
retina retina   2/20222/2022

Retina ry:n tiedotus- ja jäsenlehti

Retiniitikon hoitopolku silmälääkärikyselyn valossa, s. 5

Perinnölliset verkkokalvorappeumat Suomessa, s. 13

Vanhojen lääkkeiden uusiokäytön potentiaali, s. 17

Voimaa vertaisuudesta



    2  Retina 2/2022      

Tässä numerossa:

  3   Pitääkö olla huolissaan?

  5   Retiniitikon hoitopolku silmälääkäri-
       kyselyn valossa     
 
12  Lupaavia tuloksia XLRP:n geenihoito-
       tutkimuksesta

13  Perinnölliset verkkokalvorappeumat     
       Suomessa

17  Vanhojen lääkkeiden uusiokäytön   
       potentiaali

20  Retina Day Iiriksessä

24  Elämyksiä Islannissa

28  Nuorten nurkka: Sirkustemppuja

30  Voimaa vertaisuudesta perhelomalla

34  Toivo-valmennuksesta valmiuksia   
        vertaistukitoimintaan

39  Aistivammat ja kodin sisustus

41  Esteetöntä elämää mökillä

47  Lättähatulla kääntöpöydälle

50  Palautetta ja tunnelmia kesäpäiviltä

53  Syyskokousviikonloppu Jyväskylässä

55  Tehokas faskiakurssi vertaisporukassa

59  Yle kävi kahvilla

60  Retinakerhojen kuulumisia

63   Yhdistys tiedottaa

65  Palvelukortti

67  Hallitus ja vertaistukihenkilöt

retinaretina  2/2022

Retina ry:n tiedotus- ja jäsenlehti
45. vuosikerta, 2 numeroa vuodessa
Isokirjoituksella, sähköisenä ja 
äänitteenä.
ISSN 2341-7498 (painettu)
ISSN 2341-7501 (verkkojulkaisu)

Julkaisija:  Retina ry 
Marjaniementie 74
00930 Helsinki
045 135 7611
info@retina.fi
www.retina.fi

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

Toimituskunta:  
Maila Mehtälä, Mira Nieminen, 
Jari Palonen, Pekka Rantanen, Merja 
Regnér, Ritva Salonen, Sini Sjöblom.

Taitto: Arja Piisinen 

Ilmoitusmyynti: Pekka Rantanen

Toukokuussa 2023 ilmestyvään 
lehteen tarkoitettu aineisto jätettävä 
30.4.2023 mennessä.

Yhdistys varaa oikeuden käyttää 
lehden juttuja verkkosivuillaan.

Painopaikka: PunaMusta, Forssa

Kannen kuva: Tuetun perhelomaviikon 
tyytyväisiä osallistujia Hotelli Kivitipussa 
Lappajärvellä (kuva: Samuli Kinnunen)



                                            Retina 2/2022     3

 

Puheenjohtajan palsta

Pitääkö olla huolissaan? 
Teksti: Sini Sjöblom           
Kuva: Mimmi Sjöblom

Viime aikoina on ollut keskuste-
lua yhdistystoiminnan murrok-

sesta. Nykyään ihmisten ajasta kil-
pailee moni asia. Omaa aikaa myös 
arvostetaan ja ajankäyttöä harkitaan 
tarkemmin kuin ehkä koskaan aiem-
min. Yhdistyksissä tämä on näkynyt 
yleisesti esimerkiksi jäsenmäärien 
laskuna ja uusien toimijoiden vähäi-
syytenä. Pitääkö olla huolissaan?

Me Retina ry:ssä ajamme pienen re-
tiniitikkojoukon asiaa, jaamme tietoa 
ja järjestämme tapahtumia. Tämä työ 
on tärkeää ja monelle yhdistyksessä 

toimivalle sydämen asia. Yhdistys-
kentällä kannetaan laajasti huolta 
ja murhetta siitä, miten yhdistystoi-
minta sopii tulevaisuudessa tähän 
yhteiskuntaan. Itse uskon vahvasti, 
että ainakin Retina ry:llä on niin vah-
va tarkoitus ja paikka, että löydämme 
kyllä keinot, joilla työmme ei katoa 
mihinkään. Maailma toki muuttuu, 
ja meidän on mukauduttava siihen, 
mutta uskon, että pystymme kyllä 
siihen samalla, kun palvelemme jä-
seniämme parhaalla mahdollisella 
tavalla.
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Kyselytutkimus 
silmälääkäreille

Retiniitikoiden huulilla ovat syk-
syn aikana olleet Suomen silmälää-
käreille tehdyn kyselytutkimuksen 
tulokset, jotka esiteltiin Retina Days-
sä syyskuussa. Kyselytutkimus kes-
kittyi retiniitikoiden hoitopolun to-
teutumiseen julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. Vastauksista voitte lukea 
tarkemmin tämän lehden sivuilta. 
Yhtenä yhdistyksen kannalta oleelli-
sena asiana tuli ilmi, että melko har-
va silmälääkäri ohjaa vasta diagnoo-
sin saaneen retiniitikon Retina ry:hyn 
tiedon ja vertaistuen piiriin.

Olemme siinä onnekkaassa ase-
massa, että yhdistyksellämme on 
vahva asiantuntijaryhmä, jolta saam-
me tarvittaessa tukea ja joka pyrkii 

osaltaan ylläpitämään tietoisuutta 
retinitissairauksista lääkäri- ja tutkija-
yhteisöissä. 

Silti meidän on yhdistyksenäkin 
tärkeää lisätä tunnettuuttamme sil-
mälääkäreiden keskuudessa, jotta 
yhä useampi diagnoosin saanut löy-
täisi nopeasti kohdennetun tiedon 
ja ennen kaikkea vertaistuen piiriin. 
Tämän tavoitteen saavuttamisek-
si tämä Retina-lehden numero, jota 
juuri luet tai kuuntelet, on toimitet-
tu Novartis Finland Oy:n tuella myös 
maamme silmälääkäreille. Toivom-
me, että lehden artikkelien kautta 
syntyisi ajatusta siitä, keitä me olem-
me ja mitä tarjottavaa meillä on pait-
si retiniitikoille, myös alan ammatti-
laisille.

Toivotan antoisia lukuhetkiä!

Hoitopolkutyöryhmän jäsenet yhteiskuvassa, vas. Sini Sjöblom, takana Outi Lehtinen, edes-
sä Noora Lindgrén ja Anna Grönholm (MedEngine Oy), Stina Rosqvist (Novartis Finland Oy) 
ja Pekka Rantanen.



                                            Retina 2/2022     5

Retiniitikon hoitopolku Suomessa – 
Silmälääkäreille tehdyn kysely-
tutkimuksen tulosten tarkastelua
Teksti: Noora Lindgrén ja Anna Grönholm, MedEngine Oy
Kuva: Merja Regnér

Retina ry:n aloitteesta alkanut selvitys perinnöllistä verkkokal-
vorappeumaa sairastavien hoidosta ja kuntoutuksesta on saa-
nut jatkoa. 

Retina ry:n kiinnostuksen kohtee-
na on erityisesti retiniitikon hoi-

topolku: miten ja missä vaiheessa 
diagnoosi tehdään, miten hoitopol-
ku jatkuu diagnoosin jälkeen ja mi-
ten seuranta on järjestetty. Viimeisin 
kyselytutkimus valottaa retiniitikoi-
den hoitopolkua silmälääkäreiden 
näkökulmasta.

Aiemmilla selvityksillä 
tietoa retiniitikoiden 
hoitokokemuksista

Retina ry:n ja Oulun ammattikor-
keakoulun yhteistyönä toteutettiin 
vuonna 2018 kyselytutkimus, joka 
antoi ensimmäistä kertaa tietoa re-
tiniitikoiden hoitokokemuksista jul-
kisessa terveydenhuollossa (Retina 
1/2019, s. 10–14). Tutkimuksen pe-
rusteella suurin osa yli 150 vastaajas-
ta oli tyytyväisiä saamansa palvelun 
määrään ja laatuun. Tutkimuksessa 

havaittiin kuitenkin mahdollisina 
kehityskohteina riittävän tuen saa-
minen diagnosointivaiheessa sekä 
hoidon ja säännöllisen seurannan to-
teutuminen yhdenvertaisella tavalla 
koko maassa. 

Toinen Retina ry:n ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulun yhteistyönä 
toteutettu opinnäytetyö syvensi tie-
toa retiniitikoiden hoitokokemuk-
sista ja elämänlaadusta kuuden re-
tiniitikon elämänkertahaastattelun 
avulla (Retina 1/2019, s. 14–17). Haas-
tatteluissa korostui muun muassa 
se, että retiniitikot olivat diagnoosin 
saatuaan jääneet usein vaille ohjaus-
ta tarvittavien palveluiden pariin.

Hoitopolun tarkastelu silmä- 
lääkärien näkökulmasta

Retiniitikoiden hoitopolkua koske-
va selvitystyö on saanut jatkoa yh-
teistyössä lääkeyritys Novartis Fin-
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land Oy:n kanssa. Silmälääkäreille 
kohdistetussa kyselytutkimuksessa 
selvitettiin verkkokalvon pigmenttirap-
peumaa (retinitis pigmentosa, RP) sai-
rastavien hoitopolkua. RP on yleisin 
perinnöllinen verkkokalvorappeuma 
ja termiä käytetään usein myös yleis-
nimenä koko tautiryhmälle.

Aiemmilla selvityksillä 
tietoa retiniitikoiden 
hoitokokemuksista

Retina ry:n ja Oulun ammattikor-
keakoulun yhteistyönä toteutettiin 
vuonna 2018 kyselytutkimus, joka 
antoi ensimmäistä kertaa tietoa re-
tiniitikoiden hoitokokemuksista jul-
kisessa terveydenhuollossa (Retina 
1/2019, s. 10–14). Tutkimuksen pe-
rusteella suurin osa yli 150 vastaajas-
ta oli tyytyväisiä saamansa palvelun 
määrään ja laatuun. Tutkimuksessa 
havaittiin kuitenkin mahdollisina 
kehityskohteina riittävän tuen saa-
minen diagnosointivaiheessa sekä 
hoidon ja säännöllisen seurannan to-
teutuminen yhdenvertaisella tavalla 
koko maassa. 

Toinen Retina ry:n ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulun yhteistyönä 
toteutettu opinnäytetyö syvensi tie-
toa retiniitikoiden hoitokokemuk-
sista ja elämänlaadusta kuuden re-
tiniitikon elämänkertahaastattelun 
avulla (Retina 1/2019, s. 14–17). Haas-
tatteluissa korostui muun muassa 
se, että retiniitikot olivat diagnoosin 
saatuaan jääneet usein vaille ohjaus-
ta tarvittavien palveluiden pariin.

Hoitopolun tarkastelu silmä- 
lääkärien näkökulmasta

Retiniitikoiden hoitopolkua koske-
va selvitystyö on saanut jatkoa yh-
teistyössä lääkeyritys Novartis Fin-
land Oy:n kanssa. Silmälääkäreille 
kohdistetussa kyselytutkimuksessa 
selvitettiin verkkokalvon pigment-
tirappeumaa (retinitis pigmentosa, 
RP) sairastavien hoitopolkua. RP on 
yleisin perinnöllinen verkkokalvo-
rappeuma ja termiä käytetään usein 
myös yleisnimenä koko tautiryhmäl-
le.

Kysely oli suunnattu erityisesti 
verkkokalvospesialisteille ja silmä-
lääkäreille, jotka hoitivat lapsipotilai-
ta. Kyselytutkimuksen aineisto kerät-
tiin verkossa täytettävänä kyselynä 
joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 
aikana IQVIA-yrityksen toimesta.

Kyselyyn vastasi 16 silmälääkäriä, 
joista kymmenen ilmoitti työsken-
televänsä yliopistosairaalassa, neljä 
keskus-, alue- tai kaupunginsairaa-
lassa ja kaksi yksityisvastaanotolla. 
Vastanneista silmälääkäreistä kuu-
si työskenteli vastaushetkellä Län-
si-Suomessa, neljä Etelä-Suomes-
sa, kolme Lounais-Suomessa, kaksi 
Itä-Suomessa ja yksi Lapissa.

Lähes kaikki (15/16) silmälääkärit il-
moittivat diagnosoivansa RP-tapauk-
sia. Vastaajiin kuului yksi silmäkirurgi, 
joka ei osallistu RP:n diagnosointiin. 
Noin puolet vastanneista arvioi koh-
taavansa keskimäärin kaksi RP:tä sai-
rastavaa vuodessa ja puolet 3–10.

Vastaajien joukon voidaan nähdä 
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edustavan melko hyvin koko maan 
laajuisesti retiniitikoiden hoidon 
avainasemassa olevia silmälääkärei-
tä. Vastaajien kohtalainen määrä on 
kuitenkin hyvä huomioida.

Kyselytutkimuksen tulokset on 
tässä yhteenvedossa esitetty pro-
sentuaalisina osuuksina lääkäreistä, 
jotka valitsivat kyseisen vastauksen, 
tai keskiarvona lääkärien antamista 
arvioista koskien potilaiden osuutta 
tai kuluvaa aikaa. Vastanneiden mää-
rä vaihteli hieman kysymyksittäin.

Hoitopolku diagnoosin 
saamiseen asti

Selvityksen perusteella tyypillinen 
hoitopolku etenee siten, että sairas-
tava hakeutuu silmälääkärin yksityis-
vastaanotolle, josta hänet ohjataan 
sairaalan silmäklinikalle. Hoitopolun 
alussa silmälääkärille ohjaaminen voi 
tapahtua myös perusterveydenhuol-
lon lääkärin, optikon, lastenlääkärin 
tai muun erikoislääkärin toimesta.

Vastaajat raportoivat, että hie-
man yli kolmannes (37 %) epäillyistä 
RP-tapauksista ohjataan heille sa-
malla tai toisen sairaalan silmäklini-
kalla työskentelevän silmälääkärin 
toimesta. Vastaajat myös itse kertoi-
vat ohjaavansa suuren osan (69 %) 
epäilemistään RP-tapauksista eri-
koissairaanhoitoon jatkotutkimuk-
siin. Lähete tehdään pääsääntöisesti 
(91 %) yliopistosairaalaan. 

Silloin kun sairastavaa ei ohjata jat-
kotutkimuksiin, syynä on yleensä (80 
%) oman klinikan tutkimusten riit-

tävyys. Useassa yliopistosairaalassa 
raportoitiin olevan RP-sairauteen eri-
koistuneita verkkokalvospesialisteja.

Diagnosointivaiheessa 
tehtävät tutkimukset ja 
kuluva aika

Vastausten perusteella RP-diag-
noosia epäiltäessä tehdään aina ta-
vanomainen kliininen tutkimus, sil-
mänpohjakuvaus, valokerroskuvaus 
(OCT) ja näkökenttätutkimus. Värinä-
kötesti tehdään lähes aina (93 %) ja 
silmän näköratojen ja verkkokalvon 
sähköistä toimintaa mittaavat ERG- 
ja VEP-tutkimukset myös usein (73 
%).

Silmälääkärien arvioissa oli huo-
mattavaa vaihtelua diagnoosin 
määritykseen kuluvan ajan osalta. 
Kahdeksan yliopistosairaalassa työs-
kentelevän silmälääkärin arvion pe-
rusteella diagnoosin määritys kestää 
ensimmäisen sairaalan silmäklinik-
kakäynnin jälkeen kuukaudesta yli 
vuoteen.

Hoitopolku diagnoosin 
varmistumisen jälkeen

Suurin osa (67 %) vastaajista kertoi, 
että RP:tä sairastavan hoidon seuran-
ta toteutetaan heidän klinikallaan 
tapauskohtaisesti. Hieman yli nel-
jännes (27 %) vastasi, että diagnoo-
sin saaneiden seuranta järjestetään 
säännöllisesti silmäklinikan kutsusta. 
Yksi vastaajista (7 %) raportoi, että 
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sairastavalle ei järjestetä säännöllistä 
seurantaa, mutta suositellaan jatko-
käyntiä yksityisellä silmäklinikalla.

Kymmenen yliopistosairaalassa 
työskentelevän silmälääkärin vas-
tauksen perusteella useimmat (84 %) 
RP:tä sairastavista ohjataan geenites-
taukseen. Geenitesti tehdään usein 
diagnoosia varten (86 %) tai silloin 
kun on tiedossa, että perinnöllistä 
verkkokalvorappeumaa on esiinty-
nyt suvussa (79 %). Perhesuunnittelu 
(64 %), sairastavan toive (50 %) ja sai-
rauden vakavuuden ennustaminen 
(50 %) raportoitiin myös tyypillisinä 
syinä geenitestin tekemiseen.

Syihin geenitestauksen toteutta-
matta jättämiseen sisältyivät sai-
rastavan tai hänen läheistensä ha-
luttomuus testaukseen, diagnoosin 
riittävyys ilman geenitestausta sekä 

geenitestien hinta tai korvauskysy-
mykset.

Lisätietojen ja tuen 
saaminen

Vastaajat arvioivat tekevänsä lähet-
teen näön kuntoutuspoliklinikalle 
hieman yli puolelle (60 %) RP-diag-
noosin saaneista. Suurin osa vastaa-
jista ilmoitti, että RP:tä sairastavat 
ohjataan perinnöllisyysneuvontaan 
(73 %) tai kuntoutusohjaajalle (67 %) 
diagnoosin varmistumisen jälkeen. 
Lisäksi alle puolet vastaajista rapor-
toi, että RP:tä sairastavat ohjataan 
sosiaalityöntekijälle (40 %), optikol-
le (33 %) tai sopeutumisvalmennus-
kurssille (27 %).

Yli puolet vastanneista silmälää-

Osallistuneiden silmälääkärien vastausten jakautuminen kysymykseen, miten 
RP-diagnoosin saaneen seuranta järjestetään.
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Osallistuneiden silmälääkärien vastausten jakautuminen kysymykseen, mille tahoille 
RP-diagnoosin saanut saa lähetteen.

käreistä (65 %) raportoi ohjaavansa 
RP-diagnoosin saaneet saamaan li-
sätietoa Näkövammaisten liitosta, ja 
noin kolmannes (35 %) Retina ry:stä. 
Noin kolmannes vastaajista ilmoitti 
ohjaavansa sairastavan kunnan sosi-
aali- ja vammaispalveluihin (35 %) ja 
alueellisiin näkövammaisten yhdis-
tyksiin (35 %).

Tulosten herättämä 
keskustelu Retina ry:n 
jäsenten parissa

Kyselytutkimuksen tulokset esi-
teltiin Retina Day -tapahtumassa 
24.9.2022, minkä jälkeen niistä käy-
tiin aktiivista keskustelua. Tulosten 

perusteella RP:tä sairastavan hoi-
topolku ei välttämättä toteudu yh-
denvertaisella tavalla, etenkään 
diagnoosin varmistumisen jälkeen. 
Silmälääkärien vastausten mukaan 
diagnoosin saamisen jälkeen lähes-
kään kaikkia ei rutiininomaisesti oh-
jata säännölliseen seurantaan eikä 
kuntoutus- tai muiden palveluiden 
pariin.

Keskustelijoiden kokemukset olivat 
linjassa kyselytulosten kanssa, sillä 
kokemukset diagnoosin määrityksen 
sujuvuudesta, seurannan järjestämi-
sestä sekä muille tahoille ohjaami-
sesta vaihtelivat paljon. Keskustelijat 
kokivat, että kuntoutus- ja muiden 
palveluiden pariin pääseminen heti 
sairauden alkuvaiheessa on erittäin 
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tärkeää: esimerkiksi kuntoutusoh-
jaaja tai optikko voi auttaa tunnista-
maan oikea-aikaisesti apuvälineen 
tai seurantatutkimusten tarpeen. 
Puheenvuoroissa tuli myös esille, 
että seurannan toteutuminen vaatii 
usein omaa aktiivisuutta.

Keskustelijat olivat yllättyneitä sii-
tä, että vain noin kolmannes vastan-
neista silmälääkäreistä raportoi oh-
jaavansa sairastavan Retina ry:hyn. 
Useat kokivat, että potilasjärjestön 
tarjoamalla vertaistuella ja lisätiedol-
la olisi hyvin tärkeä merkitys jo sairau-
den alkuvaiheessa, jolloin sairauteen 
sopeutuminen alkaa. Yhdistyksestä 
kommentoitiin, että tällä hetkellä Re-
tina ry:hyn löydetään hyvin myös ne-
tin kautta. Yhdistys viestii selvityksen 
tuloksista silmälääkäreille ja kehittää 

Niiden vastanneiden silmälääkärien osuus, jotka ohjaavat sairastavan 
saamaan lisätietoja Retina ry:stä.

keinoja tilanteen edistämiseksi.
Keskustelussa korostui myös ar-

vostus vuosien mittaan tapahtu-
nutta diagnosoinnin ja hoitopolun 
kehitystä kohtaan. Tulevaisuudessa 
tarvitaan lisää laajempia kyselytutki-
muksia, joiden avulla voitaisiin saada 
kokonaisvaltaisempi käsitys retinii-
tikon hoitopolun toteutumisesta ja 
tukea hoidon yhdenvertaiseen to-
teutumiseen.

Artikkelin kirjoittamista on tukenut 
Novartis Finland Oy. Kirjoittajat kiit-
tävät Outi Lehtistä, Pekka Rantasta 
ja Sini Sjöblomia Retina ry:stä sekä 
Stina Rosqvistia Novartis Finland 
Oy:stä arvokkaista kommenteista 
artikkeliin.
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MeiraGTx kehittää ja kaupallis-
taa geenihoitoja mm. perin-

nöllisiin verkkokalvosairauksiin. Yksi 
tutkimuskohteista on Suomessakin 
tavattava X-kromosomaalinen retini-
tis pigmentosa (XLRP), joka aiheutuu 
virheistä GTPaasin säätelyproteiinia 
koodaavassa RPGR-geenissä. Hoidon 
tarkoituksena on korvata XLRP-poti-
laiden virheellinen RPGR-geeni ter-
veellä ja parantaa heidän näköään.

USA:ssa ja Britanniassa useilla sil-
mäklinikoilla toteutetun botareti-
gene sparoparvovec -geenihoito-
tutkimuksen I/II-vaiheen alustavista 
tuloksista kertoi professori Michel 
Michaelides suullisessa esitykses-
sään vuotuisessa American Academy 
of Ophthalmology (AAO) -kokouk-
sessa 1.10.2022. 

Kliininen hoitotutkimus suoritettiin 
kolmessa vaiheessa: hoitoannoksen 
määritys, lasten hoitoannoksen var-
mistus ja varsinainen hoitotutkimus. 
Annoksen määritysvaiheessa potilai-
ta hoidettiin kolmella botaretigene 
sparoparvovec -annoksella; matala 
(2x1011 vg/ml), keskivahva (4x1011 
vg/ml) ja korkea (8x1011 vg/ml). 

Varsinaisessa hoitotutkimusvai-

Lupaavia tuloksia X-kromosomaalisen 
retinitis pigmentosan (XLRP) kliinisessä 
geenihoitotutkimuksessa

Teksti: Outi Lehtinen

heessa 42 aikuista miespotilasta 
jaettiin satunnaisotannalla saamaan 
välittömästi geenihoitoa joko ma-
talalla tai keskivahvalla annoksella 
taikka jäämään verrokkiryhmään 
odottamaan myöhemmin annetta-
vaa geenihoitoa. Kuuden kuukauden 
kuluttua verrokkiryhmä satunnais-
tettiin saamaan geenihoitoa joko 
matalalla tai keskivahvalla annok-
sella. Lapsipotilaat, joita oli kolme, 
saivat keskivahvan geeniannoksen. 
Botaretigene sparoparvovec annos-
teltiin verkkokalvon alle vain toiseen 
silmään. 

Lupaavia tuloksia

Botaretigene sparoparvovec -gee-
nihoito vaikuttaa alustavien tulosten 
mukaan sekä riittävän turvalliselta 
että hyvin siedetyltä. Suurin osa ha-
vaituista sivuvaikutuksista oli lieviä, 
liittyi kirurgiseen geeninsiirtoleik-
kaukseen ja parani itsestään. Koko 
tutkimuksen aikana ilmeni vain kol-
me vakavampaa tapausta (tulehdus, 
verkkokalvon irtauma ja silmänpai-
neen nousu), jotka nekin saatiin hoi-
dettua. 
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Kuuden kuukauden seurantajak-
son aikana geenihoidon Havaittiin 
parantaneen verkkokalvon herk-
kyyttä, näkökykyä ja toiminnallista 
näköä hoitamattomiin verrokkeihin 
verrattuna. 

Geenihoidettujen verkkokalvojen 
herkkyyttä mitattiin sekä staattisel-
la perimetrillä että mikroperimetril-
lä.  Analyysit osoittivat matalalla je 
keskivahvalla geeniannoksella hoi-
dettujen verkkokalvojen herkkyy-
den parantuneen hoitamattomiin 
verrokkeihin verrattuna. Staattisella 
perimetrillä mitattu verkkokalvon 
herkkyys parani keskeisen 10 asteen 
alueen sisäpuolella. 

Osana tutkimusta potilaat suorit-
tivat leikkauksen jälkeisellä viikolla 

26 toiminnallista näkökykyä mit-
taavan testin, jossa heidän tuli väis-
tellä kävelyradan esteitä erilaisissa 
valaistusolosuhteissa. Matalalla ja 
keskivahvalla geeniannoksella hoi-
dettujen kävelyaika hämärässä va-
laistuksessa lyheni verrokkiryhmään 
verrattuna. 

Tulosten perusteella botaretigene 
sparoparvovec -menetelmällä saat-
taa olla merkittävää potentiaalia XL-
RP-potilaiden hoidossa. Tutkimuksen 
kolmas vaihe on alkamassa.

HUSissa on juuri päättynyt Biog-
enin sponsoroima XLRP:n seuran-
tatutkimus, jonka tuloksia voidaan 
hyödyntää tulevien hoitotutkimus-
ten tulosten arvioinnissa.

Turunen toimii HUSin Silmätautien 
klinikan lastenyksikössä ja verk-

kokalvopoliklinikalla silmälääkärinä 
ja johtaa Folkhälsanin tutkimuskes-
kuksessa perustamaansa silmägene-
tiikan tutkimusryhmää. Tutkimuslin-
joja on neljä: kliininen tutkimus eli 
perinnöllisten silmätautien karakte-
risointi ja ymmärtäminen, genetiikka 
eli uusien geenivirheiden etsiminen, 

Perinnölliset verkkokalvorappeumat 
Suomessa
Dosentti Joni Turunen luennoi Suomessa esiintyvistä perinnölli-
sistä verkkokalvorappeumista Retina Dayssa 24.9.2022. 

solu- ja molekyylibiologiset tutki-
mukset sekä lopullisena tavoitteena 
hoitomuotojen kehittäminen.

Selvittämättömien 
geenivirheiden jäljillä

HUSissa on ollut jo pidempään 
meneillään laaja selvittämättömien 
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Joni Turunen luennoi Retina Dayssa 
24.9.2022 (kuva: Tuukka Tihekari)

geenivirheiden tutkimus. Siihen on 
kutsuttu perinnöllistä verkkokal-
vorappeumaa sairastavia potilaita, 
joiden geenivirhe ei ole selvinnyt 
tavanomaisilla geenipaneeleilla. 
Heille tehdään aluksi ns. eksomisek-
vensointi. Siinä tutkitaan lähes kaikki 
geenit, jotka kattavat 1-2 sadasosaa 
koko perimästä, ja pyritään löytä-
mään tautia aiheuttava, ennestään 
tuntematon geenivirhe. 

Tähän mennessä on osoittautu-
nut, ettei uusia geenivirheitä enää 
helposti löydy, mikä johtunee siitä, 
että geenivirheet tunnetaan jo hyvin 
kattavasti. Esimerkiksi perinnöllisten 
verkkokalvosairauksien taustalla on 
osoitettu olevan yli 300 eri geeniä. 
Siksi yhden virheellisen emäksen 
asemesta joudutaan etsimään huo-
mattavasti monimutkaisempia syitä, 

kuten isoja rakenteellisia DNA-muu-
toksia. Keskellä geeniä voi olla sinne 
kuulumaton iso DNA-pätkä tai sieltä 
voi puuttua tarpeellista materiaalia. 
Jokin osa DNA:ta voi olla käänty-
neenä väärään suuntaan tai toistua 
monta kertaa, jolloin ongelmaa voi 
jäljittää kopiolukuanalyysillä. 

Myös koko perimän sekvensoin-
ti on mahdollista, mutta se tuottaa 
niin valtavan määrän dataa, että et-
sityn virheen tunnistaminen on to-
della haastavaa. Joissain tapauksis-
sa siitä voi kuitenkin olla apua. Jos 
tauti vaikuttaa kliinisten löydösten 
perusteella esim. Stargardtin tau-
dilta, mutta geenipaneelista löytyy 
vain toiselta vanhemmalta peritty 
geenivirhe, ongelmakohta voi sijaita 
geenin säätelyalueilla. Tällöin tulos-
ten analysoinnissa osataan keskittyä 
juuri Stargadrtin tautia aiheuttavan 
ABCA4-geenin säätelyalueille. Tässä-
kin on työtä, koska ABCA4-geeni sat-
tuu olemaan hyvin iso.

Taudin luonnollisen etene-
misen seuranta

Harvinaissairauksissa potilasmäärä 
on niin pieni, että yksittäisestä tau-
dista on vaikea saada kokonaiskuvaa. 
Siksi HUSissa on tehty geneettisten 
sairauksien laajempia taudinkuvan 
ja variaation analyysejä. 

Yksi yleisimmistä Suomeen rikastu-
neista RP-taudeista on X-kromoso-
maalinen retinoskiisi, jossa esiintyy 
Suomessa tyypillisesti kolmea erilais-
ta geenivirhettä. Retinoskiisi aiheut-
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taa nuorille pojille näön alenemaa. 
HUSissa on hoidossa 74 potilasta, 
joilla on tämä tauti. Lohdullista on, 
että näkö pysyy keskimäärin hyvin 
samanlaisena aikuisuuteen ja alkaa 
hiipua vasta eläkeikää kohti, mut-
tei yleensä mene lopultakaan ko-
vin huonoksi. Tällainen ennuste on 
erittäin arvokas sekä potilaalle että 
hänen perheelleen. Tässä on tietysti 
paljon yksilöllistä vaihtelua.

TULP1-geenin aiheuttaman retini-
tis pigmentosan (RP) etenemistä on 
seurattu 13 aikuisella. Dosentti Anna 
Majander julkaisi hiljattain asiasta 
tutkimuksen. Tauti alkaa yleensä Le-
berin kongenitaalisen amaurosiksen 
(LCA) tapaan epätyypillisesti hyvin 
nuorella iällä. Siihen liittyy häränsil-
mä- eli maalitaulumakula, keskeisen 
näön heikentyminen ja silmävärve. 
Myöhemmin potilaille kehittyy put-
kinäkö. Ennustetta on erittäin vaikea 
antaa, koska taudinkuva vaihtelee 
suuresti jopa sisarusten kesken, joilla 
on täsmälleen sama geenivirhe.

Vastaavanlaisia seurantatutkimuk-
sia on meneillään muitakin. Suo-
messa yleisen CERKL-geenivirheen 
aiheuttaman taudin ilmenemistä ja 
etenemistä seurataan, samoin albi-
nismia, jossa silmästä puuttuu mela-
niini. NYX-geenivirheen on havaittu 
aiheuttavan pysyvää hämäräsokeut-
ta ja likitaitteisuutta, mutta tauti ei 
etene, mikä on arvokas tieto potilaal-
le. Suomeen rikastunut CNGB1-gee-
nivirhe löytyy usein sattumalta. Se 
aiheuttaa hyvin myöhään alkavan 
RP:n, jota seurataan parhaillaan 12 
potilaalla. 

Perinnöllisten 
verkkokalvosairauksien 
jakauma Suomessa

Vuosina 2012-2020 HUSin Silmä-
tautien klinikan verkkokalvopolikli-
nikalla ja lastenyksikössä käyneiden 
835 potilaan tutkimustulokset on 
koottu yhteen. Potilaista 638 on tes-
tattu geneettisesti, ja lähes 80 %:lla 
tapauksista geenivirhe saatiin sel-
ville. Tämä on hyvä tulos, sillä maa-
ilmanlaajuisesti geenitestien avulla 
selviää yleensä vain 50 %. Selvittä-
mättä jääneet tapaukset pyritään jat-
kossa selvittämään.

HUSin tilanne heijastelee aika hyvin 
koko maan tilannetta, koska siellä on 
potilaita myös muualta Suomesta. 
Laajempia tutkimuksia varten tar-
vittaisiin syöpärekisterin kaltainen 
kattava valtakunnallinen rekisteri, 
joka sisältäisi myös geenitiedot tai 
samankaltainen tutkimus jokaisessa 
sairaanhoitopiirissä. Näkövamma-
rekisteriin geenitietoja ei pystytä li-
säämään, ja Retina ry:n hallinnoima 
Retinitisrekisteri perustuu potilaiden 
vapaaehtoiseen tietojen luovuttami-
seen ja on siksi suppea.

HUSin aineistossa puolet perin-
nöllisistä verkkokalvosairauksista 
periytyy peittyvästi. Paljon on myös 
X-kromosomaalisesti periytyviä, 
mitä selittää suurelta osin retinoskii-
sin yleisyys. Vallitsevasti periytyviä 
tauteja on vähemmän. Mitokondri-
onaalisesti periytyviäkin on joukossa 
joitakin.
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Yleisimmät perinnöllisiä 
verkkokalvorappeumia 
aiheuttavat geenit

HUSin aineistosta käy selvästi ilmi 
suomalaisen tautiperinnön erikois-
laatuisuus. Retinoskiisia aiheuttava 
RS1-geeni on ylivoimaisesti yleisin. 
Kakkossijalla on muualla maailmas-
sa hyvin harvinainen CERKL ja kol-
mantena RPGR. Sen sijaan Stargard-
tin tautia aiheuttava ABCA4, joka on 
maailmalla kaikkein yleisin, on meillä 
vasta neljäntenä. Viidenneksi nousee 
Suomessa rikastunut koroideremiaa 
aiheuttava CHM. Joitain muualla 
maailmassa esiintyviä tauteja puut-
tuu Suomesta kokonaan. LCA:ta ai-
heuttavaa RPE65-geenivirheitä on 
Suomesta tiedossa vain kahdella po-
tilaalla. Kummallekaan heistä ei va-
litettavasti ole voitu antaa olemassa 
olevaa geeniterapiaa, koska sen hyö-
dylliseen hoitoon edellytykset eivät 
ole täyttyneet tai potilaat eivät ole 
sitä halunneet.

Esimerkkinä Turunen kertoi laajaan 
sukuun kuuluvan potilastapauksen, 
jolle tehtiin normaali geenipaneeli-
testi. Geenivirhe ei sillä löytynyt, mut-
ta kaupallisen geenipaneelifirman 
kautta tuli vihje, että tuloksissa näkyi 
tietyssä paikassa jotain outoa. Suo-
men molekyylilääketieteen instituu-
tin kanssa kehitetyllä testillä voidaan 
etsiä isoja DNA-muutoksia. Esimerk-
kitapauksessa geenin keskeltä löytyi 
5600 ylimääräistä emästä, joka sisäl-
si liikkuvan LINE1-insertin, toistuva 
jakso, joka estää geenin normaalin 
luennan. Ihmisellä on perimässään 

melko paljonkin tällaista evoluution 
mittaan kertynyttä bakteeriperäistä 
DNA:ta, joka saattaa siirtyä joskus 
ei-toivottuun paikkaan.

Turusen tutkimusryhmältä kulunee 
genomin rakenteellisten muutosten 
perässä ainakin seuraavat kaksi vuot-
ta. HUSin vähän yli sadasta selvittä-
mättömästä geenivirheestä saattaa 
ainakin osa selittyä juuri edellä kuva-
tun kaltaisilla isoilla perimän lisäyk-
sillä, käännöksillä ja muilla muutok-
silla. 

Artikkelin on laatinut Retina Dayn vi-
deotallenteen perusteella Outi Lehti-
nen. Tekstin on tarkistanut ja korjan-
nut Joni Turunen. 

Puhuva puhelin
ja muita näkemisen apuvälineitä 

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

BlindShell Classic 2 on helppokäyttöinen,  
puhuva näppäinpuhelin. Puhelinta voi 

käyttää äänikomennoilla,  
se puhuu kaikki valikot  
sekä saapuneet viestit. 
Puhelimen hinta on 489 €  
(sis. alv. 24 %).

Tutustu myös muihin 
näkemisen apuvälineisiin 
uudistuneessa  
verkkokaupassamme  
www.aviris.fi
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Vanhojen lääkkeiden uusiokäytön 
potentiaali verkkokalvorappeumien 
hoidossa
Akatemiatutkija, farmasian tohtori Henri Leinonen Itä-Suomen yliopis-
tosta perusti syksyllä 2021 Farmasian laitokselle Kuopioon uuden silmä-
lääketutkimuslaboratorion, joka on esitelty Retina-lehdessä 1/2022, s. 
8-12. 

teiinikytkentäisiin reseptoreihin, jot-
ka toimivat sensoreina solujen ulkoi-
sille viestimolekyyleille ja ärsykkeille. 
Yli kolmasosa kaikista kliinisesti käy-
tössä olevista lääkeaineista vaikuttaa 
käyttöaiheesta riippumatta juuri näi-
hin reseptoreihin. 

Eläinkokeissa on käytetty mm. 
RD10-hiiriä, joilla on spontaanisti 
esiintyvä mutaatio PDE6-geenissä. 
Hiirimalli ei siis ole tutkijoiden luo-
ma. Hoitokokeita on tehty myös koi-
rilla, joilla on niin ikään PDE6-geeni-
mutaatio. Sekä yllä mainituilla hiirillä 
että koirilla on hyvin samantapainen 
taudinkuva kuin ihmispotilailla.

Näitä verkkokalvorappeumaa sai-
rastavia hiiri- ja koiramalleja on hoi-
dettu kolmen tunnetun lääkeaineen 
yhdistelmällä: metoprololi (veren-
painelääke), tamsulosiini (eturau-
hasen liikakasvu) ja bromokriptiini 
(korkea prolaktiinitaso). Verkkokal-
vorappeumahoidon kannalta lää-
keaineiden nykyiset käyttöaiheet 
ovat epäolennaisia, solunsisäiset vai-
kutukset olennaisia. 

Retina Dayssa 24.9.2022 pitämäs-
sään luennossa Leinonen kä-

sitteli vanhojen lääkkeiden uusio-
käytön mahdollisuuksia erityisesti 
retinitis pigmentosan hoidossa. Tau-
din etenemistä hidastavat lääkehoi-
dot eivät ensisijaisesti pyri korjaa-
maan sairauden perimmäistä syytä 
eli geenivirhettä vaan vaikuttamaan 
alavirran haitallisiin seurannaisreak-
tioihin kuten verkkokalvon solujen 
oksidatiiviseen stressiin.

Täysin uusien lääkeaineiden kehit-
täminen on erittäin kallista ja hidas-
ta, eikä lääkeyrityksillä ole useinkaan 
intressejä panostaa harvinaisiin sai-
rauksiin. Siksi on järkevää etsiä so-
pivia ehdokkaita helposti saatavien, 
kliinisesti hyväksyttyjen ja turvalli-
siksi todettujen lääkeaineiden jou-
kosta. Valintakriteereinä ovat, että 
lääkeaine on farmaseuttisilta sekä 
farmakologisilta ominaisuuksiltaan 
käyttökelpoinen ja sen vaikutuskoh-
detta tai reseptoria esiintyy runsaasti 
verkkokalvolla.

Leinosen tutkimus keskittyy G-pro-
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Eläinkokeissa on todettu, että yh-
distelmälääkehoito vähentää solu-
kuolemaa ja RD10-hiirillä tyypillistä 
verkkokalvon irtoamista. Etenkin 
tappisolut säilyvät erinomaisesti lää-
kehoidon ansiosta, mutta tehoa löy-
dettiin myös sauvasolukuolemaa 
vastaan. Lääkehoito hidasti myös 
PDE6A-koirien tappisolukuolemaa 7 
kuukautta kestäneessä kokeessa. 

Kolmen lääkeaineen yhdistelmä 
vaikuttaa kolmeen eri G-proteiiniin, 
mutta vaikutukset keskittyvät sykli-
sen AMP:n ja kalsiumin määrän alen-
tamiseen solussa. Hypoteesi on, että 
lääkehoito jarruttaa solunsisäistä 
yliaktivaatiota stressitilassa ja johtae 
hapetusstressin ja solukuoleman vä-
henemiseen. Teoria vaatii vahvistuk-

sekseen vielä tarkasti kontrolloitua 
varmistusta. Tämä mahdollistaisi hoi-
tostrategian jatkojalostamisen ratio-
naalisella suunnittelulla.

Monikohdeterapia on tehokkaam-
paa kuin yhteen reseptoriin vaikut-
taminen, koska soluilla on taipumus 
kompensoida lääkeaineiden vaiku-
tusta ja palauttaa alkuperäinen tila. 
Toisaalta kolmen lääkeaineen sa-
manaikainen annostelu silmään on 
erittäin haasteellista. Tavoitteena on 
viedä lääkeaine suoraan silmään, 
mikä olisi huomattavasti helpompaa 
yhdellä kuin kolmella lääkeaineella. 

Yhteistyö eri tutkimusryhmien vä-
lillä veti Henri Leinosen Yhdysvallois-
ta takaisin Kuopioon. Sillä välin, kun 
hänen tutkimusryhmänsä keskittyy 
osoittamaan lääkehoidon tehon se-
littävää mekanismia ja parantamaan 
tehoa entisestään, toinen laboratorio 
kehittää tekniikoita, joilla lääkeainei-
ta voisi annostella suoraan silmään 
joko pitkävaikutteisena injektiona tai 
implanttina. Silmätipatkaan eivät ole 
täysin poissuljettu ajatus. Tiimissä on 
mukana lääkeainekemisti, joka voi 
tarvittaessa muunnella lääkeaineita 
ja formulaatioita haluttuun suun-
taan.

Hiirillä ja koirilla saadut lääketehon 
tulokset soveltuvat todennäköisesti 
hyvin myös ihmiseen, sillä verkkokal-
von sauvasolujärjestelmä on kaikilla 
nisäkkäillä hyvin samankaltainen. 
Nisäkkäät ovat myös geneettisesti 
ja elintoiminnoiltaan hyvin lähellä 
toisiaan. Retinitis pigmentosaan on 
useita erinomaisia koe-eläinmalleja, 
joita on hyödynnetty tässäkin tutki-

Henri Leinonen luennoi Retina Dayssa 
24.9.2022 (kuva: Tuukka Tihekari)
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muksessa. Tarkan näkemisen piste 
sen sijaan puuttuu kokonaan hiiriltä 
ja on hyvin erilainen koirilla kuin ih-
misillä.

Suurin haaste on kontrolloiduissa 
laboratorio-olosuhteissa saatujen tu-
losten siirtäminen tosielämään, jossa 
muuttujia on loputon määrä. Leino-
nen ei kannusta ketään ryhtymään 
omatoimiseen itsensä lääkitsemi-

Artikkelin on laatinut Retina Dayn videotallenteen perusteella Outi Lehtinen, ja 
tekstin on tarkistanut ja korjannut Henri Leinonen.

seen, vaikka kaikkia edellä mainittuja 
lääkeaineita on saatavana Suomessa. 

Hoidon tarkka seuranta kliinisissä 
kokeissa on erittäin tärkeää, koska 
farmakologisesti ja biologisesti ak-
tiivisilla aineilla voi aina olla myös ei 
toivottu vaikutus. Mikään eläinkoe 
ei korvaa kliinisiä kokeita. Kliininen 
hoitotutkimus tullee ajankohtaiseksi 
aikanaan.

Merja Regnér hallinnoi etäyhteyksiä,
 ja Sini Sjöblom juonsi tilaisuuden.
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Merja Regnér hallinnoi etäyhteyksiä,
 ja Sini Sjöblom juonsi tilaisuuden.

Perinteinen Kansainvälisen retinii-
tikon päivän tapahtuma Retina 

Day voitiin vihdoin kahden vuoden 
etäilyn jälkeen järjestää livenä Ii-
ris-keskuksessa Helsingissä lauantai-
na 24.9.2022. 

Luentoja saattoi seurata myös etä-
yhteydellä Teams-sovelluksella ja Ii-
riksen nettiradion kautta. Moni käyt-
tikin hyväkseen tätä mahdollisuutta. 
Paikan päällä Braille-salissa oli 25 
kuulijaa. Etäyhteyksistä vastasi Mer-
ja Regnér.

Tuntui todella mukavalta matkus-
taa pitkästä aikaa junalla Tampereel-
ta Helsinkiin. Opaskoirani Ciru muis-
ti hyvin reitin asemalta metroon ja 
sieltä Iirikseen. Pitkät liukuportaat 
ja niillä tungeksivat ihmiset hiukan 
pelottivat yleensä rohkeaa hauvelia, 
joka oli ehtinyt jo tottua selvästi lep-
poisampaan menoon kotikaupun-
gissamme.

Arvostan suuresti nykyistä mah-
dollisuutta osallistua olinpaikasta 
riippumatta etäyhteydellä lähes mi-
hin vain. On kuitenkin aivan eri asia 
päästä tapaamaan eläviä ihmisiä. 
Käytäväkeskustelut ja yhteiset ateri-
at ovat verkostoitumisen ja ajatusten 
vaihdon kannalta tosi tärkeitä. Nytkin 
tuntui mukavalta tavata kasvokkain 
luennoitsijat ja yhteistyökumppanit, 
joiden kanssa on pitkään viesteil-

Retina Day Iiriksessä
Teksti ja kuvat: Outi Lehtinen

ty vain sähköpostin ja Teamsin vä-
lityksellä – puhumattakaan muista 
retiniitikoista ja heidän läheisistään, 
joita pääsin kuulumisten vaihdon lo-
massa ihan oikeasti halaamaan.

Tuotetori ja apuväline-
näyttely

Iiriksen aulan odotustilaan vaate-
naulakoiden läheisyyteen oli pysty-
tetty tuotetori ja apuvälinenäyttely, 
jonka käytännön järjestelyistä vas-
tasi Pekka Rantanen. Tein siellä heti 
alkuun pienen kierroksen, jota jat-
koin lounastauolla. 

Tuotetorilla oli tarjolla näkövam-
maisten käsityöntekijöiden tai-
dokkaasti valmistamia tuotteita 
monenlaisiin käyttötarkoituksiin, te-
kijöinä Virve Lähdesmäki, Sokkotai-
don Kaisa Penttilä ja Heidin käden-
jäljen Heidi Koivunen. Ostoksien 
teolta ei voinut välttyä. Opaskoirat 
Ciru ja Kiki valitsivat omatoimisesti 
itselleen mieluisat purulelut, jotka 
niiden omistajat kiltisti maksoivat.

Näkövammaisten liiton Tiedon-
saantipalvelujen Raisa Ticklén ja 
Kaisa Penttilä esittelivät sanoma- 
ja aikakauslehtien kuuntelua Dai-
sy-laitteella. Suomen Kuurosokeat 
ry:n Sanna Nuutinen kertoi sairaa-
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lalaukusta, jollainen muillakin kuin 
kuurosokeilla olisi hyvä olla kotona 
valmiiksi pakattuna mahdollisia äk-
kilähtöjä varten. 

Näköpiste Polar Print Oy:n Johanna 
Herranen esitteli näppärältä vaikut-
tavaa lukutelevision ja tabletin riste-
ytystä, kosketusnäytöllä varustettua 
Compact 10 HD suurennuslaitetta. 
Siinä on mukana täysin uudenlainen, 
laitteen ylälaidasta sivuun avautuva 
lisäkamera, jonka avulla voi vaikkapa 
kirjoittaa, pujottaa lanka neulansil-
mään tai tutkia pieniä esineitä.  

Polar Printillä oli esittelyssä myös 
silmälasinsankaan kiinnittyvä joh-
doton pienoiskamera OrCam MyEye 
2.0, joka lukee käyttäjän sormella 
osoittamat tekstit ääneen. Koske-
tuspalkkia näpäyttämällä laite ottaa 
kuvan kohteesta, johon se on suun-
nattu. OrCamin avulla voi lukea pai-

nettua tai digitaalinäytöllä näkyvää 
tekstiä. Se tunnistaa myös sille ope-
tetut kasvot, rahat ja esineet.

Käytin hyväkseni tilaisuutta piipah-
taa myös avoimena olleessa Aviriks-
en apuvälinemyymälässä. 

  

Vertaistuen tietoisku

Retina ry:n puheenjohtaja Sini 
Sjöblom juonsi tilaisuuden. Ensim-
mäisen puheenvuoron hän antoi 
Mira Niemiselle ja Pinja Ahvennie-
melle, jotka toimivat yhdistykses-
sämme vertaistukihenkilöinä. Mira 
hauskuutti aluksi yleisöä esittelemäl-
lä eripariset, mutta toisiinsa mainios-

Tuotetorin tarjonta houkutteli sekä ihmisiä 
että opaskoiria.

Pinja Ahvenniemi ja Mira Nieminen esitteli-
vät Retina ry:n vertaistukitoimintaa.
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ti sointuvat kenkänsä, jotka opas-
koira Kiki oli aamukiireessä avuliaasti 
kantanut emännälleen.
 Mira totesi, että vertaistuella on 
myös taloudellisia hyötyjä, koska se 
ehkäisee ennalta syrjäytymistä ja yl-
läpitää toimintakykyä. Pinja esitteli 
yhdistyksemme verkkosivun osiota, 
jossa vertaistukihenkilöt on jaotel-
tu iän ja elämäntilanteen mukaan. 
Tämä helpottaa sopivan henkilön 
löytämistä. Kuulimme myös vertais-
tuellisista tapahtumista ja kerhotoi-
minnasta. Jäsenten toiveita ja ideoi-
ta otetaan mielellään vastaan. Yksin 
ei kannata kenenkään jäädä!

Uutisia suomalais-
tutkimuksista

Päivän ensimmäisen asiantuntijaluen-
non piti akatemiatutkija, farmasian 

tohtori Henri Leinonen Itä-Suomen 
yliopistosta. Luento käsitteli vanho-
jen lääkkeiden uusiokäytön mah-
dollisuuksia erityisesti retinitis pig-
mentosan hoidossa. Lounastauon 
jälkeen dosentti Joni Turunen luen-
noi Suomessa esiintyvistä perinnölli-
sistä verkkokalvorappeumista. 

Päivän viimeisessä esityksessä tar-
kasteltiin Retina ry:n ja Novartis Fin-
land Oy:n yhteistyönä silmälääkä-
reille vuodenvaihteessa 2021-2022 
tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia. 
Ne herättivät sekä salissa että etäyh-
teydellä osallistuneiden keskuudes-
sa vilkkaan keskustelun retiniitikoi-
den hoitopolusta. Kuuluvuus toimi 
hyvin kumpaankin suuntaan. Kos-
kettavat puheenvuorot täydensivät 
johtopäätöksiä. 

Kunpa kaikki osapuolet ymmär-
täisivät, miten tärkeä jokaisen reti-

Retina Dayn osallistujia Iiriksen Braille-salissa.
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niitikon on päästä viivytyksettä ver-
taistuen, moniammatillisen avun ja 
säännöllisen seurannan piiriin! Vielä 
on paljon tehtävää tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Kaikista Retina Dayssa käsitellyis-
tä aihepiireistä on tässä lehdessä 
erilliset artikkelit. Luennot myös tal-
lennettiin, ja ne ovat kuunneltavis-
sa ja katsottavissa kahdessa osassa 
(aamu- ja iltapäiväluennot) Retina 
ry:n YouTube-kanavalla. Suorat lin-
kit tallenteisiin löytyvät osoitteesta 
www.retina.fi > Arkistot > Ääntä ja 
kuvaa tapahtumista. Kanava ei ole 
julkinen, vaan tallenteisiin pääsee 
vain em. linkkien kautta. 

Ohjelmaan merkitty silmätautien 
erikoislääkäri Antti Riikosen luento 
retiniitikon harmaakaihista ja kaihi-
leikkauksesta peruuntui viime het-
kellä. Toivottavasti saamme kuulla 
aiheesta jossain muussa yhteydessä. 

Sitä odotellessa retiniitikon kaihiin 
voi perehtyä lukemalla silmätautien 
erikoislääkäri Antti Riikosen ansiokas 
artikkeli, joka julkaistiin Retina-leh-
dessä 2/2021, s. 9-12.  

Pekka Rantanen (vas.) tapasi Iiriksen aulassa Retina ry:n entiset puheenjohtajat Maija 
Lindroosin ja Ari Koposen.

Opaskoira Kiki osti Kaisa Penttilän tekemän 
purulelun (kuva: Mira Nieminen).
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Osallistuin kesäkuussa 2022 Is-
lannissa järjestetyn Retina In-

ternationalin maailmankongressin 
nuoriso-ohjelmaan. Se oli sekä en-
simmäinen itsenäinen ulkomaan-
matkani, että ensimmäinen retinitik-
seen liittyvä tapahtumani. 

Nuoriso-ohjelmaan kuului paljon 
sosiaalisia kokoontumisia ja keskus-
telua, mutta myös erilaisia paneeleita 
ja luentoja. Käytimme runsaasti aikaa 
Retina Internationalin Nuorten Neu-
voston kehittämiseen ja viemiseen 
eteenpäin. Nuorten Neuvosto tun-

tui vielä suhteellisen alkuvaiheessa 
olevalta käsitteeltä, mutta jo lyhyen 
viikon aikana Islannissa saimme yh-
dessä paljon aikaan. Osa ohjelmas-
tamme olikin nimenomaan Nuorten 
Neuvoston tavoitteiden määrittele-
mistä asiantuntijoiden kanssa, mutta 
keskustelu jatkuu varmasti seuraa-
vissa maailmankongresseissa. 

Odotukseni kongressilta olivat eri-
laiset, mitä todellisuus lopulta oli. 
Saatoin olla ennakkoluuloinen, mut-
ta kuvittelin edessä olevan paljon 
istumista ja kuivia luentoja. Heti en-

Elämyksiä Islannissa
Teksti ja kuvat: Sonja Lindroos

Nuoria odottelemassa bussia matkalla kongressipaikalle.
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simmäisenä kongressipäivänä aja-
tukseni kuitenkin muuttuivat, kun 
ohjelmassa oli tutustumisleikkejä ja 
alkoholia. Kongressi ei ollutkaan niin 
raskas ja luentomainen, mitä olin 
luullut.

Uusia tuttavuuksia

Ensimmäiseen iltaamme kuului yh-
teinen matka hostellilta kongressin 
tapahtumapaikalle. Uudessa maas-
sa matkustaminen isossa ryhmässä, 
jossa suurin osa kärsii jonkin asteen 
näkövammasta, ei aina mene mut-
kattomasti, mutta perille päästiin. 
Siellä meitä odottivat jo mainitut tu-
tustumisleikit. 

Ensimmäisen illan Evening Social 
Event tutustutti kongressiin osallistu-
jat toisiinsa. Kun jäät saatiin rikottua, 
oli tarjolla pitsaa ja erilaisia juomia. 
Loppuilta menikin uusien ihmisten 
kanssa keskustellessa. 

Nuoriso-ohjelmaan osallistui rei-
lut parikymmentä ihmistä, joista osa 
oli ystävän, sisaruksen tai puolison 
tukihenkilönä. Meitä oli Suomesta, 
Ruotsista, Sveitsistä, Alankomaista, 
Brasiliasta, Saksasta, Kanadasta ja 
Australiasta asti. 

Ajankohtaisia aiheita

Toisena kongressipäivänä ohjelmaa 
oli enemmän. Aamulla oli vapaaeh-
toinen joogatunti, jota seurasi kevyt 
Nuorten Neuvoston esittely. Pääide-
ana oli painottaa Neuvoston tärkeyt-
tä ja roolia. Uusia jäseniä kaivataan, 
sillä yhdessä saisimme enemmän 

Hvitá-joki syöksee vettä 
syvään onkaloon Gull-
fossin vesiputouksella.

    Omaa kömpelyyttä
 ei tarvinnut pahoitella 

eikä syytä selitellä.

”
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aikaan. Sitten seurasi etäyhteydel-
lä toteutettu luento geenivirheistä 
ja niiden osuudesta retinitikseen. 
Luentoon piti keskittyä, mutta koska 
asia oli tuttua, se ei ollut vaikeaa. 

Ennen lounasta oli vielä erittäin aja-
tuksia herättävä paneelikeskustelu 
työnhakemisesta ja urapoluista reti-
nitiksen kanssa. Oli erittäin arvokasta 
päästä kuuntelemaan nimenomaan 
muiden nuorten retiniitikoiden ta-
rinoita ja kokemuksia, sillä aihe on 
ajankohtainen pian itsellenikin.

Lounaan jälkeen viimeisenä ohjel-
manumerona oli Nuorten Neuvos-
ton vision ja tavoitteiden määritte-
ly. Oli haastavaa saada niin monen 
ihmisen näkemykset mahtumaan 
muutamaan virkkeeseen. Ajan kans-
sa pääsimme kuitenkin lopputulok-
seen, johon kaikki olivat tyytyväisiä. 

Kongressin toinen päivä oli itselleni 
se raskain. Käsittelimme monia asioi-
ta, joista kaikki tuntuivat ajankohtai-
silta ja läheisiltä. Tunteita ei herättä-
nyt pelkästään käytännön asioiden 
pohtiminen ja läpikäyminen, vaan 
enemmänkin tuon kaiken henkinen 
merkitys. 

Vertaisten joukossa

Olen aina kokenut pärjääväni sai-
rauteni kanssa hyvin niin fyysisesti 
kuin henkisestikin, mutta Islannis-
sa käsitykseni muuttui. Toistaiseksi 
hyvän näköni ansiosta minulla ovat 
asiat hyvin. Silti olen kaivannut ym-
päristöltäni enemmän ymmärrystä 
näköhaasteitani kohtaan. 

Islannissa muita kuunnellessa ja 
heidän seurassaan oli helppo ja 
luonnollinen olo. Oli vapauttavaa, 
kun ympärillä olevat ihmiset tiesivät 
täsmälleen, millaista on elää heikom-
man näkökyvyn kanssa. Omaa köm-
pelyyttä ei tarvinnut pahoitella eikä 
syytä selitellä. 

En osaa sanoin kuvailla tunnetta, 
kun kävelen iltahämärässä ryhmän 
kanssa kohti bussipysäkkiä ja yhte-
nään kuuluu varoituksia jokaisesta 
tolpasta, kynnyksestä ja esteestä. Ku-
kaan ei ihmettele kompasteluja tai 
hitaammin liikkumista. En ole ennen 
ollut sellaisessa ympäristössä, enkä 
myöskään kokenut oloani yhtä nor-
maaliksi. 

Toinen kongressipäivä sai hyvän 
lopetuksen, kun ohjelmassa oli Ama-
zing Race. Saimme tehtäväksi jakau-
tua ryhmiin, joissa kiersimme ympäri 
pääkaupunkia Reykjavikia ottamassa 
valokuvia. Se oli mainio tapa tutustua 
kaupunkiin ja tiivisti ryhmäämme 
entisestään. Amazing Race huipen-
tui illalliseen pienessä paikallisessa 
ravintolassa, jossa oli hyvä tunnelma. 

Viimeisenä päivänä ohjelmassa 
oli lisää luentoja, joita meille tuli pi-
tämään kanadalainen lääkäri. Hän 
kertoi meille geenien tutkimisesta ja 
kartoittamisen tärkeydestä. Viimei-

    En ole ennen kokenut 
oloani yhtä normaaliksi.
”
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nen päivä oli huomattavasti kevyem-
pi ja helpompi ja jäi mieleen positiivi-
sena lopetuksena mieleenpainuvalle 
kongressille. 

Lomani ei kuitenkaan vielä loppu-
nut, vaan jatkoin matkaseurani kans-
sa kaupunkiin tutustumista. Osal-
listuimme myös kongressin kautta 
järjestettyyn kierrokseen Islannin 
kuuluisilla nähtävyyksillä. Erittäin hy-
vin suunniteltu kierros oli paras tapa 
viettää viimeinen päivä tutuksi tul-
leen ryhmän kanssa. 

Maailmankongressin nuoriso-oh-
jelmaan osallistuminen oli arvokas ja 
ajatuksia herättävä kokemus, jota tu-
len muistelemaan lämmöllä varmas-
ti koko loppuelämäni. Aion ehdotto-
masti osallistua uudestaan! Thingvellir-kansallispuisto sijaitsee kahden 

mannerlaatan liittymäkohdassa. Islannin 
parlamentti allting kokoontui täällä vuosit-
tain 930-1798. Samoilla käräjäkivillä Islanti 
julistettiin itsenäiseksi valtioksi 17.6.1944.

Piknik rannalla viimeisen kongressipäivän jälkeen. 
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Nuorten nurkka

Sirkustemppuja
Teksti: Sini Sjöblom 
Kuvat: Mimmi Sjöbom

Lauantaina 29.10.2022 aamu val-
keni erittäin harmaana Jyväs-

kylän Laajavuoressa. Lauantaille 
epätavalliseen tapaan piti herätä jo 
seitsemältä ja juosta aamupalalle, 
jotta ehtisimme ajoissa sirkustele-
maan. Hotellin aamiaispöydät not-
kuivat kaikkea hyvää, mutta yritimme 
hillitä itseämme, sillä täydellä mahal-
la sirkustemput ja trampoliinihypyt 
saattaisivat olla hieman epämukavia. 

Aamupalalta selvittiin kunnialla. 
Puoli yhdeksältä pakkauduimme 
taksiin ja suunnistimme Jyväskylän 
Parkourakatemialle. Siellä meitä oli-
vat vastassa iloiset Veera ja Riikka, 
jotka ohjaisivat seuraavat puolitoista 
tuntia erilaisia sirkustemppuja. 

Treeni aloitettiin lämmittelyillä. En-
sin pelattiin nimipeliä, jotta opimme 
toistemme nimet. Sen jälkeen aloim-
me liikkua salissa eri tasoissa ja eri 
tavoilla musiikin soidessa. Kun mu-
siikki loppui, oli pysähdyttävä siihen 
asentoon, missä nyt sattui olemaan. 

Lämmittelyjen jälkeen ryhdyimme 
tositoimiin harjoittelemalla jonglöö-
rausta. Hieman hirvitti, miten se voi 
onnistua retiniitikolta, jonka on vai-
kea tai mahdoton seurata silmillään 
kaikkia ilmassa liikkuvia esineitä. 

Sini Sjöblom pyörittää muovilautasta tikun 
varassa.
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Jonglöörauksessa käytettiin kuiten-
kin huiveja, joita on helppo ottaa 
kiinni. Nehän putoavat hitaammin 
kuin esimerkiksi pallot ja ovat muu-
tenkin armollisempia käsiteltäviä. 
Testasimme huiveilla useampia eri-
laisia jonglööraustekniikoita ja on-
nistuimme – ainakin pienen hetken 
– pitämään kolmea huivia ilmassa 
yhtä aikaa.

Jonglöörauksen jälkeen siirryimme 
ilma-akrobatian maailmaan. Katosta 
roikkui kaksi kangaskaistaletta, jotka 
oli alapäästään solmittu yhteen. Nii-
den varassa kokeilimme istumista ja 
seisomista solmun päällä. Lisäksi tes-
tasimme roikkumista pää alaspäin 

Alisa Heikkinen taiteilee ilmassa kahden 
yhteen solmitun kangaskaistaleen varassa.  

kankaan varassa. Samalla saattoi 
myös pyöriä, mutta siinä meinasi tot-
tumattomalle tulla nopeasti huono 
olo.

Seuraavaksi pääsimme kokeilemaan 
trapetsille kiipeämistä ja trapetsilla kei-
numista. Pääsimme testaamaan myös 
oikein kovasti pompauttavaa trampo-
liinia ja hyppäämistä ”juustomereen” 
eli pehmeillä vaahtomuovipaloilla täy-
tettyyn monttuun. Se oli melko hurjaa 
menoa, eikä kovin suuria hyppyjä us-
kallettu vielä näin ensimmäisellä ker-
ralla tehdä. 

Lopuksi kokeilimme lautasten pyö-
ritystä tikun päässä. Onneksi lautaset 
olivat muovisia, sillä muutaman ker-
ran ne lentelivät pitkin poikin.

Puolitoista tuntia kului hujaukses-
sa, ja kaikilla oli erittäin hauskaa. Oh-
jaajamme Veera ja Riikka toivottivat 
meidät ja kaikki muutkin näkövam-
maiset mukaan sirkustunneille ko-
keilemaan kivoja temppuja. He va-
kuuttivat, että myös jonglöörauksen 
voi oppia kuka vain, hieman työtä se 
toki voi vaatia.

Seikkailimme takaisin Scandic Laa-
javuoreen testaamalla Jyväskylän 
paikallisliikennettä. Bussi vei meidät 
sujuvasti melkein ovelta ovelle, sil-
lä pysäkit olivat molemmissa päissä 
sopivasti lähellä. Hotellilla pääsimme 
tuota pikaa lounaspöytään ja siitä 
Retina ry:n syyskokouksen tiimellyk-
seen. 

Kaikkien Parkourakatemiassa mu-
kana olleiden puolesta on pakko to-
deta, että Retina nuorten sirkusko-
keilu oli ehdottomasti viikonlopun 
hauskinta antia!
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Lapsiperheen arki on usein rank-
kaa ja haastavaa. Se pyörii paljon 

opittujen rutiinien ja lasten koulun-
käynnin ympärillä. Harrastuksiin kul-
jettamiset ruuhkauttavat muuten-
kin kiireistä aikataulua. Vanhempia 
kuormittavat myös kodin siisteys ja 
jopa useita kertoja päivässä toistuva 
ruuanlaitto usealle perheenjäsenelle. 
Samalla on pidettävä mielessä mah-
dolliset allergiat, lempiruuat ja inho-
kit. 

Arjen jaksamiseen auttaa yhdessä-
olo. Siitä voi nauttia erityisesti silloin, 
kun lapset saavat ansaitun loman 
koulusta. Loma voi aiheuttaa kui-
tenkin myös huolta: Mitä tekemistä 
keksittäisiin lapsille koko lomaviikon 
ajaksi?

Tuettu perheloma 
Lappajärvellä

Retina ry järjesti yhdessä Maaseu-
dun terveys ja lomahuolto MTLH ry:n 
kanssa tuetun perheloman koulu-
jen syyslomaviikolla 16.–21.10.2022 
Hotelli Kivitipussa Lappajärvellä. Lu-
vassa oli yhdessäoloa, vertaisuutta 
ja vertaistukea mukavassa, rennossa 

Voimaa vertaisuudesta 
perhelomalla
Teksti: Mira Nieminen 
Kuvat: Sari Voutilainen ja Mira Nieminen 

ilmapiirissä, jossa saattoi unohtaa ar-
jen huolet edes hetkeksi. 

Lomalle osallistui kahdeksan per-
hettä, joissa joko aikuisella tai lap-
sella on perinnöllinen verkkokal-
von rappeumasairaus. Lapsia oli 
tarhaikäisestä yläkoululaiseen. Kah-
den perheen opaskoiratkin pääsivät 
mukaan. Osallistujia oli ympäri Suo-
mea, eivätkä kaikki tunteneet toi-
siaan ennestään. 

Saapuessamme Kivitippuun oli jo 
myöhäinen sunnuntai-iltapäivä. Si-
säänkirjautumisen yhteydessä tuli-
jat kutsuttiin saman tien syömään. 
Kylläisinä perheet pääsivät majoittu-
maan ja viemään tavarat huoneisiin-
sa. Illan mittaan moni ehti tutustua 
jo allasosastoonkin. Hotellin johtaja 
kertoi auditoriossa hotellin historias-
ta ja käytännöistä. 

Kivitippu sijaitsee Lappajärvellä 
Etelä-Pohjanmaalla Euroopan suu-
rimman kraatterijärven rannalla. 
Hotelli on saanut nimensä ammoin 
maahan syöksyneestä meteoriitista, 
jonka jättämässä kuopassa on nyt iso 
järvi. Järven tekee ainutlaatuiseksi 
sekin, ettei siinä ole horisonttia lain-
kaan. Vesi on puhdasta ja pehmeää. 
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Paikallisten mukaan sillä on nuoren-
tavia terveysvaikutuksia. 

Loman alussa teimme opastetun 
kierroksen hotellin alueella. Saimme 
kuulla sekä toteutuneista että tule-
vista kehityshankkeista. Kävelyretki 
kulki aivan järven tuntumassa pie-
nen niemen kärkeen. Alueella oli iso 
golf-kenttä, jonka läpi pääsi kulke-
maan. Metsäisellä tieosuudella kuu-
lui tikkojen koputtelua puihin. Lähin 
kauppa on reilun kolmen kilometrin 
päässä. Sinne oli helppo pyöräillä ho-
tellin Jopoilla.

Hauskoja aktiviteetteja

Lomaviikon ohjelmasta vastasi 
multiosaaja Samuli Kinnunen, jon-
ka nimesimme Setä-Samuraiksi. Hä-
nen meriittilistansa on aivan liian 
pitkä mahtuakseen lehteen. Setä-Sa-
murai oli hauska ja karismaattinen 
tarinankertoja, karatemestari, uima-

opettaja ja kirjailija, löytyipä hänestä 
koirakuiskaajan taitajaakin. 

Erityisen taitava mies oli innosta-
maan väkeä erilaisiin aktiviteetteihin. 
Näkövammaisuus ei ollut este eikä 
mikään. Samuli Kinnunen on pereh-
tynyt myös uneen ja hyvinvointiin, ja 
hän piti meille tärkeän luennon unen 
merkityksestä jaksamiseen.

Setä-Samurain järjestämät perheo-
lympialaiset saivat suuren suosion. 
Kilpailulajit vaativat perheiltä yhteis-
työtä, mielikuvitusta, leikkimielisyyt-
tä ja heittäytymistä. Lajivalikoimaan 
kuului mm. labyrinttitehtävä, pal-
lonheitto ja tolpan kiertäminen sir-
kustemppuja tehden. Muut perheet 
pisteyttivät esityksen. Pisteet jakau-
tuivat niin tasaisesti, ettei voittaja-

Hotelli Kivitippu (kuva: Sari Voutilainen)

Samuli Kinnunen, Mira Nieminen, 
Harri Voutilainen ja Harrin opaskoira Gosse 
(kuva: Sari Voutilainen)
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perhettä pystytty nimeämään, vaan 
kaikki olivat voittajia! 

Muita suosittuja aktiviteetteja oli-
vat keppihevoskilpailut, sähly, kori-
pallon heittely ja perheiden omatoi-
miset jalkapallopelit.

Samuli jakoi lapsille hienot mitalit. 
Kukaan ei jäänyt ilman palkintoa. Jo-
kainen lapsi sai myös erityismainin-
nan osaamisestaan tai viikon aikana 
osoittamastaan aktiivisuudesta yh-
teiseen tekemiseen. 

Vertaistukea kokeneelta 
pariskunnalta

Lomaviikolla vertaistukiohjaaji-
na toimineet Susanna Rahunen ja 
Jussi Ruokonen järjestivät meille 
antoisia keskusteluhetkiä. Aviopari 
on jo pitkään tarjonnut Retina ry:ssä 
vertaistukea retiniitikkolasten van-
hemmille. Heillä itsellään on kaksi jo 
aikuisiksi kasvanutta retiniitikkopoi-
kaa, joten tietotaitoa löytyi niin ver-
taistuen antamiseen kuin kokemus-
ten jakamiseen. 

Susanna ja Jussi antoivat itsestään 
kaiken koko lomaviikon ajan ja piti-
vät huolen perheiden viihtymisestä. 
Yhteiset keskustelut ja muiden per-
heiden selviytymistarinat antoivat 
toivoa ja asettivat tärkeät asiat uu-
teen perspektiiviin. Perheiltä saadun 
palautteen mukaan pariskunnan 
kokemusasiantuntijuus auttoi erityi-
sesti perheitä, joissa lapsella on pe-
rinnöllinen näkö- tai kuulonäkövam-
maa aiheuttava sairaus. 

Kun kutsu perheloman vertaistu-
kijoiksi tuli Retina ry:ltä, Susanna ja 

Jussi ilahtuivat kutsusta ja hetken 
mietittyään ottivat sen mielellään 
vastaan. Molemmat olivat jälkeen-
päin samaa mieltä siitä, että parasta 
lomaviikolla oli muihin vanhempiin 
ja heidän lapsiinsa tutustuminen. 

– Oli mukavampaa kuin mitä kuvit-
telimme, totesivat Susanna ja Jussi 
yhdestä suusta. 

Pariskunta suosittelee perheitä 
osallistumaan jatkossakin avoimin 
mielin vastaaville lomille. He kannus-
tavat perheitä lähtemään muutenkin 
mukaan kiinnostaviin juttuihin.

Susanna Rahunen ja Jussi Ruokonen toimi-
vat vertaistukiohjaajina lomaviikolla
(kuva: Mira Nieminen) 
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Tyytyväisiä lomalaisia

Perheille tarjottiin joka päivä te-
kemistä ja vaihtelevia aktiviteetteja, 
mutta niihin ei ollut pakko osallistua. 
Tärkeää oli, että perheet kuuntelivat 
omia voimavarojaan ja tekivät nii-
tä asioita, jotka tuntuivat hyvälle ja 
merkitykselliselle. 

– En tiennyt tänne tullessa muuta 
kuin, että ollaan hotellissa jossain lä-
hellä Vaasaa. Lomalla kivointa on ol-
lut perheiden yhteiset pelailut, eten-
kin sählypelit. Myös se oli hyvä asia, 
ettei kaikkiin aktiviteetteihin tarvin-
nut osallistua, jos ei kiinnostanut, 
kertoi Matias, 15, ajatuksistaan.

– Kivointa on ollut tutustua uusiin 
kavereihin, kuvaili lomatunnelmiaan 

Johanna, 13. Samaa mieltä olivat 
muutkin toisiinsa tutustuneet tytöt.

– Kivointa lomaviikolla oli uiminen, 
ilmoittivat Annika, 11, ja Jade, 10. 

– Kivointa on ollut perheiden yh-
teiset aktiviteetit ja perheen oma 
tekeminen, summasi tunnelmiaan 
Topias, 13. Hän kertoi lähtevänsä 
mielellään mukaan jatkossakin, jos 
tällaisia tilaisuuksia tulee uudestaan 
vastaan. 

Mukavia muistoja kotiin 
viemisiksi

Lappajärven kaunis ja rauhoittava 
luonto tarjoili parastaan. Syksyn kau-
niit värit loistivat välillä auringon-
paisteessa, välillä syksyinen sumu ja 
järveltä nouseva usva lähes salpasi-
vat hengityksen kauneudellaan. 

Hotellin väki oli ystävällistä ja ren-
toa. Sinne tänne säntäilevät lapset 
eivät tuntuneet heitä haittaavan. Il-
taisin lapsiasiakkaille oli järjestetty 
kivaa ohjelmaa kuten musavisailua 
ja karaokea, eikä palkinnotta jäänyt 
kukaan. Taisipa joku vanhemmista-
kin käydä laulaa lurittamassa. 

Lähtöpäivän perjantain koittaessa 
alkoi pakkaaminen ja laukkujen las-
taaminen autoihin. Oli aika sanoa 
heipat Lappajärvelle ja uusille ystävil-
le. Haikeudesta huolimatta perheistä 
välittyi hyvä fiilis, ja monet jakoivat 
positiivisia kokemuksia keskenään. 

Vertaistuella on ihmeellinen vaiku-
tus. Näillä eväillä jaksaa taas ottaa 
arjen vastaan kaikkine haasteineen. 
Elämä jatkukoon kohti uusia seikkai-
luja! 

Ystävykset Jade, Johanna ja Annika 
(kuva: Mira Nieminen)
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Kiinnostuin vertaistukitoiminnan 
kehittämisestä jäätyäni täydel-

le työkyvyttömyyseläkkeelle viime 
vuoden vaihteessa. Monessa sopas-
sa keitettynä en tiedä, olisinko hen-
kisesti näinkin hyvässä kunnossa 
ilman vuosien varrella eri tahoilta 
saamaani vertaistukea. Varsinkin nyt, 
kun eläkkeelle jäämisen myötä avau-
tui uusi sivu elämässäni, en aina ollut 
varma, miten ja millä asioilla täyttäi-
sin tulevat tyhjät päivät ja sivut. 

Muilta samoja kokeneilta sain toi-
voa tulevaan sekä paljon hyviä vink-
kejä ja uusia tehtäviä täyttämään 
päiviäni. Olen myös päättänyt ruveta 
pitämään itsestäni paljon parempaa 
huolta hoitamalla fyysistä kuntoa-
ni. Käyn säännöllisesti uimassa sekä 
viikoittain kuntosalilla ja vesijumpas-
sa. Opaskoiran kanssa pääsen liikku-
maan ulkona päivittäin useita kerto-
ja. Myös joogasta on tullut minulle 
tärkeä; se hoitaa kehoa kokonaisval-
taisesti. 

Näillä eväillä olen huomannut, 
että minulla riittää energiaa ja mie-
lenkiintoa vertaistukitoimintaa koh-
taan. Olen aina – myös työelämässä 
– halunnut tehdä jotain merkityksel-

Toivo-valmennuksesta valmiuksia 
vertaistukitoimintaan
Teksti: Mira Nieminen
Kuvat: OLKA ry:n Facebook-sivut

listä elämässäni. Järjestö- ja yhdistys-
toiminnan ohella vertaistukitoiminta 
sekä näiden yhdistäminen on minul-
le sydämen asia, vähän kuin bensaa 
suoniini. Olen aina pitänyt koulut-
tautumisesta. Se antaa tekemiseen 
itsevarmuutta, ammatillisuutta sekä 
valmiuksia toimia ihmisten parissa. 

Erilaisilla koulutuksilla ja kursseilla 
en tahdo kehuskella tai täyttää cv:-
täni. Koen, että osaamiseni kehit-
täminen on oikea työkalu muiden 
ihmisten auttamiseen. Käymäni kou-
lutukset eivät perustu pelkästään 
teoriaan, vaan olen onnekseni saa-
nut kokea sisällöltään laadukkaita ja 
kokemuspohjalta suunniteltuja op-
pimisen kokonaisuuksia. Koulu- tai 
kurssikavereilta olen saanut parasta 
tukea eli vertaistukea. Kun on itse 
saanut paljon, osaa myös antaa. 

Oma jaksaminen ja hyvinvointi 
ovat tosi tärkeitä elementtejä ver-
taistukitoimijan työssä. Mielestäni 
koko homman ydin on kuuntelutai-
doissa. Terve uteliaisuus toisen ihmi-
sen asioista on eduksi. Jaksaakseen 
kuunnella toista pitää muistaa huo-
lehtia itsestään. Samalla tulee tun-
nistaa omakin tarve tulla kuulluksi.
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Kokemuksia 
Toivo-valmennuksesta

Kävin keväällä 2022 Retina ry:n 
edustajana OLKA ry:n järjestämän 
vertaistukijoiden Toivo-valmennuk-
sen, josta kerron tässä lisää. Avaan 
oman kokemukseni siitä, mitä ver-
taistuki on ja miten itse sitä pystyn 
parhaiten tarjoamaan. 

OLKA-toiminta on koordinoitua 
järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa 
sairaaloissa. Tavoitteena on antaa 
kiireetöntä aikaa ja tukea potilaille 
ja heidän läheisilleen sekä mahdol-
lisuus sairauden kohtaamiselle ja sii-
hen sopeutumiselle. OLKA-toimintaa 
toteutetaan kumppanuustoiminta-
na kolmannen sektorin ja sairaalan 
välillä. 

OLKA-toimintaa on tällä hetkellä 18 
paikkakunnalla Suomessa. Pääkau-
punkiseudulla sitä koordinoidaan 

HUSin ja HyTen yhteistyönä. HyTe 
ry on Uudenmaan alueen sosiaali-, 
terveys- ja hyvinvointialan verkos-
tojärjestö, joka edistää kuntalaisten 
hyvinvointia. Tavoitteena on tunnis-
taa yhteiskunnan puutteita ja toimia 
niiden korjaamiseksi. HyTe yhdistää 
kansalaiset ja yhteisöt toimimaan pa-
remman arjen puolesta ja tekemään 
rohkeita tekoja, jotka muuttavat ih-
misten elämää pysyvästi (hyte.fi). 

Toivo-valmennus on osa OLKA-toi-
mintaa. Valmennuksen käynyt voi 
toimia vertaistukijana sairaalassa tai 
yhdistyksessä. Toivo on myös älypu-
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helimeen ladattava sovellus, jonka 
kautta valmennettuihin vertaistu-
kijoihin saa yhteyden paikasta tai 
ajasta riippumatta. Valitettavasti Toi-
vo-sovellus ei ole vielä näkövammai-
sille saavutettava, mutta ongelmat 
on tiedostettu ja saavutettavuuden 
eteen tehdään työtä. 

Toivo-valmennus on valtakunnal-
lista toimintaa, ja sitä järjestetään 
eri paikkakunnilla. Itse osallistuin 
Uudenmaan alueen kurssille. Val-
mennus koostui HyTen kansalaistoi-
minnan keskuksessa Espoon Tapio-
lassa neljänä peräkkäisenä viikkona 
järjestetyistä lähitapaamisista sekä 
itsenäisesti tehdyistä kirjallisista 
pohdinnoista verkossa. Koulutuksen 
sisältö jakaantui neljään eri osioon: 
oma kokemus ja tunteet, arvostava 
kohtaaminen, vertaistuki sekä ver-
taistukijan jaksaminen ja hyvinvointi.

”Valmennuksen tavoitteena on, 
että osallistuja ymmärtää, mitä ver-
taistuki on, ja osaa kohdata ver-
taistuettavan sekä tunnistaa oman 
motivaation ja valmiuden toimia ver-
taistukijana. Kuuntelemiseen keskit-
tyvä kohtaaminen on vertaistoimin-
nan ydintä.” 

Näin hienosti on kirjoitettu todis-
tukseen, jonka valmennuksesta sain 
sen päätyttyä. Mielestäni tämä tar-
koittaa vertaistuettavan kohtaami-
sessa sitä, että osaan kuunnella ja 
antaa tuettavalle aikaa puhumiseen 
ja asian käsittelemiseen. Pelkästään 
oman tarinani jakaminen ei riitä, 
vaan tuettavan on saatava jakaa kii-
reettömästi myös oma tarinansa. 

Vertaistukea yli 
diagnoosirajojen

Aikaisemmin ajattelin, että ver-
taistoimijalla ja tuettavalla pitää olla 
sama sairaus ja sairauden etenemi-
sen kaari, mutta ei se ole pelkästään 
sitä. Toki on tärkeää, että toinen tie-
tää, mistä toinen puhuu. Parhaim-
millaan vertaistuki on ollut minulle 
uusien ystävyyksien luomista. Yhtei-
sien asioiden ja kokemusten jakami-
nen on yhdistänyt varsinkin silloin, 
kun elämäntilanteet ovat olleet sa-
mankaltaiset. 

Toivo-valmennukseen kuului oman 
tarinan ja tunteiden jakaminen sekä 
toisten valmennettavien arvostava 
kohtaaminen. Meitä oli tällä kertaa 
viisi. Jokaisella oli taustalla rankkoja 
kokemuksia, toimintakykyä lamaan-
nuttavia asioita tai jopa henkeä uh-
kaavia sairauksia. 

Vaikka kaikilla oli eri tausta, koim-
me silti tapaamisten olevan meille 
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parasta vertaistukea. Meitä yhdisti 
se, että olimme vakavasti sairaita ja 
jokaisella on ollut oma sopeutumis-
prosessinsa haasteineen. Saimme 
paljon tietoa toistemme edustamista 
yhdistyksistä ja niiden vertaistukitoi-
minnasta. Meillä kaikilla vertaistuki-
toimijuus on se juttu, mitä haluam-
me tehdä ja kehittää. 

Minulle nämä kohtaamiset antoivat 
tärkeää perspektiiviä omaan sairautee-
ni retinitikseen. Olin porukassa ainoa 
näkövammainen ja vammaisuuden 
kriteerit täyttävä. Toisin kuin muiden 
sairaudet, oma vammani näkyy ulos-
päin valkoisen kepin, opaskoiran ja 
avuntarpeen muodossa. Silti sain huo-
kaista monesti toisten tarinoita kuun-
nellessa. Minun ei sentään tarvitse pe-
lätä henkeni puolesta! 

Muut pitivät minun tarinaani ko-
vana juttuna ja olivat kiinnostuneita 
kuulemaan, miten selviydyin saa-
mastani diagnoosista ja tiedosta, 
että aikuisiässä näköni heikkenee 
etenevästi johtaen jopa sokeuteen. 
Sain tässä yhteydessä mahdollisuu-
den jakaa näkövammaistietoutta 
sekä kertoa erilaisista kuntoutuk-
sista, joihin olen päässyt Näkövam-
maisten liitossa. 

Esittelemäni apuvälineet hämmen-
sivät positiivisesti: miten hurja määrä 
niitä onkaan eri tarkoituksiin kuten 
liikkumiseen ja tiedonsaantiin. Val-
mennettavat pitivät arvossa myös 
saamaani vertaistukea HUSin psy-
kologin Marika Kajanderin järjes-
tämissä vertaistukisessioissa saman 
geenivirheen omaavien ihmisten 
kesken sekä Jutta Saanilan Minun 

näköinen mieli -hankkeen tiimoilta 
koordinoimissa puhelinringeissä, joi-
ta nykyään vedän itsekin. 

Puhelinringin ideana on tavata kerran 
viikossa puhelimitse ja jakaa kokemuk-
sia viisi kertaa erilaisin teemoin. Jotkut 
ringit ovat jatkuneet osallistujien ha-
lusta useammankin kerran. Puhelin-
ringissä ns. patakettu kutsuu ihmiset 
koolle. Osallistujat eivät näe toistensa 
yhteystietoja ja voivat halutessaan py-
syä anonyymeinä. Toivo-valmennuk-
sesta olen saanut valmiuksia ja itse-
varmuutta puhelinrinkien vetämiseen 
sekä ringin sisällä tapahtuvan keskus-
telun ohjaamiseen. 

Retina ry:n 
vertaistukitoimintaa

Vertaistuen merkitys voi tulla eteen 
missä tahansa sairauden vaiheessa. 
Tarve ei aina synny vielä sillä hetkel-
lä, kun ihminen kuulee ensimmäisen 
kerran oman diagnoosinsa. Tieto va-
kavasta, etenevästä sairaudesta, josta 
ei ole ennen tiennyt mitään, käynnis-
tää valtaisan kriisin ja suruprosessin. 
Voi vaatia ainakin osittaisen sairau-
den hyväksymisen, että on valmis ot-
tamaan vertaistukea vastaan.

On tärkeää, että vertaistukitoimijat 
löytyvät helposti yhdistysten verk-
kosivuilta ja että heistä on lyhyt ku-
vaus, jonka avulla voi valita itselleen 
sopivimman. Retinan sivuilla vertais-
tukihenkilöt on jaettu ikäryhmittäin: 
nuoret, perheelliset, työssäkäyvät ja 
ikäihmiset. 

Omassa yhdistyksessäni pidän tär-
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keänä vetää yhdessä ystäväni Kirsin 
kanssa retinitisvanhemmuuteen liit-
tyvää ryhmää, jonka ydin on arjen 
haasteiden jakaminen. Ryhmässä 
kaikki tietävät, miten rankkaa lapsi-
perheen arki voi olla. Tästä kerroim-
mekin edellisessä Retina-lehdessä 
1/2022. 

Retina Uusimaa -ryhmä, jota vedän 
yhdessä Raisan kanssa, on muihin 
ryhmiin verrattuna hieman erilainen, 
koska olemme voineet kohdata myös 
livenä koronan jälkeen ja toteuttaa 
tapaamisia osittain hybridinä. Ryh-
män monimuotoisuus on mukava 
haaste. Omassa WhatsApp-ryhmäs-
sämme tiedotetaan, mitä, missä ja 
milloin mitäkin järjestetään. 

Tänä vuonna nuoret ovat ottaneet 
aiempaa useammin yhteyttä Retinan 
vertaistukijoihin, ja vertaistuen oh-
jausryhmä on herännyt vastaamaan 
nuorten tarpeisiin konkreettisin kei-
noin. Yhteistyö Minun näköinen mie-
li -hankkeen kanssa poiki ajatuksen 
tarjota nuorille omaa puhelinrinkiä. 
Yhdistyksen hallituksen nuorin jäsen 
Pinja Ahvenniemi ja muut nuorten 

työryhmän jäsenet ovat aktiivisia jär-
jestämään nuorille suunnattua toi-
mintaa.  Syyskokousviikonloppuna 
saimme siitä jo maistiaisia. Suunni-
telmia on myös ensi vuodelle. 

Ihanteellista olisi, jos yhdistys voisi 
yhteistyössä muiden tahojen kanssa 
tarjota retiniitikkonuorille erilaista 
yksilö- ja ryhmämuotoista vertais-
tukitoimintaa siihen koulutettujen 
vertaistukitoimijoiden ohjaamina. 
Tätä ruohonjuuritason työtä tehdään 
enimmäkseen vapaaehtoisvoimin, 
joten se ei vaadi erityisiä taloudellisia 
resursseja.

Erilaisten kyselyjen tulokset ovat 
osoittaneet ihmisten hyötyvän ver-
taistuesta, koska he saavat sitä ha-
luamallaan tavalla ja heille sopivana 
ajankohtana. Esimerkiksi terapiaan 
hakeutuminen voi olla hidasta ja 
kynnys korkea. Vertaistukeen ei ole 
pitkiä jonoja tai monimutkaisia ha-
kuprosesseja. Vaikka en yhtään vä-
heksy eri terapiamuotojen hyötyjä, 
vertaistuki tarjoaa – vaikka rinnak-
kain muun hoidon kanssa – ihan pa-
rasta tukea ihmiseltä ihmiselle. 

Lisätietoa: 
www.hyte.fi
www.olkatoiminta.fi 
www.vertaistalo.fi tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän 
läheisilleen sekä kokemustarinoita, konkreettisia vinkkejä ja eri 
yhdistysten yhteystietoja 
www.retina.fi > Vertaistukitoiminta löydät itsellesi sopivan ver-
taistukijan yhteystiedot.
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Mieheni kuulonäkövamma näkyy 
ja tuntuu kotimme sisustukses-

sa, huonekalujen järjestyksessä ja 
värityksessä. Tapasimme 1991, ja olin 
alusta asti innokas miettimään toimi-
vaa kotiympäristöä, jossa meillä mo-
lemmilla olisi viihtyisä ja hyvä olla. 

Olemme käyneet viimeiset 30 vuot-
ta yhdessä keskustelua siitä, millaisen 
haluaisimme kotimme olevan ja mi-
ten voimme huomioida kuulovam-
man, näkövamman ja kuurosokeu-
den toimintaympäristössämme niin, 
että kuuleminen ja keskustelu on 
miellyttävää, toiminta häikäisemät-
tömän valaistuksen ansiosta sujuvaa, 
ja kuinka voisi tunnistaa ympäröivät 
tilat ja yksityiskohdat nopeasti. 

Miellyttävän keskusteluympäristön 
luomiseksi meillä on seinillä pehmei-
tä tekstiilejä, kirjahyllyt täynnä kirjo-
ja ja lattioilla tunnistettavia mattoja. 
Apuvälineiden sijoittelu vaati tiettyä 
suunnittelua, sillä halusin piilottaa 
täristimien keskusyksiköt mukavasti 
seinäkoristeiden lomaan.

Perinnöllisestä verkkokalvorappeu-
masta johtuva näkövamma eteni hi-
taasti. Ensimmäisten vuosikymmen-
ten ajan kohteet erottuivat meillä 
vahvojen kontrastien ansiosta. Häi-
käisyn välttäminen määritteli istu-
ma- ja työtilamme. 

Aistivammat ja kodin sisustus

Teksti ja kuvat: Riitta Lahtinen, kokemuskouluttaja, retiniitikon puoliso

Kontrastien päälle 
kontrasteja

Sain käyttää luovuuttani ja suun-
nitella kotimme värityksen. Keski-
vihreä, valkoinen ja musta olivat 
tuolloin mielivärejämme. Sälekaihti-
met toimivat meillä paremmin kuin 
verhot, joten hankimme vihreät sä-
lekaihtimet. Ne loivat vihertävien 
seinätapettien kanssa pehmeän va-
laistuksen. Pehmennys oli tarpeen, 
sillä valaistuksen muutostöiden jäl-
keen valo tuntui jotenkin liian vah-
valta minun silmilleni.

Laatikoiden vetimet löytyvät kontrastien 
avulla.
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Valkoisessa ruokailupöydässä on 
tummat reunukset. Vaaleaa lattiaa 
peittävät kuusenvihreät matot, joista 
mustat tuolit erottuvat hyvin. Sohva 
ja nojatuoli erottuvat puolestaan vas-
takkaisina väreinä matoista, samoin 
tyynyt ja muut tekstiilit istuinosista. 
Tilasta toiseen siirtymistä helpotta-
vat mm. erilaiset matot. Ovien kar-
mit maalattiin mustiksi. Valkoisissa 
lipastoissa laatikoiden vetimet ovat 
mustia. Mottomme oli ”kontrastien 
päälle kontrastia”. Näin syntyi meitä 
miellyttävä vireän mustavalkoinen 
juuri meille sopiva koti. 

Kosketteluympäristö

Vuodet vierivät, ja näkövamma ete-
ni. Sokeutumisen myötä kodin kos-
ketteluympäristökin on muuttunut. 
Värit ja valot menettivät toiminnal-
lisen hyödyn miehelleni, minulle ne 
ovat yhtä tärkeitä edelleen. Muutos 

kohti tuntoaistipohjaista toimintaa 
tapahtui vähitellen. 

Tänä päivänä huonekalut ja teks-
tiilit ovat erotettavissa toisistaan 
tuntoaistilla. Matot on valmistettu 
eri materiaaleista, joten ne tuntuvat 
jalan alla erilaisilta. Matot edustavat 
myös suoria linjoja ovelta ovelle. Jos 
kädet ovat täynnä tavaraa, maton 
reunan seuraaminen vähentää tör-
mäysvaaraa. 

Kodin laitteisiin ilmaantui erilaisia 
merkintöjä. Hellan ja pesukoneen 
nappuloissa on kohomerkinnät. Nimiöin-
titarrat ovat käytössä DVD:n, CD:n ja 
kirjojen tunnistamisessa. Niihin voi 
kätevästi lukea kuvauksen kohtees-
ta. Kellot ovat vaihtuneet suurinu-
meroisista malleista puhuviin.

Ennakointi vähentää 
vaaratilanteita

Vaihtuviin tilanteisiin olemme so-
pineet erilaisia ratkaisuja. Huoneka-
luja siirrellään ainoastaan yhdessä. 
Kaappien ja laatikoiden sisällöt on 
jo kauan pidetty muuttumattomina. 
Tarvittaessa niitäkin järjestellään yh-
dessä. 

Jos kuulon apuvälineet eivät ole 
päällä, mies ei kuule imurin ääntä. 
Hän ei voi tietää, että vaimo päätti 
imuroida just nyt. Siksi olemme sopi-
neet, että jätän imurin pitkän johdon 
merkiksi oven eteen. Muita johtoja 
näissä paikoissa ei loju. Kun mies tu-
lee huoneesta ulos, hän astuu joh-
don päälle ja saa tiedon meneillään 
olevasta siivouksesta.  

Matto jalan alla johdattaa ovelle.
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Olen syntynyt 1960. Keskikoulun 
puolivälissä Lahden lyseossa 

voimistelunopettaja tutki luokkam-
me poikien näöntarkkuuksia ja to-
tesi, että tarvitsen koulutyöhön sil-
mälasit. Kävin silmälääkärissä ja sain 
silmälasit likinäköisyyteen. 

Muistan, miten toinen silmälääkäri 
tutki alkuvuodesta 1979 silmänpoh-
jiani pitkään ja hartaasti, muttei sa-
nonut mitään. Ehkä hän havaitsi jo 
tuolloin epäilyttäviä muutoksia. Yli-
oppilaskirjoitukset olivat alkamassa, 
ja niitä seurasi yliopisto-opintoihin 
pyrkiminen. 

Huomasin pitkin 1980-lukua, että 
näöntarkkuus heikkeni, mutta jätin 
asian Puolustusvoimien lääkintä-
huollon hoidettavaksi. Astuin ase-
palvelukseen 1987. Optikko passitti 
minut Keskussotilassairaalan silmä-
poliklinikalle. Siellä tehdyssä tietoko-
nepohjaisessa näkökenttätutkimuk-
sessa todettiin, että näkökenttäni oli 
repaleinen. Huonoimmassa kunnos-
sa oli näkökentän alaosa. Priima nä-
kökenttä oli noin 20 astetta. Hämärä-
adoptaatio luokiteltiin patologiseksi. 

Töissä oli joskus kiusallista, kun en 
kyennyt löytämään PowerPoint-esi-
tystäni tietokoneen näytön tiedos-

Esteetöntä elämää mökillä

Teksti: Jari Palonen
Kuvat ja esteettömyysratkaisujen toteutus: Antti Ruokonen

toista, vaan jouduin pyytämään 
apua jollain tekosyyllä. Kesällä 2011 
siirryin sairauslomalle. Kaihi leikattiin 
yksi silmä kerrallaan keväällä 2012, ja 
jälkikaihi poistettiin 2013. Näöntark-
kuus koheni hieman, häikäisy vähe-
ni, ja elämänlaatu parani pariksi vuo-
deksi.

Näkökenttä jatkoi kaventumistaan. 
Viimeisen kerran käytin näönvarai-
sesti tietokonetta syksyllä 2017. Seu-
raavana vuonna sain maksettua vii-
meiset laskut mobiilipankissa siten, 
että luin kannettavalla suurentimella 
viitenumerot, eräpäivät ym. Tallensin 
ne muistiin ja naputtelin kännykässä 
maksulomakkeeseen. Viivakoodin 
valokuvaus tai skannaus kännykällä 
ei enää onnistunut. Kesällä 2018 mi-
nulle myönnettiin henkilökohtainen 
avustaja.

Mökki synnyinseudulla

Kesämökkini sijaitsee rautateitä pit-
kin noin 12 km Lahden rautatiease-
malta koilliseen Kärkjärven rannalla. 
Järvi kuului vuoteen 1918 Koiskalan 
kartanolle, jossa isäni vanhemmat 
työskentelivät maatyöläisinä 1920- 
ja 1930-luvuilla. Rautatie Lahdesta 
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Heinolaan valmistui 1930. Isäni syn-
tymäkoti on kunnostettuna edelleen 
pystyssä lähellä Ahtialan entistä rau-
tatieasemaa.

Sodan jälkeen alueelle asutettiin kä-
kisalmelaisia maanviljelijöitä. Heidän 
toimestaan alkoi kesämökkitonttien 
lohkominen ja myynti 1950-luvun 
puolivälissä. Vanhempieni kesämök-
ki, liiteri ja sauna valmistuivat noin 
1956. Kaikki rakennukset ovat lauta-
rakenteisia ja purutäytteisiä. Isäni ja 
hänen appiukkonsa työskentelivät 
Lahdessa puusepänteollisuudessa. 
Siellä hankitut taidot näkyvät raken-
nusten koristelussa. Myöhemmin 
tontille on tuotu vielä pieni jalas-
mökki veljeni käyttöön. 

Olen viettänyt mökillä likimain 
kaikki kesät syntymäni jälkeen. Paik-
ka on minulle tuttu ja turvallinen. 
Kysymys mökin kohtalosta alkoi tulla 
ajankohtaiseksi 2010-luvulla. Piti va-

lita, haluanko viettää tulevat kesäni 
tutulla mökillä vai Helsingissä näkö-
vammaisten lomakodissa Villingin 
saaressa. Jos luopuisin mökistä, sitä 
ei enää koskaan saisi takaisin. Villin-
gin tulevaisuus näytti jo tuolloin epä-
varmalta. Niinpä sovin veljeni kanssa, 
että otan mökin haltuuni. Veljelläni 
oli jo silloin lomapaikka Joutsassa 
Päijänteen rannalla. Laadimme tar-
vittavat asiapaperit vanhempieni 
kanssa. Käytännössä vastuu mökistä 
siirtyi minulle vanhempieni kuoltua 
2017, ja mökkielämän käytännön or-
ganisointi alkoi seuraavana vuonna.

Apua mökkimatkoihin ja 
asiointiin

Keväisin teen henkilökohtaisen 
avustajani kanssa yleensä pari huol-
toreissua Helsingistä Lahteen. Silloin 
viemme mökille mm. sähkökäyt-
töisen ruohonleikkurin tarvitsemat 
akut ja laturin. Kesäkaudella avusta-
jani huolehtii minut Helsingin rau-
tatieasemalle ja sieltä oikeaan pai-
kallisjunaan. Takaisin tullessa hän on 
Helsingin päässä laiturilla vastassa.

Olen löytänyt Lahdesta kotipalve-
luyrityksen täynnä mukavia ihmisiä. 
Yrityksen työntekijä odottaa minua 
Lahden rautatieasemalla ja ohjaa 
paikallisjunaan. Ostosmatkoilla lii-
kumme yrityksen autolla Lahden 
marketeissa ja kauppatorilla.  

Mökkikauden alkaessa yritys vas-
taa mökin perussiivouksesta. Ikku-
nat pestään, tarvittaessa myös matot 
ja liinavaatteet. Kesällä avustaja käy 
kerran viikossa siistimässä keittiön, 

Mökin terassilla ja rakennuksen kulmassa olevat 
valaisimet, samoin portaiden valkoinen kaide ja 
valkoisella merkityt askelmat helpottavat liikku-
mista pimeän aikaan.
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teemme yhdessä ruokaostokset ja 
piipahdamme lähileipomossa. Läh-
tiessään hän vie jätepussit muka-
naan. Laskut laitan kotitalousvähen-
nykseen.

Valomajakoita ja 
tehovalaistusta

2010-luvun alussa hankin pitkä-
vartisia, maahan piikillä painettavia 
aurinkokennovaloja. Alkukesästä au-
rinkosähkö opastaa minut pimeässä 
ulkohuussiin, mutta myöhemmin 
nopeakasvuinen aluskasvillisuus al-
kaa varjostaa valaisimia. Mökin län-
sipuolella on puustoinen mäki, jonka 
taakse aurinko katoaa iltapäivällä ja 
palaa takaisin vasta alkuillasta. Lop-
pukesästä aurinkokennovalaisin ei 
jaksa enää aamuyön tunteina palaa 
riittävän kirkkaasti.

Mökin ulkoterassin katosta roikkuu 
kolme voimakasta valaisinta, joiden 
valo heijastuu valkoiseksi maalatus-
ta porraskaiteesta ja kaikista muista 
lähellä olevista valkoisista kohteista. 
Portaisiin maalatut valkoiset varoi-
tusraidat kertovat seuraavan askel-
man alkamisesta.

Kuistin korituolissa on mukava is-
tuskella keskipäivän auringonpais-
teessa. Lähistöllä on paljon lehtipui-
ta, joista kuuluu keväisin lintujen 
vilkasta elämää. Loppusyksystä kuu-
lostelen joutsenien ja kurkien ään-
telyä järven kosteikoissa. Elokuun 
lopussa saan seurata venetsialaisten 
vietosta kantautuvaa jyskettä ja ilo-
tulitusrakettien lentoa.

Suunnistusta ohjausköysien 
avulla

Mökkitonttini on kooltaan noin 45 
m x 35 m ja sijaitsee järven ja hiljai-
sen hiekkatien välissä rajoittuen si-
vuiltaan naapuritontteihin. Tontilta 
pääsee hiekkatielle vain yhtä ramp-
pia pitkin, muuten esteenä on pie-
ni korkeusero tai pitkä liiteriraken-
nus. Järvenranta on enimmäkseen 
luonnontilaista järviruokoaluetta, 
hiekkarantaa ja runsaslajista vesi- ja 
rantakasveista koostuvaa rantavyö-
hykettä. 

Mökin kuistin edestä lähtee beto-
nilaattapolku, joka laskeutuu kaar-
rellen loivaa rinnettä alas, kunnes 
haarautuu saunalle ja rantaan johta-
viksi poluiksi. Kulkiessani koputtelen 
valkoisella kepillä maata, ja meno on 
sujuvaa, sillä muistan polun mutkat. 

Köysi ohjaa saunalta järven rantaan, josta 
toinen köysi jatkuu veteen.



                                            Retina 2/2022     43

Haasteena oli löytää polun haarautu-
miskohta. Ongelma ratkesi, kun naa-
purini Antti Ruokonen asensi avuk-
seni ohjausköyden ja merkitsi siihen 
solmulla kohdan, josta käännytään 
saunarakennusta kohti.

Kulkureitti mökistä liiteriin ratkais-
tiin niin, että seuraan aluksi valkoi-
sella kepillä mökin seinää. Kun sei-
nä päättyy, siirrän kepin vasempaan 
käteen, etsin oikealta ohjausköyden 
ja seuraan sitä. Kun liiterin ulkoseinä 
tulee vastaan, etsin kepillä vessan 
kaiteen. Paluumatkalla kävelen köy-
den ohjaamana mökin ulkoseinälle. 
Sitten kuljen seinänviertä, kunnes 
nurkan takaa erottuu valkoiseksi 
maalattu porraskaide. Kuistilta tulvi-
van voimakkaan valon ansiosta kai-
de löytyy helposti myös pimeällä.

Saunomista ja uimista

Mökki ei ole talviasuttava, joten 
saunomistarvetta ei ole pimeän ai-
kaan. Saunatiloissa ei ole sähköä, 
ainoastaan kuistilla pari pistorasiaa. 
Saunan sisäseinälle lauteiden reunal-
le on asennettu liikkumista ja kiipeä-
mistä helpottava ohjauskaide. Yleen-
sä istun siinä, missä kaide loppuu. 

Puukiukaan pesässä palava tuli nä-
kyy lasiluukun läpi. Kiukaan ja ylälau-
teen välillä on pieni tuuletusikkuna. 
Tulen kajo alhaalla ja tuuletusikku-
nasta lankeava valo antavat suuntaa, 
kun tähtään löylykauhalla pimey-
teen. Yleensä vesi osuu aika hyvin 
kiukaan kiville. 

Kaikki pesutarvikkeet on sijoitet-
tu korkeareunaiseen koriin. Näin ne 
eivät putoa lauteiden taakse, mis-
tä niitä olisi hankala kerätä. Nostan 
koussikalla kylmävesiastiasta vettä 
ämpäriin ja siitä kiukaan kuuma-
vesisäiliöön. Kun säiliöstä ämpäriin 
laskemani vesi on riittävän kuumaa, 
saippuoin itseni, pesen tukkani, suo-
ritan kevyen huuhtelun ja pulahdan 
järveen.

Koko saunarakennuksen mittai-
selle, järven suuntaan avautuvalle 
terassille paistaa vain aamuaurinko. 
Muulloin se on aika paha hyttyspaik-
ka ja toimiikin lähinnä varastona. 
Heittelen terassille klapeja saunan 
takaseinän telineistä ja täytän puu-
koreja valmiiksi. Näin saan käteväs-
ti lisää puuta saunaan myös kesken 
saunomisen.

Saunan porraskaiteen alareunasta 
johtaa köysi vesirajaan. Toinen köysi 

Köysi johdattaa liiterin ovelle. Rakennuksen 
vasemmassa päädyssä on uusi komposti-
käymälä, jonka ovi, kaide ja porrasmerkin-
nät erottuvat valkoisina hämärässäkin.
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ohjaa vedessä puolentoista metrin 
syvyyteen pitkin hiekkapohjaista 
kannasta, joka on muokattu liejuisen 
alueen keskelle. Köysiä seuraamalla 
pääsen saunasta järveen kastautu-
maan ja hieman uimaankin. Järvestä 
on myös helppo noutaa vettä sau-
naan. Nämä toimet olivat aikoinaan 
hankalia valkoisen kepin kanssa. 

Olen hankkinut Iiriksen apuväli-
nekaupasta äänimajakan, josta voi 
valita erilaisia ääniä ja säätää niiden 
voimakkuutta. Pukuhuoneen ulko-
seinässä on oven vieressä naula, jo-
hon äänimajakan voi ripustaa. Laite 
on kevyt ja helppokäyttöinen, ja sitä 
voi siirrellä tarpeen mukaan tontilla. 
Pieni patteriradio olisi selvästi edul-
lisempi vaihtoehto. Sen voisi laittaa 
rantaan vaikkapa muovituolille, sa-
teen varalta jonkinlaisen suojan alle.

Sujuvaa ruuanlaittoa

Saunan lähellä on grillauspaikka. 
Ilta-aurinko paistaa siihen sopivasti. 
Saunan kuistin katossa on pari lois-
telamppua, joista saa tarvittaessa li-
sävaloa sekä portaisiin että grillaus-
paikalle.

Pallogrilli on kätevä väline ruoan-
valmistukseen epävakaisessakin sää-
tyypissä. Käytän apuna halstereita, 
kun grillailen makkaroita tai pieniä 
pihvejä. Halsterien avulla ne on help-
po kääntää ympäri ilman, että pitää 
haarukalla etsiä, missä se yksinäinen 
makkara mahtaa olla. Lohenpalat 
kypsennän mielelläni mausteiden 
kera folion sisällä nahkapuoli alas-
päin. Ne voi jättää aika huolettomasti 

Saunan porraskaide ja askelmien ulkoreu-
nat on helppo hahmottaa valkoisen maalin 
ansiosta.

Jari grillaa ulkona halstereita apuna käyt-
täen. 
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grilliin, josta ne löytyvät helposti kiil-
tävän alumiinipinnan ansiosta.

Rasvainen porsaan kassler on ihana 
tuote grillata. Se sietää hyvin kuu-
muutta ilman kärähtämisvaaraa, ja 
isokokoisena sen löytää aina grillistä. 
Terveydenhoitajat eivät kyllä välttä-
mättä ilahdu tästä tiedosta. 

Höyrykattilassa kypsennän peru-
nat, porkkanat, kukkakaalit ja mais-
sintähkät. Vihannesten kyljestä 
löytyy joskus palanen maistuvaa Ha-
kalan Suomimakkaraa, jonka valmis-
tusaineita ovat mausteet, sisäelimet, 
kamara ja jauhot. Tuotteen rasvapi-
toisuus on alhaisimpia, mitä tiedän, 
vain 12 %, ja energiaakin on niukasti, 
alle 200 kcal 100 grammassa. 

Aamukaurapuuron valmistan kau-
rahiutaleista, joihin lisään marjoja 
saatavuuden mukaan. Mökillä ei ole 
vesijohtoa eikä lämmintä vettä, jo-
ten käytän kertakäyttölautasta ja kei-
tän veden erikseen. Likaiset lautaset 
päätyvät sytykkeiksi kiukaan alle.

Toimintaa etäohjauksessa

Joskus on tilanteita, joissa valkois-
ta keppiä ei pysty käyttämään eikä 
kaverin käsivarteenkaan voi tarttua. 
Perinteisen huussin tyhjentäminen 
on semmoinen operaatio, jota on 
aina lykätty niin pitkään, että keräys-
astia alkaa täyttyä yli reunojen. 

Kesällä 2021 naapurini Antti rakensi 
liiteriin laajennusosan, jonne sijoitet-
tiin uusi kompostoiva käymälä. Van-
ha huussi muutettiin sähkökäyttöi-
sen ruohonleikkurin varastoksi. Näin 
päättyi vanhanajan huussin historia.

Sinä kesänä ei enää ollut energi-
aa tyhjentää keräysastiaa. Huussin 
takaosalla on ikävä ominaisuus pu-
sikoitua varsin nopeasti. Kasvusto 
täytyy raivata pois, jotta voi avata 
takaluukun ja pääsee käsiksi kerä-
ysastiaan. Sitten vaan suojavaatteet 
päälle, käsi sisään ja tukeva ote kerä-
ysastiasta. 

Antti opasti minua hajuetäisyyden 
päässä kuvaillen, minkälaisia esteitä 
edessäni on, kuinka kalteva maan 
pinta on ja mikä kivi täytyy vielä kier-
tää. Se on vähän hidasta hommaa, 
mutta aina se on onnistunut, enkä 
ole koskaan kompastunut ja kaatu-
nut lasteineni. Huussin sisällön olen 
saanut kipata naapurin tontille. Hän 
käyttää sitä osana maanrakentamis-
ta parkkipaikkansa ympäristössä.

Joissain töissä tarvitaan näkevän naapurin 
apua. Kuvassa Jari tyhjentää vanhan huus-
sin keräysastiaa etäohjauksella.



    46  Retina 2/2022      

Retina ry:n kesäpäivät pidettiin 
elokuun alussa Akaassa ja Val-

keakoskella. Retina ry on perinnöl-
listä verkkokalvonrappeumaa sai-
rastavien valtakunnallinen yhdistys. 
Verkkokalvorappeuma aiheuttaa nä-
kövammaisuutta ja sokeutta.

Osallistujia oli nelisenkymmentä 
eri puolilta Suomea. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Sini Sjöblom järjesti ke-
säpäivät entiselle kotiseudulleen.

Lättähatulla suoraan kääntöpöydälle ja 
lounas Veturimuseon ravintolavaunussa – 
Retinan kesäpäivillä liikkui valkoisia keppejä 
ja opaskoiria

Teksti: Liisa Sjöblom

Kesäpäivät alkoivat kokoontumi-
sella Toijalan rautatieasemalla per-
jantai-iltapäivänä. Junat saapuivat 
mukavasti samaan aikaan. Ainoas-
taan Turun suunnasta tulleilla oli 
tunnin odotusaika, jonka he viettivät 
helteisellä lähiravintolan terassilla 
nauttien sen palveluista.

Bussimatkalla Valkeakoskelle kyyti-
läisille selvitettiin, mistä johtuvat eri-
koiset paikannimet kuten Vedentaka 
ja Metsäkansa.

Resiinaakin pääsi
kokeilemaan

Lauantain ohjelmassa oli vesibus-
siajelu m/s Kulkurilla Valkeakoskelta 
Visavuoreen ja opastettu Rapolan-
harju-kävely harjuoppaiden Asta 
Santin ja Raija Järveläisen kanssa. 
Bussimatkoilla ihasteltiin kaunista 
maisemaa ja kuultiin Sääksmäen his-

Resiinan kyytiinkin päästiin. Oikealla oh-
jaamassa Veturimuseon Janne Jamalainen 
(Kuva: Tuula Mäkelä)
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toriasta. Iltaohjelmassa oli Aki Sirke-
salon musiikkia Harri Salmisen esit-
tämänä. 

Paluumatka Toijalasta lähteville ju-
nille tehtiin kiskobussin eli Lättäha-
tun kyydissä Valkeakosken asemalta 
Toijalaan. Vaunussa oli opastus mat-
kan ajan, koska kaikki osallistujat ei-

vät itse voineet nähdä maisemia.
Mukavana yllätyksenä oli, että mat-

ka suuntautui suoraan Toijalan Ve-
turimuseolle. Siellä vaunu matkus-
tajineen pysähtyi veturitallin eteen 
kääntöpöydälle, jossa pyörähdettiin 
hieman, jotta voitiin jatkaa suoraan 
veturitalliin. Tämä taisi olla kaikille 

Valkoisia keppejä ja opaskoira aamukuntoilijoiden apuna. (Kuva: Liisa Sjöblom)

Simo ja Konsta Tuominen seuraa-
vat yhdistyksen jäsenten nousua 
vaunuun. Kuva: Tuula Mäkelä
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ensimmäinen kerta tämän laatuises-
sa karusellissa.

Veturitallilla halukkaat pääsivät ko-
keilemaan, millaista on ajaa resiinaa 
kiskoilla. Innokkaita kokeilijoita riitti, 
ja veturimuseon avuliaat vapaaeh-
toiset saivat kiitosta mukavasta päi-
västä.

Lounasruokailu oli järjestetty Vetu-
rimuseon pihalla olevaan ravintola-
vaunuun, jonne Lounaspirtti oli ruu-
an toimittanut. Kirre Turunen toimi 
ruuan jakelijana, jolloin kaikki sujui 
kätevästi. Ravintolavaunu toimii mu-
seon aukioloaikoina kahvilana, ja sin-
ne pääsemiseksi oli rakennettu hyvät 
portaat. Vaunu sijaitsee veturitallin 
takana sisäänajotien vieressä.

Veturimuseoaktiivit Juuso Hyvä-
rinen sekä Jouko Korhonen esit-
telivät museossa olevia vetureita ja 
laitteita, ja lisäksi kuulimme historiaa 
Toijalasta rautatieliikennepaikkana.

Artikkeli on julkaistu
Akaan Seudussa 17.8.2022.

Retina ry:n puheenjohtaja Sini Sjöblom 
(oik.) järjesti yhdistyksen kesäpäivät enti-
selle kotiseudulleen. Tässä ollaan Toijalan 
Veturimuseossa. (Kuva: Outi Lehtinen)

Lounas nautittiin Veturimuseon ravintolavaunussa. (Kuva: Liisa Sjöblom)
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Tänä vuonna kesäpäiville osal-
listujia oli 37 henkeä. Palaute-

lomakkeita tuli 28 kpl. Kiinnostava 
ohjelma nousi kärkeen kysyttäessä, 
miksi päätit osallistua. Lähes samaan 
pistemäärään ylsivät vertaisten ta-
paaminen, sopiva sijainti ja ajankoh-
ta sekä hauska seura. Olipa joku läh-
tenyt matkaan, koska äiti halusi.

Mikä oli parasta?

Näin vastattiin: Hyvin suunniteltu 
ja toteutettu kokonaisuus. Erittäin 
monipuolinen ja mielenkiintoinen 
ohjelma. Erinomainen opastus. jota 
kuunteli huolella. Erittäin mielen-
kiintoiset retkikohteet, erinomaiset 
oppaat, Liisan paikallistuntemus ja 
kertomukset bussissa.

Veturimuseo ja kaikenlaiset ajelut 
kuten lättähattu, resiina ja vesibussi 
olivat monille kesäpäiväläisille mie-
luisia. Säät eivät olleet kehuttavia, 
mutta taivas kaatoi vettä vain silloin 
kun porukka oli sisätiloissa. Näin kävi 
myös matkatessamme hitaasti m/s 
Kulkurilla kanavasulun kautta Van-
ajavedelle. Laivassa oli mahtavaa 
seuraa, kahvitarjoilu, ja ikkunoista 

Palautetta ja tunnelmapaloja 
kesäpäiviltä
Teksti: Maila Mehtälä            
Kuvat: Tuula Mäkelä, Arja Pölkkynen ja Outi Lehtinen 

kuulsi sateen täplittämä luonto kuin 
impressionistinen maalaus.

Monen suosikkikohde oli kuvan-
veistäjä Emil Wikströmin Visavuoren 
ateljee ja sen yhteydessä oleva koti. 
Kansallisromanttiset rakennukset 
sekä irtaimisto ovat alkuperäisiä. 
Jyrkät portaikot, pimeys ja tummat 

Muinainen nuotiopaikka Rapolanharjun lin-
navuorella. (Kuva: Outi Lehtinen)
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tilat olivat näkövammaisille haaste. 
Tosin hämäryys antoi ainakin itsel-
leni mahdollisuuden kuvitella kuulu 
taiteilija työssään tai isäntäperheen 
saapuvan kotiinsa millä hetkellä hy-
vänsä.

Kuten monen muun, myös oma 
suosikkikohteeni oli kävely Rapolan-
harjulla. Siellä juhlallisissa jylhyyksis-
sä pystyi eläytymään entisajan asuk-
kaiden tunnelmiin, kun 400-luvulla 
eläneet esi-isämme maanittelivat sa-
to-onnea uhrilahjoin. Vainajansa he 
hautasivat kiviröykkiöihin. Ennen 
1000-lukua vuoren huippu varustet-
tiin turvapaikaksi vihollisen varalta.

Palataanpa hotelli Waltikkaan. Se 
sai hyvänä ja siistinä suitsutusta re-
tiniitikoilta. Henkilökunta palveli hy-

vin, ja ruoka oli maittavaa. Hotelli oli 
myös koirien kannalta erinomainen, 
sillä huoneesta pääsi suoraan ulos. 
Tätä osasivat arvostaa sekä nelijal-
kaiset oppaat Ciru ja Iivo että niiden 
käyttäjät.

Kehitettävääkin riittää

Vaikka erään osallistujan mukaan 
kaikki oli loistavaa, yhdistyksellä on 
paljon kehitettävää. Ristikkäisiä mie-
lipiteitä voi korjata usein vain keski-
tiellä. Joku sanoo, että kaikki järjeste-
lyt sujuivat saumattomasti, aikataulu 
piti, eikä kiireen tuntua ollut missään 
vaiheessa. Toisille vauhti oli liian rei-
pasta. Kohteisiin tutustuminen jäi 
liian vähälle, tai aikaa oli liian paljon. 

Kuvanveistäjä Emil Wikström harrasti tähtitiedettä, musiikkia ja puutarhanhoitoa. Siksi Vis-
avuoressa on sekä tähtitorni, aidot pilliurut että rehevä puutarha. (Kuva: Tuula Mäkelä)
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Hotellin ravintolassa oli turhan kyl-
mä, ruokaa sai perjantaina odottaa, 
ja tarjoilija oli aika tyly ja kiireisen 
oloinen. Perjantai-illan alkupala ja 
lauantain sitkeä pihvi olivat petty-
mys. Jollekin pettymys oli hävitä mi-
nigolfissa – peukkuja, että ensi ker-
ralla menee paremmin!

Retinalla on oppimista ja työsarkaa 
tässä onnellisessa tilanteessa, että 
olemme saaneet piiriimme lapsiper-
heitä ja nuoria. Pari tähän liittyvää 
haastetta ja kommenttia palautelo-
makkeista: 

Lapset olisi ehkä voinut huomioida 
ohjelmassa ja illallisilla paremmin. 
Alun kahvitilaisuudessa mehu puut-
tui. Olisi kiva, että olisi enemmän 
nuoria. Pystyisi juttelemaan enem-
män omien ikäisten kanssa. 

Yhdistys kiittää kesäretkellä olleita 
yleisavustajia Tuula Mäkelää ja Juk-
ka Halmetta. 

Yleisavustajat Tuula Mäkelä ja Jukka Hal-
me kyselevät aamiaispöydässä istuvilta 
Keijo Ojalalta ja Maila Mehtälältä, vieläkö 
saisi olla jotain. (Kuva: Arja Pölkkynen)

Kesäpäivien ohjelmasta ja käytännön jär-
jestelyistä vastasivat Retinan puheenjoh-
taja Sini Sjöblom (oik.) äitinsä Liisa Sjöblo-
min kanssa. (Kuva: Outi Lehtinen)

” Retinan kesäpäivät  
on jo käsite! 
Sinne vain 
yksinkertaisesti 
pitää  päästä. 
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Eri puolilta Suomea saapui väkeä 
paikalle jo perjantai-iltana. Me 

samalla junalla etelästä matkusta-
neet ahtauduimme Jyväskylän ase-
malla kimppataksiin. Ulkona oli jo 
sysipimeää. Retinan hallitus piti en-
sin lyhyen kokouksen ja liittyi sitten 
muiden seuraan nauttimaan pöytiin 
tarjoiltua illallista. 

Hotelli oli nimensä mukaisesti laaja. 
Retinan käyttöön varattu kokoustila 
sijaitsi aivan perimmäisenä. Lyhyitä 
porrasjaksoja ja ramppeja oli useita. 
Lopuksi piti vielä kulkea hämärän 
ravintolasalin läpi. Onneksi yhdistyk-
sen toimistonhoitaja Arja Piisinen 
päivysti käytävillä kokoontumisten 
edellä ja keräili harhailevat retiniiti-
kot oikeaan paikkaan. 

Lauantaiaamu valkeni leutona mut-
ta kosteana. Olin opaskoirani Cirun 
kanssa BlindSquare-kännykkäsovel-
luksen varassa läheisellä luontopo-
lulla, kun Arja soitti ja kertoi muiden 
olevan vasta aamupalalla. Mieleni 
teki hikisen lenkin jälkeen kylpylän 

Syyskokousviikonloppu 
Jyväskylässä
Teksti: Outi Lehtinen
Kuvat: Kaija Halme ja Arja Piisinen

allasosastolle, ja Arja lupasi tulla sin-
ne oppaakseni. Halloween-viikon-
loppu oli houkutellut hotelliin run-
saasti lapsiperheitä. Sain kuitenkin 
uida rataa täysin omassa rauhassa 
sillä välin, kun muissa altaissa kävi 
melkoinen vilske. Uinti teki hyvää 
pitkästä aikaa.

Sopuisa syyskokous

Lounaan jälkeen oli vuorossa yh-
distyksen virallinen syyskokous. 
Sen puheenjohtajaksi oli kutsuttu 
Keski-Suomen Näkövammaisten 
puheenjohtaja Jari Moisander ja 
sihteeriksi Arja Piisinen. Pöytäkirjan-
tarkastajiksi valittiin Ari Koponen ja 
Maila Mehtälä sekä ääntenlaskijoik-
si Sini ja Otto Heikkinen.

Nimenhuudossa selvisi, että paikal-
la oli 10 äänivaltaista jäsentä ja Team-
sin välityksellä toiset 10. Kokoustilas-
sa oli lisäksi kolme kannatusjäsentä 
ja neljä muuta henkilöä.

Arja Piisisen ääneen lukema toi-

Retina ry:n syyskokous pidettiin lauantaina 29.10.2022 Scandic Laaja-
vuoressa Jyväskylässä. Vaihtelevaa liikunta- ja kulttuuriohjelmaa sekä 
vapaa-aikaa oli ripoteltu sopivasti koko viikonlopun ajalle. 
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mintasuunnitelma ja Sini Sjöblomin 
esittelemä talousarvio vuodelle 2023 
hyväksyttiin sellaisenaan ilman kom-
mentteja. Liittymis- ja jäsenmaksut 
säilyvät muuten ennallaan, mutta 
alle 25-vuotiaitten liittymismaksu 
poistettiin ja jäsenmaksu alennettiin 
20 euroon vuodessa. Puheenjohta-
jan palkkio on sama kuin viime vuon-
na, eikä hallituksen jäsenille makseta 
kokouspalkkioita. 

Sini Sjöblom valittiin yksimielisesti 
jatkamaan Retinan puheenjohtajana.

Hallitusvaali suoritettiin paikan 
päällä suljetulla lippuäänestyksellä 
ja etänä joko verkkolomakkeella tai 
puhelinäänestyksenä. Vaalivirkaili-
joina toimivat Sini ja Otto Heikkinen. 
Kukin sai äänestää kolmea ehdokas-
ta, ja ääniä annettiin yhteensä 60.

Yhdistyksen hallitukseen vuosiksi 
2023-2024 tulivat valituiksi äänimää-
rän mukaisessa järjestyksessä Juha-
ni Kaasinen, 40, Helsinki (19 ääntä), 
Outi Lehtinen, 65, Tampere (14 ään-
tä), ja Anu Roivainen, 56, Jyväskylä 
(11 ääntä).

Hallituksen varajäseniksi vuodeksi 
2023 valittiin samassa äänestyksessä 
Kirsti-Sisko Salonen, 67, Jyväsky-
lä, (6 ääntä), 1. varajäsen; Ritva Sa-
lonen, 70+, Kangasala, (6 ääntä), 2. 
varajäsen; Jari Palonen, 62, Helsinki, 
(4 ääntä), 3. varajäsen. Koska molem-
mat Saloset saivat saman äänimää-
rän, kutsumisjärjestys määrättiin ar-
valla.

Hallituksessa jatkavat vuonna 2023 
Mira Nieminen, Vantaa, ja  Merja 
Regnér, Espoo. Pinja Ahvenniemi 
ilmoitti ennen syyskokousta eroa-
vansa hallituksesta opiskelukiireisiin-
sä vedoten. Varajäsen toimii hänen 
tilallaan hallituksessa. 

Sade teki tepposet

Säätiedotuksen mukaan sateen piti 
loppua iltapäivällä. Joukko innok-
kaita kävelijöitä kokoontui hotellin 
aulaan tarkoituksenaan tutustua 
ympäristöön Jyväskylän kaupun-
gin vapaaehtoisen kulttuuriluotsin 
Hanna Helimäen johdolla. Hän otti 
meistä oikein kuvankin muistoksi. 
Ulos astuttuamme totesimme sa-
teen pikemminkin yltyneen. Lopulta 
lenkille lähtivät vain Hanna ja minä 
sekä opaskoirani Ciru, joka olisi joka 
tapauksessa pitänyt ulkoiluttaa. 

Matkalla Hanna tutki likomärkää, 

Porvoolainen Heikkisen perhe antoi syys-
kokoukseen vahvan panoksen. Alisa, 17, sai 
äänestää ensi kertaa, ja vanhemmat Otto ja 
Sini toimivat vaalivirkailijoina ja ääntenlas-
kijoina.
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repaleista karttaa ja ehdotti, että oi-
kaisisimme kinttupolkua pitkin mel-
ko jyrkän harjanteen yli. Onneksi hän 
oli opiskellut kuvailutulkkausta. Siitä 
oli huomattavaa apua, kun keinotte-
limme liukkaiden juurakoiden ja ki-
vien yli harjanteen toiselle puolelle. 
Likomärkinä mutta voittajan fiiliksin 
palasimme hotellille, jossa tuhti an-
nos ylikypsää härkää ja tiramisu-jälk-
käriä jo odotti. 

Koskettava konsertti

Illan konsertti pidettiin jo tutuksi 
tulleessa kokoustilassa. Jyväskylän 
seudun retinakerho oli käynyt katso-
massa samojen esiintyjien Pimeetä 
draamaa -näytelmän 2021. Sen käsi-
kirjoitus ja laulujen sanat perustuvat 
näkövammaisten omiin kokemuksiin 
elämästä. Sama teema toistui tässä-
kin konsertissa. Musiikki oli niin kau-
nista ja koskettavaa, että minun piti 
kaivaa nenäliina käsilaukusta. Myös 
vierestä ja takaa kuului nyyhkytystä. 
Ohjelma oli ohi aivan liian nopeasti, 
ja yleisö vaati lisää. 

Saimme kuulla kauneimman laulun 
uudelleen. Siinä näkövammainen 
nainen kysyy, miltä taivas näyttää, 
ja näkevä mies selittää ilmakehän 
koostumusta ja tähtitaivaan ilmiöitä. 
Vuosia myöhemmin pari avioituu, ja 
mies ymmärtää, että taivas on sitä, 
kun rakastaa niin paljon, ettei päästä 
toista putoamaan, vaikka kaikki ym-
pärillä sortuisi. 

Kirsti-Sisko ja Timo Salonen, Tarja Pietiläi-
nen, Kaija Halme, Arja Piisinen, Outi Lehti-
nen ja opaskoira Ciru hotellin aulassa läh-
dössä ulkoilemaan.

Lauantai-illan musiikki-
esiintyjät, vas.  Mikael Mii-
nala, Jorma Vilkko, Sanna 
Astikainen, Laura Asunta, 
Riikka Kannisto ja Matti 
Mäkelä.
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Yleisön yhteinen toivomus oli, että 
tämä Keski-Suomen Näkövammai-
set ry:n ja Teatterikoneen yhteistyönä 
syntynyt näytelmä esitettäisiin koko-
naisuudessaan uudelleen vielä joskus, 
ehkäpä jo ensi vuonna Retina ry:n 
50-vuotisjuhlavuoden yhteydessä. 

Arkkitehtuuria ja veistoksia

Sunnuntaiaamu valkeni aurinkoi-
sena ja kirpakkana. Aamiaisen ja pie-
nen happilenkin jälkeen oli aika pa-
kata tavarat ja suunnata keskustaan. 
Siellä ryhmäämme liittyi opas, jonka 
johdolla teimme 1,5 tunnin kävely-
kierroksen kaupungilla. Joukossam-
me oli useita, jotka eivät tunteneet 
Jyväskylää entuudestaan.

Oli mielenkiintoista havaita, miten 
monimuotoisia rakennuksia Alvar 
Aalto on kaupunkiin suunnitellut. 
Kuulimme tarinoita paitsi hänestä, 
myös muista täällä vaikuttaneista 
merkkihenkilöistä kuten Minna Can-
thista, Wivi Lönnistä ja Uno Cygna-
euksesta.  

Erityisen viehättävä kohde oli Toi-

volan vanha piha 1800-luvun puu-
taloineen. Sen käsityöpuodeissa, 
sepän pajassa, kotiseutumuseossa 
ja kahvilassa olisi mukava vierailla 
kesäaikaan. Kierroksen varrelle osui 
myös useita veistoksia. Suurin niistä 
oli 12-metrinen Torikuningas ja pie-
nin varpusta esittävä Silmällä pidet-
tävä.

Kävelykierroksen jälkeen ehdimme 
vielä ennen junan lähtöä levähtää 
hetken ja nauttia maukkaat lohian-
nokset asemaa vastapäätä olevassa 
ravintolassa. Ciru sai hotkaista her-
kulliset kalannahat sillä välin, kun 
sen herkkävatsainen kollega Kiki 
vain nuoleskeli huuliaan.   

Jyväskylän pienin patsas, Jussi Heikkilän Silmäl-
lä pidettävä kiinnosti Cirua. Kävelykadulle ros-
kalaatikon alle sijoitettu pronssivarpunen muis-
tuttaa siitä, että tämä ennen niin yleinen laji on 
katoamassa Euroopasta.

Toivolan vanhaa pihaa koristaa Samuli 
Alosen Cityhirvi-patsas. (Kuva: Arja 
Piisinen)
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Tehokas faskiakurssi 
vertaisporukassa
Teksti: Tarja Pietiläinen
Kuvat: Kaija Halme

Syyskuun lopulla alkaneelle Kes-
ki-Suomen Näkövammaisten 

ja Jyväskylän seudun retinakerhon 
faskiakurssille lähteneille luvattiin 
paljon: ”Tuleva harjoittelu ehkäisee 
vammoja, parantaa liikehallintaa 
ja tasapainoa, ylläpitää ja parantaa 
liikkuvuutta, kehittää suorituskykyä, 
virkistää mieltä, nostaa minäpysty-
vyyden tunnetta ja on osa sosiaalista 
kanssakäymistä.”

Lokakuun lopussa tehdyn tilanne-
kartoituksen perusteella voimme 
todeta kaikkien lupausten toteutu-
neen.

Kukkulan koululla Jyväskylässä jär-
jestetylle kurssille on osallistunut 
paikan päällä kahdeksan näkövam-
maista, pääosin retiniitikoita. Etäyh-
teyden päässä on ollut säännöllisesti 
yksi henkilö ja satunnaisesti useam-
piakin. Mukana on ihmisiä paitsi Jy-
väskylän alueelta myös kolmesta 
muusta kunnasta, joista matka-aikaa 
tulee jopa yli tunti suuntaansa.

Osallistujat ovat olleet kurssin jär-
jestelyihin hyvin tyytyväisiä. Koulun 
liikuntasali on esteetön, ja kokoon-
tumisaika alkuillasta mahdollistaa 
muunkin elämän. Ohjauskerrat vi-
deoidaan joka kerta etäosallistumi-
sen mahdollistamiseksi, ja tallenteen 
saavat käyttöönsä kotiharjoittelun 
tueksi kaikki kurssilaiset.

Osallistujien mielestä kurssi on vas-
tannut odotuksia, jopa ylittänyt ne. 
Jo kahden kuukauden treeni on vai-
kuttanut kehon toimintaan mm. seu-
raavasti:

– Kyllä kehossa tuntuu harjoitus. 
Jumit ja kireydet olivat alkuun jopa 
kivuliaita, mutta pikkuhiljaa antavat 
myöten.

 – Ihana tunne. Liikunta ja vertaistu-
ki. Lisää tällaista!

Tarja Pietiläinen haastattelee faskiatunnin 
ohjaajaa, fysioterapeutti Tommi Liikasta.
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– Olin utelias uudelle asialle, ja se 
on osoittautunut mieluisaksi. Olen 
laiska jumppaamaan, joten tämä 
tuntui paremmalta ja on helppo to-
teuttaa keskellä arkiaskareita.  

– Yhteistapaamiset ovat olleet mu-
kavia. On ollut kiva tavata sekä uusia 
tuttavuuksia että vanhoja tuttuja. 
Tässä on ollut ryhmäliikunnan iloa. 
Paikalla olo on mielekkäämpää kuin 
etäosallistuminen. Siinä välittyy jo-
tain voimaannuttavaa, kun yhdessä 
venytellen vedet silmissä puhistaan 
ja nauretaan.

Kurssin vetäjää, fysioterapeutti Tom-
mi Liikasta kiitetään suvereenisti: 

– Ammattitaitoinen, rauhallinen, 
ystävällinen, tasapuolinen. Ohjaaja 
kiertää salissa tarkistamassa, että jo-
kainen tekee annetut liikkeet oikein.

Ryhmä saa Tommilta kannustavaa 
palautetta: 

 –  Keskeisin huomio kurssista näin 
viiden kokoontumiskerran jälkeen 
on, että täällä on tosi hyvä tekemisen 
meininki. Porukka on ollut innokas ja 
motivoitunut. Tämä on näyttäytynyt 
omaan silmään tekemisen sujuvuu-
den edistymisenä. Kotiharjoituksilla 
voi tehostaa oppimista ja hyvän lop-
putuloksen saavuttamista. Suunta 
on varsin lupaava. On löydetty kirei-
tä ja harjoitettaviakin lihaksia. Kurssi-
laisten valmius tehdä harjoitteita on 
syksyn mittaan koko ajan edistynyt.

Jo kurssin puolivälissä on alettu ky-
sellä: ”Miten jatko?” Se kertoo siitä, 
että on koettu hyvänä paitsi omaan 
kehoon saatu uusi tuntuma, myös 
siitä, että omassa pienryhmässä ole-
minen tuntuu turvalliselta. Yhdessä 
vertaisten kanssa tekeminen antaa 
oikeasti uutta voimaa jokaiseen arki-
päivään.

Ohjaaja Tommi Liikanen tarkistaa faskia-
pallon paikkaa Jaana Harmaisen olkapään 
alla. Taustalla Sanna Astikainen ja Tarja 
Pietiläinen.

Faskiapalloa pumpataan 
kevyesti päkiän alla. 
Jalkapohja saa 
miellyttävää hierontaa.
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Kutsu Yle kahville -verkkosivul-
la Yle kertoo haluavansa oppia, 

kuinka se voisi entistä paremmin pal-
vella erilaisia, eri puolilla maata asu-
via suomalaisia. Tampereen seudun 
retinakerho innostui asiasta ja lähetti 
syyskuun lopussa oman kutsunsa. Ilo 
oli suuri, kun vastaus tuli. 

Maanantaina 7.11.2022 Ylen yh-
teiskuntasuhteiden tuottaja Jenni 
Laine ja apulaistuottaja Annastiina 
Paavola nousivat junaan Helsingissä 
ja saapuivat kerhomme vieraiksi iso 
pullapussi mukanaan. Tapaaminen 
oli rento ja hauska. 

Yle saa kahvikutsuja niin paljon, 
että vain noin puolet voidaan to-
teuttaa. Olimme ensimmäinen nä-
kövammaisryhmä, joka esitti kutsun, 

Yle kävi kahvilla
Teksti ja kuva: Outi Lehtinen

ja meillä olikin paljon toivomuksia. 
Kerroimme, miten suuri merkitys 
TV-ohjelmien äänitekstityksillä on 
näkövammaisille ja miten mukava 
kuvailutulkattuja elokuvia on katsel-
la. Äänitekstityksiä toivottiin myös 
uutislähetyksiin sekä ohjelmiin, jois-
sa osa sisällöstä näkyy ruudulla pel-
kästään tekstinä. 

Elämme hyvin visuaalisessa maail-
massa. Päivittäin harmittaa, kun sää-
kartan ”varoitukset näkyvät tässä” tai 
kuuluttaja kertoo ohjelmien välissä, 
että ”tänään jatkuu tämä suosittu 
sarja”. Toisinaan ruudulla juoksee 
varoitusteksti kiihkeän piipityksen 
kera. Näkövammainen voi vain ih-
metellä, liikkuuko lähistöllä veren-
himoinen peto vai pitäisikö ikkunat 
sulkea myrkkypilven varalta. 

Moni kerholainen kuuntelee ah-
kerasti radiota, joka palveleekin nä-
kövammaisia erinomaisesti. Risuja 
tuli vain toimittajille, jotka musiikkia 
soittaessaan puhuvat intron päälle.

Yleläiset olivat valmistautuneet 
vierailuun huolellisesti ja vastaili-
vat kysymyksiimme asiantuntevas-
ti. Aika kului kuin siivillä, ja koimme 
tulleemme sekä kuulluiksi että ym-
märretyiksi. Jokainen toive kirjattiin 
tarkasti ylös ja luvattiin viedä eteen-
päin. Tulevaisuus näyttää, miten ne 
huomioidaan käytännössä.

Ylen edustajat Annastiina Paavola ja Jenni 
Laine kahvikupposten äärellä.
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Kesäretki aistipuutarhaan

Teksti ja kuva: Outi Lehtinen

Tampereen seudun retinakerho teki 
6.6.2022 kesäretken Hervantaan 
Kuurosokeiden aistipuutarhaan, jon-
ka keskellä olevassa grillikatoksessa 
nautimme aidoilla tulilla paistet-
tua makkaraa ja muita eväitä. Milla 
Lindh kertoi puutarhan tuoksuvista, 
syötävistä ja tunnusteltavista kas-

Retinakerhojen kuulumisia

veista, jotka tosin eivät vielä näin 
varhaiskesällä olleet ehtineet täy-
teen loistoonsa. Talon grillimestari 
huolehti makkaranpaistosta. Aurin-
ko lämmitti ihanasti, ja suuri vaah-
tera tarjosi meille lempeää varjoaan. 
Paikalla oli isäntäväen lisäksi 14 ker-
holaista.

Tampereen seudun retinakerholaisia aistipuutarhassa grillikatoksen pöytien ääressä odotte-
lemassa makkaroiden kypsymistä.
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Ihmisiä Suomen suvessa

Teksti ja kuvat: Mira Nieminen

Pääkaupunkiseudun retinakerholai-
set saivat nauttia aurinkoisesta sääs-
tä 15.6.2022 Jari Niemisen kesän-
viettopaikassa Vaaksinjärven upeissa 
maisemissa. Meitä oli kaksi opaskoi-
raa mukaan luettuna yhteensä 17 ke-
säillasta nautiskelijaa. Moni saunoi ja 
kävi uimassa. Koirat riemuitsivat yh-
dessä vesileikeistään.

Saunomisen ja uimisen jälkeen oli 
kaikilla jo nälkä. Grilli saatiin pian 
kuumaksi, ja makkarat maistuivat ke-
sälle. Ensi vuonna otetaan uusiksi!

Talviturkki päätyi järveen.
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Luontoretki Lievestuoreelle

Teksti ja kuva: Kaija Halme

Jyväskylän seudun retinakerhon 
retki Mustanvuoren ulkoilualueella 
Laukaan kunnassa Lievestuoreella 
lauantaina 8.10.2022 onnistui hy-
vin ajoittaisesta sateesta ja tihkusta 
huolimatta – onhan sadetakit. Väylät 
ovat erittäin helppokulkuisia, leveitä 
ja tasaisia, hiekkatuhkalla päällystet-

Kodassa nuotiotulen äärellä eväitä nauttimassa Pekka Kuukkanen ja Tarja Pietiläinen puoli-
soineen. 

tyjä latupohjia. Kiersimme rauhalli-
sesti viiden kilometrin lenkin. Noin 
kilometrin päässä parkkipaikalta 
on hyvä kota, puuvarasto ja huussi. 
Saimme vieraaksi lievestuorelaisen 
Leo Asikkalan kertomaan paikal-
lishistoriasta, Lievestuoreen Liisasta 
ja siitä tehtaan varjosta.
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Toimiston puhelin- 
ja päivystysaika

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on 
tavattavissa puhelimitse tiistaisin 
ja torstaisin klo 9–15 numerossa 
045 135 7611. Muina aikoina voit jät-
tää viestin vastaajaan. Toimisto on 
suljettu 12.12.2022-15.1.2023.

Vuosikokoukset 2023

Retina ry:n kevätkokous pidetään 
lauantaina 25.3.2023 Porissa ja syys-
kokous lauantaina 28.10.2023 Hä-
meenlinnassa. 

Juhlavuoden kesä-
tapahtuma Tampereella 
4.–6.8.2023

Retina ry täyttää ensi vuonna 50 
vuotta. Tätä tärkeää virstanpylvästä 
juhlitaan Tampereella pidettävien 
kesäpäivien yhteydessä. Majoitus- ja 
juhlapaikkana toimii Original Sokos 
Hotel Ilves. Se sijaitsee Pyhäjärveä, 
Tammerkoskea ja Näsijärveä myö-
täilevän yhtenäisen rantareitistön 
varrella. Lähes kaikkiin käyntikoh-
teisiimme pääsee tätä moniaistista, 
helppokulkuista ja näkövammaisille 
turvallista kevyenliikenteen väylää 
pitkin. 

Perjantaina on tervetulokahvit ja 
päivällinen. Iltaa voi jatkaa Tammer-
kosken rantamaisemissa terassielä-
män tai leppoisan kävelyn merkeissä. 

Lauantaina teemme opastetun kä-
velykierroksen Kohisevan kosken 
kupeessa. Kierros sisältää historiaa, 
luontoa, siltoja, arkkitehtuuria, kult-
tuuria, teollisuutta ja uutta kaupun-
ki-ympäristöä.

Kuvailutulkattu kierros Museokes-
kus Vapriikin moniaistisessa Luon-
nontieteellisessä museossa sopii 
kaikenikäisille ja vastaa moniin kysy-
myksiin: Mitä ääniä kuuluu kesäyös-
sä? Miltä tuoksuu kataja? Miltä tun-
tuu jäniksen turkki?

Lounaan jälkeen teatterin ystäville 
on tarjolla Väinö Linnan Täällä Poh-
jantähden alla -näytelmä Pyynikin 
kesäteatterin pyörivässä katsomossa 
luonnonkauniin Pyhäjärven rannalla. 

Nuoret hurjapäät pääsevät kokei-
lemaan köysilaskeutumista Pyynikin 
näkötornista. Laskeutumiskorkeus 
on 26 metriä, ja tornin sijainti kor-
kean harjun päällä lisää jännitystä. 
Kaiteella seistessä tuntee olevansa 
koko maiseman yläpuolella. Pyyni-
kin munkkikahvilan sokeriset munkit 
ovat maankuuluja.

Lapsiperheiden ykköspaikka on 
Särkänniemi. Siellä on huvipuisto, 
Koiramäen eläinpuisto, Akvaario ja 
Näsinneulan näkötorni. Päivää voi 
mainiosti viettää myös omassa kave-
riporukassa. Tampereella riittää mie-

Yhdistys tiedottaa
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lenkiintoisia kohteita ja tekemistä 
kaikenikäisille.

Retina ry:n 50-vuotisjuhlassa eläy-
dytään yhdistyksen värikkäisiin vai-
heisiin. Illan teema on Ahdingosta 
kukoistukseen. Maila Mehtälän 
käsikirjoittaman pienoisnäytelmän 
rooleissa nähdään Tampereen seu-
dun retinakerholaisia. Juhlaillallisen 
lomassa kuulemme musiikkia, ja päi-
vän päätteeksi pääsemme pyörähte-
lemään parketilla.

Sunnuntaina katsastamme lähei-
sen Tampereen Nokia-areenan ja 
ajelemme sitten vesibussilla Viikin-
saareen, jonka viehättävässä kesära-
vintolassa nautimme lounaan.

Kesäpäivien tarkempi ohjelma jul-
kaistaan Jäsentiedotteessa 1/2023 ja 
Retina-lehdessä 1/2023.

Retina Day Iiriksessä 
30.9.2023 

Tavanomaista juhlavampi kan-
sainvälisen retiniitikon päivän ta-
pahtuma Retina Day järjestetään 
hybridikokouksena Iiris-keskukses-
sa Helsingissä lauantaina 30.9.2023. 
Mukaan kutsutaan yhteistyökump-
paneita ja ulkomaisten sisaryhdistys-
ten edustajia, jotka voivat halutes-
saan lähettää tervehdyksensä myös 
videoyhteydellä. 

Päivällä on tuttuun tapaan silmä-
lääkärien ja tutkijoiden asiantunti-
jaluentoja, apuvälinenäyttely ja tuo-
tetori. Luennot simultaanitulkataan 
englanniksi ja suomeksi. Ohjelma 

jatkuu juhlavalla illallisella, jonka 
yhteydessä vastaanotetaan terveh-
dyksiä, jaetaan huomionosoituksia ja 
nautitaan musiikkiesityksistä. 

Kerhotoiminta

Uudenmaan retinakerho

Retina Uusimaa etsii uusia vetä-
jiä. Raisa Ticklén ja Mira Nieminen 
jättäytyvät vetovastuusta. Kerhon 
WhatsApp-ryhmä toimii edelleen, ja 
kaikki ryhmään kuuluvat voivat tie-
dottaa siellä ajankohtaisista asioista. 
Kun kerho jatkaa taas kokoontumi-
sia, siitä tiedotetaan WhatsAppissa.

Retina ry:n vertaistukihenkilöt ovat 
käytettävissä. Minun näköinen mie-
li -hankkeen puhelinrinkiin pääsee 
mukaan ottamalla yhteyttä Jutta 
Saanilaan, p. 09 3960 4088.  Kan-
nattaa myös seurata Helsingin ja Uu-
denmaan, Vantaan sekä Espoon Seu-
dun Näkövammaisten ilmoittelua ja 
osallistua niiden järjestämiin tapah-
tumiin. 

Tampereen seudun 
retinakerho

Kerho kokoontuu yleensä joka kuu-
kauden ensimmäisenä maanantaina 
klo 15:30-17:00 Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry:n kerhohuoneel-
la, Kuninkaankatu 8 A, 2. krs. Kahvi-
raha 2 euroa. 

Ma 12.12.2022 klo 15.30-18:00 Pik-
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kujoulut Hopealahden senioritalon 
ravintolassa, Käpytie 8, käynti kadun 
puolelta. Jouluruokaa ja leivonnaisia, 
joululauluja ja muuta ohjelmaa. Pik-
ku paketti pukinkonttiin! Ateriamak-
su 10 €/hlö. ilmoittautumiset Outille 
viimeistään 7.12.

Ma 9.1.2023 Kuulumisten vaihtoa 
ja kevään ohjelman suunnittelua.

Ma 6.2.2023 Oikeuksienvalvonnan 
asiantuntija Minna Ågrén kertoo 
ajankohtaisista asioista ja vastailee 
kysymyksiin.

Lisätiedot: Raija Leppänen, p. 
0400 797 139, raija.leppanen25@
gmail.com tai Outi Lehtinen, p. 040 
700 7930,  outi.lehtinen@elisanet.fi. 

Jyväskylän seudun 
retinakerho

Jys retinan toiminta jatkuu tuttuun 
tapaan kevätkaudella 2023. Ohjel-
masta tiedotetaan tarkemmin kevät-
kauden alkaessa.

Lisätiedot: Tarja Pietiläinen, p. 
0400 808 970, tarja.m.pietilainen@
gmail.com tai Kaija Halme, p. 040 
735 9510, kaija.a.halme@gmail.com

Vaasan retinakerho

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

Ylen edustajat Jenni Laine (vas.) ja Annastiina Paavola sekä Tampereen seudun retina-
kerholaisia 7.11.2022 (kuva: Jenni Laine)
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Palvelukortti

Haluan liittyä varsinai seksi jäseneksi (jäsenmaksu 29 euroa/vuosi + liittymismaksu 
10 euroa. Alle 25-vuotiailta ei peritä liittymismaksua ja jäsenmaksu on 20 euroa/
vuosi). Jäsenmaksu sisältää jäsenpaketin ja Retina-lehden vuosikerran)

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 ja lippiksen värinä tummansininen ja 
luonnonvaalea. Hinta 10,- / kpl tai yhdessä ostettuna 15,- . Kokoja rajoitetusti.
Lähetyskulut lisätään per kpl: T-paita 4,20 € / lippis 4,20 €  

         
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.
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Retina ry

Marjaniementie 74
00930 HELSINKI 

liimaa 
tähän 

kirjemerkkiPäiväys

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Perinnöllistä verkkokalvonrappeumaa 
sairastavien puolestapuhuja

Retina ry
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Puheenjohtaja: 
Sini Sjöblom, Helsinki
0400 567 836, sjoblom.sini@gmail.com

Juhani Kaasinen, Helsinki
044 231 0958, jes.kaasinen@gmail.com

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

Mira Nieminen, Vantaa
040 626 7688, mira.nieminen12@gmail.com

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

Anu Roivainen, Jyväskylä
044 558 5915, anuorvokki66@gmail.com 

Retina ry:n hallitus 2023

Vertaistukea opiskelijoille ja nuorille 
aikuisille:

Pinja Ahvenniemi, Helsinki/Jyväskylä            
045 111 9958, pinja.ahvenniemi@outlook.com

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

Vertaistukea perheille:

Kirsi Myyryläinen, Espoo                                      
040 849 1562, kirsi.myyrylainen@gmail.fi

Mira Nieminen, Vantaa                                      
044 263 0221, mira.nieminen12@gmail.com

Susanna Rahunen, Vantaa                                  
050 482 1172, susku_tsr@hotmail.com

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

Riitta Lahtinen, Helsinki   
040 522 4201, riitta.lahtinen@icloud.com

Vertaistukea työssäkäyville:

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

Kristiina Helin-Kesäläinen, Helsinki                                                                  
040 571 9563                                                                               
kristiina.kesalainen@luukku.com

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

Vertaistukea varttuneille:

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

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

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

Retina ry:n vertaistukihenkilöt

Sihteeri/toimistonhoitaja: 

Arja Piisinen, Helsinki 
045 135 7611, info@retina.fi

Varajäsenet:

Kirsti-Sisko Salonen, Jyväskylä
045 844 8841, kirsti.sisko.salonen@gmail.com

Ritva Salonen, Kangasala
050 574 6337, ritva.salonen49@gmail.com

Jari Palonen, Helsinki
044 980 9505, JariPPalonen@gmail.com
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Kuva: Sari Voutilainen


