteri kerää tietoja 
retiniitikoilta

ta. Suosittelemme, että lomakkeet 
täytetään tietokoneella ja tuloste-
taan vasta sen jälkeen. Näin tietojen 
syöttäjä välttyy käsialan tulkinnasta 
aiheutuvista virheistä. 

Kaikki alkuperäiset paperit taltioidaan 
rekisterin ylläpidosta ja päivitykses-
tä vastaavan prof. Hannu Uusitalon 
valvonnassa Taysin Silmäkeskuksen 
turvallisiin, lukittuihin tiloihin. Kul-
lekin rekisteröityneelle luodaan 
koodinumero, jolla tiedot viedään 
kahteen erilliseen, suojattuun Excel-
taulukkoon. Toinen taulukko sisältää 
ainoastaan koodinumeron ja henki-
lötiedot. Toiseen taulukkoon tulevat 
pelkällä koodinumerolla varustetut 
potilastiedot ilman henkilötietoja. 
Näitä anonyymejä tietoja pääsevät 
katsomaan vain luvan saaneet tutki-
jat. Mikäli ilmenee tarve saada yhteys 
tutkimushankkeen kannalta kiinnos-
tavaan potilaaseen, rekisterin pitäjä 
kysyy asianomaiselta, saako yhteys-
tiedot luovuttaa tutkijalle. 

Kannustamme kaikkia retiniitikoita 
rekisteröitymään. Vanhemmat voivat 
toimittaa retiniitikkolasten tiedot. 
Mitä kattavampi rekisteristä saadaan, 
sitä enemmän siitä on hyötyä!
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Sunu Band mahdollistaa 
turvallisemman liikkumisen. 
Se havaitsee ja ilmoittaa tärinällä 
edessä ja sivuilla olevat esteet.  
Voidaan yhdistää kännykkään 
sovelluksella, joka mahdollistaa 
rannekkeen monipuolisemman käytön. 

Sunu Band 
-rannetutka
huomaa 
esteet 
edestä, 
sivulta ja 
ylhäältä    

Marjaniementie 74, Helsinki (IIRIS-keskus) 
p. 09 3960 4700   www.aviris.fi    info@aviris.fi

Hinta 382 e 
(sis. alv. 24 %)

” Opaskoira, itsenäisyyttä ja 
liikkumisen vapautta!”

NouHaun Opaskoirapalvelu
p.0400858322

minna.leppala@opaskoirapalvelu.fi
www. opaskoirapalvelu.fi

Merkki
näkövammasta



53 retina 2/2020 

Palvelukortti

Haluan liittyä varsinai seksi jäseneksi (jäsenmaksu 29 euroa/vuosi + 
liittymismaksu 10 euroa, sisältää jäsenpaketin ja Retina-lehden vuosi-
kerran)

Liityn kannatusjäseneksi (jäsenmaksu 34 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. T-paidan värinä tummansininen ja lippikses-
sä tummansininen ja luonnonvaalea. Hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostet-
tuna 15,-  Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 3,50 € / lippis 3,50 €  

         
Paidan koot: L, XL, XXL    ____ kpl ____ koko __________ väri

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

Irrota sivu, taita kahtia tämä puoli sisäänpäin ja nido tai teippaa kiinni. 
Palautusosoite on valmiiksi kääntöpuolella ja postimaksu maksettu puolestasi.
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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

Puheenjohtaja: 
Sini Sjöblom, Helsinki
0400 567 836, sini.sjoblom@pp.inet.fi

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

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

Anne Myllymäki, Jämsä
040 508 3004, annemaritamy@gmail.com

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

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

Merja Regner, Espoo
0500 426 049, merja.regner@hotmail.com

Retina ry:n hallitus 2021

Jaana Argillander, Helsinki
040 520 4930
jaana.argillander@gmail.com

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, susku_tsr@hotmail.com

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

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

 Retina ry:n vertaistukihenkilöt

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

Varajäsenet:

Seppä Kalaoja, Kestilä 
044 333 8918
seppo.kalaoja@gmail.com

Gitte Koivuhuhta, Hämeenlinna
040 838 8870
gitte.koivuhuhta@gmail.com

Kirsi Myyryläinen, Espoo
040 849 1562
kirsi.myyrylainen@gmail.com
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Olen se, joka minun kuuluu olla

Elätkö omaa elämääsi vai toisten tahtoa?
Ei muiden sateet kastele sinun satoa.

Puhutko muiden sanoilla vai omalla kielellä?
Ei kukaan muu ajattele sinun mielellä.

Kylvätkö siemenet vai istutatko taimet?
Vain omasta maastasi kasvavat helmet.

Mietitkö, rohkenetko tehdä toisin?
Ei pelko ole mistään kotoisin.

Ajatteletko mitä muille toisit?
Tuo sitä mitä itsellesi soisit.

Elätkö ajatellen ”sitten kun”?
Onni on nyt jo sun.

Luuletko että aikamme täällä on lyhyt?
Se on pitkä, kun on onnellinen nyt.

Mietitkö, että ensin täytyy kaikki saavuttaa?
Ei täällä tarkoitus ole ketään uuvuttaa.

Jasmin Jämsén
Siellä missä elävät unelmamme

Kuva: Arja Piisinen


