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Voimaannuttavaa vertaistukea
TEKSTI JUHA-ERKKI KANTS POSITIIVISET RY:N VERTAISTUEN KOORDINAATTORI

V ertaistuki on vapaaehtoisuu-
teen perustuvaa  
ei-ammatillista toimintaa,  
jonka perustana ovat 

samankaltaiset kokemukset hiv-tartun-
nan tuomista haasteista elämässä.

Ihmiset, joilla on keskenään samanlai-
sia elämänkokemuksia tai jotka elävät 
samojen haasteiden kanssa, voivat 
antaa toisilleen vertaistukea jakamalla 
kokemuksiaan ja tukemalla toisiaan 
elämässä eteenpäin.

Vuonna 2021 vertaistuen ja toiminnan 
sisältöä on Positiivisissa suunniteltu 
palvelukyselyn vastauksia noudattaen. 

Tässä Poverin numerossa esitellään 
vertaistukea ja toimintaa vuoden 2021 
aikana. Koronarajoitteiden vuoksi osa 
tapaamisten ajankohdista on jätetty 
avoimeksi.

• Vertaistuen voi määritellä omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää sa-
mankaltainen elämäntilanne.

• Ihminen, joka on kokenut samankaltaisia tunteita, ymmärtää ja hyväksyy helpommin toisen vastaavassa tilan-
teessa olevaa ihmistä. Yhteiset kokemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä.

• Vertaistuen voimavarana ovat kokemukset, kokemustieto ja niihin pohjaava elämänviisaus. 

• Toisten hiv-positiivisten selviytymistarinoilla voi olla hyvinkin suuri merkitys silloin, kun hiv-tartunnan saanut 
kokee leimautumisen pelkoa, tuntee itsenä yksinäiseksi ja pohtii, miten hiv tulee vaikuttamaan omaan elämään 
ja miten sen kanssa oppii elämään.

• Vertaistuki mahdollistaa menneen ymmärtämisen ja nykyhetkeen sitoutumisen sekä antaa toiveikkuutta tu-
levan kohtaamiseen. 

• Kokemusten jakaminen vertaisten kesken voi lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa, jota hiv-tartunta 
saattaa aiheuttaa.

• Tieto hiv-positiivisuudesta saattaa nostattaa hyvinkin negatiivisia ja leimaavia syyllisyyden ja häpeän tunteita, 
mikä voi aiheuttaa jopa syrjäytymisen vaaran. Samat ongelmat läpikäyneiden vertaisten tuki ja yhdessä jakami-
nen voivat helpottaa tilannetta huomattavasti.
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Positiivisten vertaistuki

Vertaistapaamiset 2021 

Vertaistapaamiset ovat 
avoimia tapaamisia, 
joihin voit tulla sellaisena 
kuin olet. 
Voit jakaa omia koke-
muksiasi ja ajatuksiasi 
sen verran kuin haluat. 
Tapaamisissa kunnioite-
taan jokaisen yksityisyyt-
tä.

P ositiiviset ry järjestää kaikille 
yhteisiä tapaamisia ja eri ryh-
mille kohdennettuja vertaista-
paamisia.

Kohdennetuista ryhmistä homo- ja 
bimiehet, naiset, nuoret ja +55-vuo-
tiaat, kukin ryhmä koontuu neljä kertaa 
vuodessa.

Perheille järjestetään kaksi tapaamis-
ta. Uutena toimintana vuonna 2021 
järjestetään kaksi vertaistapaamista 
heteromiehille ja läheisille.

Paikkakuntakohtaisia vertaistapaamisia 
järjestetään kaksi kertaa/paikkakunta:
Tampereella, Turussa ja Oulussa sekä 
yksi kerta Keski-Suomessa ja Kuopiossa.

Ensimmäiset kohdennetut tapaamiset 
kasvotusten järjestetään koronatilan-
teen salliessa.

Vuoden 2021 tapaamisia päivitetään 
tammikuun aikana Positiivisten 

kotisivujen etusivulla olevaan tapahtu-
makalenteriin. 
 
www.positiiviset.�/�-FI/vertaistuki/
tapahtumat
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Vertaistukea ja tietoa myös verkossa 

K orona-rajoitteiden alet-
tua maaliskuussa 2020 
aloitettiin virtuaaliset 
tapaamiset  

GoToMeeting -sovelluksella. 

Nettitapaamisia jatketaan riippumatta 
koronaan liittyvistä rajoitteista. Kerätyn 
palautteen mukaisesti osa netti-
tapaamisista järjestetään teemallisina, 
asiantuntijavierailijoineen.

Toivomme, että kaikki osallistujat 
pitävät kameran auki tapaamisissa, 
mutta se ei ole pakollista. Tapaamisia 
tullaan järjestämään siten, että fyysisiin 
tapahtumiin voi liittyä mukaan virtu-
aalisesti. Tämä mahdollistaa pääkau-
punkiseudun ulkopuolella asuvien 
osallistumisen.

Tapaamiset toteutetaan GoToMeeting 
–tapaamissovelluksella. Parhaiten se 
toimii, jos lataat sen etukäteen laitteel-
lesi. Latauksen voi tehdä sen tapaami-
sen linkistä, johon aiot osallistua.
Jos lataaminen tuntuu vaikealta, ohjeita 
löytyy sivuiltamme vertaistuki -osiosta  
positiiviset.�/�-FI/vertaistuki/ 
virtuaalitapaamiset  

Saat aina teknistä apua myös Positiivis-
ten henkilökunnalta. Tapaamisiin liittyy 
sama luottamuksellisuus, joka on ollut 
tärkeää fyysisissä tapaamisissa.  

Verkkotapaamisiin yhdessä laadittu 
nettietiketti julkaistiin Poverin nume-
rossa 1/2020.

Kurssit naisille ja miehille

P ositiiviset järjestää kaksi 
teemallista kurssia 
hiv-positiivisille. Toinen 
kursseista on suunnat-

tu naisille ja toinen homo- ja 
bi-miehille.

Kurssit alkavat torstaina klo 17 ja 
päättyvät sunnuntaina klo 12. Kurssille 
ovat tervetulleita kaikki hiv-positiiviset, 
riippumatta siitä kuinka pitkään on 
hivin kanssa elänyt.

Kurssit ovat ammatillisesti ohjattuja 
ja sisältävät asiantuntijan pitämän 
alustuksen keskusteluille. Molempien 
kurssien ohjelma sisältää myös va-
paamuotoista oleskelua sekä mahdolli-
suuden ulkoiluun ja virkistäytymiseen.

Kurssit järjestetään pääkaupunkiseu- 
dulla, ja sinne pääsee helposti julkisilla 
liikennevälineillä Helsingistä.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
tulevat voivat tarvittaessa hakea tukea 
matkakuluihin.

Kurssien omavastuu on 30 euroa,  
maksu sisältää täysihoidon.

Lue kurssikokemuksista sivuilta 9-11!

Naisten kurssi 23.-26.9.2021 Homo- ja bi-miesten kurssi 30.9.-3.10.2021

Kurssit alkavat torstai-iltana klo 17 ja päättyvät sunnuntaina klo 12.
Molemmille kursseille mahtuu 20 osallistujaa. 

Hakuaika kursseille on 1.2. – 30.8. 2021

Positiivisten toimisto ja tapaamispaikka

Helsingissä Kampissa sijaitsevaan toimistoomme voi tulla keskustelemaan hiviin liittyvistä kysymyksistä 
henkilökunnan kanssa, tapaamaan toisia hiv-tartunnan saaneita ja heidän läheisiään. 

Tapaamispaikka on avoinna arkisin klo 10-16, tiistaisin klo 20 asti.
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Järjestämme kolme ammatillisesti 
ohjattua Minä ja hiv -keskustelu-
ryhmää, kaksi suomenkielistä ja 
yhden englanninkielisen. 

Keskusteluryhmät on tarkoitettu kaikille 
hiv-positiivisille riippumatta iästä,  
sukupuolesta tai seksuaalisesta suun-
tautumisesta. 

Keskusteluryhmässä sinulla on mah-
dollisuus pohtia ja keskustella toisten 
hiv-tartunnan saaneiden kanssa hivistä 
ja sen vaikutuksesta elämään. Kes-
kusteluryhmien aiheita ovat hivistä 

kertominen kumppanille, satunnaiselle 
seksikumppanille ja läheisille.

Tuoko hiv joitain erityishaas-
teita seksuaalisuuteen ja sen 
toteuttamiseen, ihmissuhtei-
siin, parisuhteeseen tai sen 
muodostamiseen?

Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Keskusteluillat ovat maksuttomia ja ne 
pidetään Positiiviset ry:n toimitiloissa 
Kampissa.

Minä ja hiv -keskusteluryhmä

Taideterapia

Olin 
vuosia sitten kuullut 

taideterapiasta. En ollut 
koskaan uskaltanut mennä kurs-

sille koska luulin, että pitää osata 
maalata hyvin. 

Onneksi olin väärässä!

En tiedä, miten olisin selvinnyt en-
simmäisestä vuodesta hivin kanssa 
ilman taideterapiaa. Tunteiden 
käsittely ilman sanoja vieraiden 
ihmisten kanssa oli vapauttavaa. 
Virpi

Taide-
terapia on 

avannut minulle oven 
uuteen elämään kolmen 

vuoden yksinäisyyden jälkeen, 
mitä elämäni oli saatuani tiedon 
hivistä. Se on antanut aivan 
erilaisen perspektiivin asioille.

Tuuli 

Taideterapia on 
saanut minut 
käymään läpi 
hiv-positiivi-
suuttani ja 
hyväksymään sitä, 
mikä on auttanut 
minua pääsemään 
elämässä eteen-
päin sairauteni 
kanssa.
En voisi olla kiitol-
lisempi. Love it!

Kyltsy

Kuva: www.freepik.com Racool Studio
vektorigra�ikka Harryarts
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5.

Keväällä 2021 aloitamme jälleen 
suositun terapeuttisen taide-
ryhmän. Ohjatussa taide-
ryhmässä työstetään taiteen 

keinoin tietoisuutta siitä, miten hiv 
vaikuttaa omaan elmään.

Terapeuttisessa taideryhmässä sinulla 
on mahdollisuus tutkia taiteen keinoin 
itseäsi ja lisätä tietoisuuttasi omasta 
itsestäsi.

Taideterapiassa keneltäkään ei 
odoteta taiteellista lahjakkuutta ja 
osaamista, eli ei tarvitse osata piirtää 
ja maalata. 

Taiteen tekemisessä tärkeää ei ole 
itse lopputulos, eli taideteos. Olen-
naisinta on itse työskentelyprosessi 
ja sen eteneminen.

Taidetöitä ei arvostella ja arvioida 
taiteellisten kriteerien mukaan, 
vaan merkityksellisempää on itse 

Taideterapeuttisessa työskentelyssä tärkeintä on tekeminen

Olen 
kaiken 

lisäksi saanut 
uusia hyviä ystäviä, 

joiden kanssa voi 
jakaa avoimesti ilot 
ja surut.
Suosittelen 
lämpimästi 

taideterapiaa 
jokaiselle! 

Voimauttava valokuva

Vuonna 2021 toteutetaan 
voimauttavia valokuva-
projekteja!

Valokuvaprojekteissa tullaan hyö-
dyntämään voimauttavan valokuva 
-menetelmän keskeisiä näkökulmia: 
albumikuvia, valokuvaustilanteen vuo- 
rovaikutusta, omakuvaa sekä arki- 
elämän teemojen kuvaamista. 

Voimautuminen merkitsee ihmisestä 
itsestään lähtevää sisäisen voiman-
tunteen kasvuprosessia. 

Voimautuminen lähtee aina 
yksilöstä itsestään, toista 
ihmistä ei voi voimauttaa. 

Lisätietoja tulossa keväällä.  
Ensimmäinen ryhmä alkaa kesällä  
tai alkusyksystä. 

Positiivisessa psykologiassa keskitytään lisäämään kaikkea hyvää itsessämme - kuinka voisimme kukoistaa enemmän ja 
voida paremmin. Positiivisen psykologian lähtökohta ei ole oireiden tai sairauden vähentäminen vaan elämän myön-
teisten asioiden edistäminen.

Tervetuloa keskustelemaan vahvuuksista, hyvinvoinnista, myönteisistä tunteista, kasvusta ja elämän mielekkyydestä. 
Koska kokoonnumme Positiivisissa, niin pohdimme myös hiviä ja hivin kanssa elämistä edellä mainittuihin teemoihin 
liittyen.
Näihin keskusteluiltoihin voit tulla aina kun siltä tuntuu - tule vaikka kerran tai joka kerta! 
Lisätietoja ja tarkemmat kokoontumisajat ilmoitetaan nettisivuillamme tammikuussa.

Positiivisen psykologian teemakeskustelut
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Positiiviset hakee jälleen 
vapaaehtoisia toimimaan 
tukihenkilöinä ja järjestää 
keväällä 2021 uusille tuki-

henkilöille peruskoulutuksen.

Positiivisten tukihenkilöt ovat koulutet-
tuja vapaaehtoisia ja heillä on omakoh-
tainen kokemus hivin kanssa elämises-
tä joko itse hiv-positiivisena tai heidän 
läheisenään.

Tukihenkilötoimintamme lähtökohtana 
on tasavertaisuus ja vapaaehtoisuus.
Tukihenkilö on kuuntelija ja vierelläkul-
kija.

Peruskoulutuksessa käsitellään Positiivi-
set ry:n toimintaa ja miten tukihenkilö-
toimintaa käytännössä toteutetaan. 

Käydään läpi perustietoja ja uusimpia 
uutisia hivistä ja hivin kanssa elämisestä 

sekä kriisin vaikutusta elämään. Kou-
lutuksessa käsitellään myös tukihenki-
lötoiminnan eettisiä periaatteita, luotta-
muksellisuutta, vaitiolovelvollisuutta ja 
omaa jaksamista. 

Haastattelemme kaikki ilmoittautuneet 
ennen koulutuksen alkua. Mitään 
ennakko-osaamista koulutukseen osal-
listumiseen ei vaadita.

Tukihenkilötoiminnan lähtökohta on tasavertaisuus 

Haluatko toimia tukihenkilönä
hiv-tartunnan saaneelle tai hänen läheiselleen?

TEKSTI JUHA-ERKKI KANTS KUVA UNSPLASH, JEREMY BISHOP

Koulutus järjestetään kasvotusten
Koronatilanteesta johtuen ilmoitamme koulutuksen tarkemman 
ajankohdan myöhemmin Positiivisten nettisivuilla.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
juha-erkki@positiiviset.� tai puhelin 044 750 7462

“Tukihenkilönä oleminen on tuntunut merkityk-
selliseltä. Sain aikoinani itse paljon tukea omalta 
tukihenkilöltäni, joten halusin laittaa hyvän 
kiertämään. 
Koen tärkeänä, että hivistä pitäisi pystyä puhu-
maan, jottei jäisi asian kanssa yksin.”

Mikko
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TEKSTI SANNA KUVAT FREEPIK, MACROVECTOR

Oli hienoa, että sana oli vapaa ja jokaisella halukkaalla oli 
mahdollisuus tuoda ajatuksensa esille. Ilmapiiri oli siis sillä 

tavoin hyväksyvä, ja ohjaajat ottivat upeasti huomioon 
kaikki tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. 

Osallistuin Positiiviset 
ry:n järjestämälle, 
positiivisille naisille 
suunnatulle viikonlop-

pukurssille (perjantai-sunnuntai), 
joka järjestettiin leirikeskuksessa 
Helsingin lähistöllä.

Vaikka olen ollut positiivinen jo vuodes-
ta 2004, en ole aiemmin osallistunut 
vertaistuellisiin tapahtumiin. Tämä 
oli siis ensimmäinen kerta, ja saa-
vuin ystäväni kannustamana paikalle 
tutkailemaan, millaista on tavata muita 
hiv-positiivisia ja muutenkin katsastaa, 
millaisia ko. tapahtumat ovat kaiken 
kaikkiaan.   

Meidät ystäväni kanssa otettiin ystäväl-
lisesti vastaan, ja saimme heti piipahtaa 
huoneissamme sekä pääsimme kahvit-
telemaan ja tapaamaan muita osallis-
tujia. Minua hieman jännitti, koska olen 
suhteellisen ujo pohjimmiltani, enkä 
viihdy isoissa porukoissa, varsinkaan 
tuntemattomissa sellaisissa.
Mutta puitteet olivat mukavan rauhal-
liset. 

Oma odotukseni olikin, että viikonlop-
pu on rentouttava ja piristävä luonnon 
läheisyydessä. Paikka oli siis erinomai-
nen nämä odotukset huomioon ottaen. 
Olin myös tyytyväinen siihen, että 
saimme omat huoneet ja yksi huoneis-
to oli jaettu ystäväni kesken. Minulle, 
joka en tunne ketään entuudestaan 
ja koska olen vieläpä introverttiuteen 
taipuvainen, tämä järjestely oli oman 

jaksamisen kannalta erittäin tärkeää. 

Kävi nimittäin ilmi, että viikonlopun 
aikataulu oli suhteellisen tiivis, ja 
ohjelma oli yhteistä aamupalasta yö 
syöntiin saakka. Siksi tunsin, että sosi-
aalinen patterini uhkasi lopahtaa ennen 
aikojaan. 

Viikonlopun ohjelmasisältö oli mielestä-
ni onnistunut ja kiinnostava. Luen-
noitsijan häpeä -teema kirvoitti 
mielenkiintoisia keskusteluja ja erilaisia 
argumentteja. Minusta oli hienoa, 
että sana sai olla vapaa, ja jokaisella 
halukkaalla oli mahdollisuus tuoda 
ajatuksensa esille. Ilmapiiri oli siis sillä 
tavoin hyväksyvä, ja ohjaajat ottivat 
upeasti huomioon kaikki tasapuolisesti 
ja yhdenvertaisesti. 

Hieman minua jäi ihmetyttämään jois-
sakin yhteyksissä / kohtaamisissa se, 
että välillä tuli olo, että sillä, milloin 
on diagnosoitu hiv-positiiviseksi tai 
millainen tausta/tarina tässä yhteydes-
sä on, arvottaa sinua. Äärimmäisesti 
ilmaistuna; kuin jonkinlainen ”rankkaus” 
sen perusteella, kuinka epätoivoisessa 
tilanteessa on sairastunut ja millaisia 
vastoinkäymisiä kokenut. Onneksi tämä 
ei ollut yleinen ilmiö, mutta minua se 
hieman häiritsi. 

Ymmärrän sen, että useat olivat tunte-
neet toisensa jo hyvin pitkään ja itkut 
on itketty ja tunteita ja kokemuksia 
on jaettu. Eli sellainen hitsaa yhteen ja 
antaa inhimillisen yhteenkuuluvuuden 

tunteen, sekä on nimenomaan vertais-
tuen yksi tavoite. 

Mutta itse en ainakaan tämän kurssin 
aikana kokenut, että haluaisin jakaa 
omia kokemuksiani kovin henkilö-
kohtaisesti. Toisaalta siksi, että olen 
kulkenut oman polkuni, ja käsitellyt 
asioita tavallani ja tahollani. Ja toisaalta, 
ryhmän suuri koko ja hitaasti lämpiävä 
persoonani eivät osaltaan tue avautu-
mistani henkilökohtaisista kokemuk-
sistani. 

Tietenkään kenenkään ei tarvitse pu-
hua, jos ei siltä tunnu, mutta onko 
avautumatta jättäminen yhtä aikaa as-
kel taaksepäin yhteisestä piiristä. Jääkö 
siksi väkisinkin ”outolinnuksi”? Pohdin 
myös, onko yleisesti hyväksyttävämpää 
olla taustastaan katkera, onko sellai-
nen ihminen helpompi ottaa lähelle, 
ymmärtää häntä?

Kaiken kaikkiaan oli hienoa tavata suuri 
joukko vahvoja naisia. Kaikki selvinnei-
nä raskaistakin asioista, kaikki omana 
itsenään. Sellaisina kuin olemme. 

Kokemuksia naisten kurssilta 
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Mukava viikonloppu naisten kesken 

Koronaepidemian takia oli syntynyt ns. kontakti- ja ihmis- 
suhdevelkaa ja mitä mainioin mahdollisuus tämän velan  

kuittaamiseksi tuli syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, 
kun pääsin yhdistyksen järjestämälle naisten kurssille. 

Viime keväänä maailmam-
me muuttui melkoisella 
tavalla. Riskiryhmään 
kuuluvana koko kevät ja 

osa alkukesästäkin menivät kontak-
teja vältellessä ja uusia käytäntöjä 
opetellessa. Kesän kuluessa sentään 
uskaltauduin tapaamaan ystäviä ja 
saimme onneksi elää kesän suhteel-
lisen normaalia elämää.

Koronaepidemian takia oli syntynyt ns. 
kontakti- ja ihmissuhdevelkaa ja mitä 
mainioin mahdollisuus tämän velan 
kuittaamiseksi tuli syyskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna, kun pääsin yh-
distyksen järjestämälle naisten kurssille. 

Sää suosi meitä, sillä saapuessamme 
perjantaina kurssipaikalle, aurinko 
paistoi ja meri kimmelsi. Ilmassa oli vielä 
kesän tuntua. Oli kerrassaan hieno alku 
mukavalle viikonlopulle. 

Perjantain ohjelma alkoi yhteisellä 
päivällisellä, joka lupasi hyvää koko 
viikonlopulle. Ruoka oli todella her-
kullista ja paikan kokki piti erinomaista 
tasoa yllä muonituksessa koko viikon-
lopun ajan. Perjantaina saunottiin ja 
tutustuttiin toisiimme. 

Mukavinta oli, että tapasi uusia ihmisiä, 
vaikka näissä ympyröissä on tullut jo 
vuosikymmen tai pari pyörittyä. Koro-
napandemiakin unohtui keskustellessa 
mitä moninaisimmista aiheista. 

Lauantain ohjelmassa oli keskustelua 
häpeästä ja iltapäivällä joogaa. 
Keskustelu häpeästä, vaikka sitä on 
monta kertaa käyty, on edelleen hyvin 
ajankohtaista toisille osanottajille, 
toisille aihe ei kuitenkaan antanut hiviin 
liittyen oikein mitään. 

Meillä jokaisella on oma hivi-
tarina. Jokainen meistä 
tartunnansaaneista kokee 
tämän sairauden omalla 
tavallaan ja kokemukset 
vaikka ovat hyvin erilaisia, 
ovat silti yhtä arvokkaita.

 Toisaalta häpeä on elämässä aina läsnä 
ja liittyy usein myös naisena olemiseen. 
Ajattelemisen aihetta itse kullekin. 

Lauantain kohokohta minulle oli jooga-
tunti. Se oli ihanan rentouttavaa ja 
rauhaa tuovaa, kuten jokainen kerta, 
jonka joukkoomme kuuluva nainen on 
sitä meille pitänyt. Illalla saunoimme 
ja sen jälkeen jutustelimme ja söimme 
iltapalaa. Kielenkannat saivat korona- 
kevään jälkeen jälleen laulaa. Se tuli 
todella tarpeeseen. 

Sunnuntaina oli hieman haikea, mutta 
muuten hyvä �ilis, sillä viikonlopun 
aikana oli melkoinen osa ihmissuhdeve-
lasta tullut kuitatuksi. Teimme yhteen-

vedon viikonlopun annista aamiaisen 
jälkeen ja jokainen sai kertoa mielipi-
teensä. Joillekin viikonloppu oli antanut 
paljon, toisille vähän vähemmän. Mutta 
ihmisten kohtaaminen ja kokemusten 
jakaminen oli parasta – joskin aika 
uuvuttavaa myös!

Minusta oli hyvä, että lopussa keskus-
teltiin erilaisista tarpeista yhteisille 
tapaamisille ja kursseille: mm. halu-
taanko tavata vain naisten kesken vai 
mieluummin kursseja kaikille, mitkä 
teemat kiinnostavat, kuinka paljon osal-
listujia ja miten paljon on hyvä määrä 
ohjelmaa. 

Oli hieman huvittavaa, kun perjantaina 
tervehdimme toisiamme kyynärpää-
tervehdyksin, sunnuntaina halailimme 
toisiamme vapautuneesti hyvästeiksi. 
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Positiivisuus työssä ja opiskelussa 

Hi-virus ei enää aikoihin ole ollut este tartunnansaaneen 
täysivaltaiselle ja suhteellisen laajamittaiselle  
osallistumiselle yhteiskuntaan ja työelämään. 

Positiiviset ry järjesti loka-
kuussa vertaistukikurssin 
työssä käyville ja opiskele-
ville. Kurssille osallistui 11 

työelämään osallistuvaa ja aiheesta 
kiinnostunutta. 

Ryhmän koko oli juuri sopiva, koska se 
mahdollisti hyvinkin luottamukselliset 
keskustelut, joihin kaikki pystyivät 
osallistumaan saaden mahdollisuuden 
niin jakaa omia kokemuksiaan ja huole-
naiheitaan kuin tukea toisia kuunnellen 
aktiivisesti ja mielenkiinnolla näiden 
kertomaa.

Viikonloppuun oli sisällytetty rentoa 
yhdessäoloa, virkistävää liikuntaa, 
saunomista, uimista ja tietenkin myös 
asiantunteva johdanto. Työnohjaaja, 
kouluttaja ja hahmopsykoterapeut-
ti Saara Hedlund alusti lauantaina 
aamupäivällä aiheesta Hengittävä arki- 
hyvä työvireys ja vapaa-aika. 

 Niin kuin usein näillä kursseilla juuri tuo 
rento yhdessäolo oli sen parasta antia. 
Vertaistuen tärkein tehtävä ja sen mer- 
kitys on juuri surujen, murheiden, 
ilonaiheiden ja mielessä pyörivien 
asioiden jakaminen toisten kanssa, joilla 
on tai on ollut samanlaisia kokemuksia.     

 Tämänkertainen ryhmä oli sekä iältään, 
sukupuoleltaan että ammatilliselta 
taustaltaan sopivan heterogeeninen 
mielenkiintoisten keskustelujen syn-

nyttämiseksi ja juuri sopivan samanlai- 
nen, että kosketuspintaa löytyi niin, että 
jokainen pystyi tunnistamaan asioita 
itsessään ja ymmärtämään muita. 

 Saaran alustus oli sekin mielenkiintoi- 
nen sekä muistoja ja ajatuksia 
herättävä. Hänen leikittelevä tapansa 
synnyttää keskustelua soi jokaiselle 
mahdollisuudelle avata tunnelukkoja ja 
heittäytyä ajoittain lapsenmieliseenkin 
leikkiin vakavampien aiheiden lomassa. 
Jokainen löysi itsestään taas sen pienen 
minän. Alustus myös herätti mielenki-
intoisia ja avartavia keskusteluja, joita 

jatkettiin sekä iltapäivällä erikseen 
että vielä saunassa, baarissa ja ehkä 
kotimatkallakin. 

Hi-virus ei enää aikoihin 
ole ollut este tartun-
nansaaneen täysival-
taiselle ja suhteellisen 
laajamittaiselle osallis-
tumiselle yhteiskuntaan ja 
työelämään. 

Siitä tämäkin kurssi oli oiva osoitus, 
kun läsnä oli yhtä monen am-
matin edustajaa kuin paikalla oli 
osallistujia. Ehkä onkin niin, että 
tartunnan saaneiden osallistuminen 
työelämään voi rikastaa harmaa-
ta arkea ja tuoda positiivisuutta 
työelämään. 

Totesimme jossain määrin tartun-
nan saaneen usein olevan turhankin 
tunnollinen ja työlleen omistau-
tunut ahkeroija. Kurssi oli hyvä 
muistutus siitä, että hengittävä arki 
syntyy työn ja vapaa-ajan sopivasta 
tasapainosta. Tällä kurssilla keskityt-
tiin työhön. Ehkä seuraavan kurssin 
aiheena voisikin olla elämään mer- 
kitystä luova ja iloa tuova virkistävä 
vapaa- aika ja hauskat harrastukset. 

TEKSTI LEELIA KUVAT FREEPIK, MACROVECTOR
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Positiivisuus työssä ja opiskelussa 

Miten reagoida työpaikan taukokeskustelussa, 
jos hiv nousee puheenaiheeksi? Mitä vastata uteliaalle 

työkaverille,  mille lääkärikäynnille on menossa?
Voiko kertomisesta olla hyötyä tai haittaa? 

Lokakuun toinen viikonloppu 
tarjosi mielenkiintoista 
puuhaa, kun osallistuin yh-
distyksemme järjestämälle 

Positiivisuus työssä ja opiskelussa 
-kurssille. Kurssi järjestettiin Kaisan-
kodin Backyn kartanossa Espoossa, 
jonne kokoontui 11 osallistujaa 
ympäri Suomea. Nimensä mukai-
sesti kurssi käsitteli sitä, millaisia 
kokemuksia meillä positiivisilla on 
ollut hiv-positiivisuuteen liittyen 
opiskelu- ja työelämässä.

Pääsimme tapaamaan toisemme Back-
byn kartanossa perjantaina alkuillasta. 
Aluksi tutustuimme toisiimme, sillä 
monet meistä osallistujista eivät olleet 
toisilleen entuudestaan tuttuja. Tutu-
stumisen lisäksi pohdimme yhdessä 
sitä, millaisia toiveita meillä oli viikon-
loppua varten. Samalla pohdimme 
pelisääntöjä yhteisille keskusteluil-
lemme, jotta kaikilla olisi hyvä olla ja 
mahdollisuus osallistua.

Lauantain aamiaisen jälkeen pääsimme 
kunnolla tositoimiin. Päivä alkoi 
työnohjaajana, kouluttajana ja hah-
mopsykoterapeuttina toimivan Saara 
Hedlundin luennolla Hengittävä arki – 
hyvä työvireys ja vapaa-aika. Hedlundin 
luento johdatteli meidät pohtimaan 
muun muassa vaihtelevia vireystiloja 
työpäivän aikana sekä pieniä rentou-
tumismahdollisuuksia, joita työpäivän 
lomaan on mahdollista yrittää rakentaa. 
Luentoon yhdistettyjen aktiviteettien 
kautta kerroimme pareittain toisil-

lemme, millaisia tunteita erilaiset 
työtehtävät ovat meissä herättäneet 
työhistoriamme aikana. 

Luennon, lounaan ja ulkoilun jälkeen 
olimme virittäytyneet osallistujien kes-
ken pidettyyn keskusteluun. Opiskelu- 
ja työelämään liittyviä puheenaiheita 
oli useita. Pohdimme esimerkiksi sitä, 
miten positiivisuus on näkynyt – tai 
ollut näkymättä – työelämässä. 

Kerroimme toisillemme, milloin, missä 
tilanteissa ja kenelle osallistujat olivat 
mahdollisesti työpaikoillaan kertoneet. 
Osa oli kertonut positiivisuudestaan 
pomoilleen ja joillekin työkavereilleen, 
osa puolestaan ei kenellekään. Vilkas 
keskustelu toi esiin myös useita muita 
kysymyksiä. Voiko kertomisesta työpai-
kalla olla jotain oletettuja tai toivottuja 
hyötyjä tai jonkinlaisia haittoja? Miten 
puolestaan tulisi reagoida työpaikan 
kahvitaukokeskustelussa, jossa hiv nou-
see puheenaiheeksi? Entä mitä vastata 

uteliaalle työkaverille, joka kysyy, mihin 
lääkärikäynnille on menossa?

Viikonlopun keskustelut herättivät useita 
ajatuksia ja oivalluksia. Keskustelu sai 
avaamaan silmät esimerkiksi työpaikkojen 
moninaisuudelle. Miten voisi edes kertoa 
kenellekään, jos vakituista työyhteisöä ei 
ole? Tilanne on tällainen esimerkiksi yksiny-
rittäjillä sekä ihmisillä, jotka tekevät keik-
katöitä toistuvasti vaihtuvissa paikoissa. 

Lisäksi hiv-positiivisuus voi edelleen sulkea 
joitakin yksittäisiä opiskelualoja ja työpaik-
koja pois. Omalta kohdaltani jäin miet-
timään sitä, voinko hyödyntää Positiivisten 
toiminnassa mukana olemista ja siitä saatu-
ja arvokkaita kokemuksia ansioluettelos-
sani ja työhakemuksissani. Vai pitäisikö ne 
jättää suosiolla pois, jotta tulevan työnan-
tajan mahdolliset ennakkoluulot eivät 
heittäisi minua ”valintamme ei valitettavas-
ti kohdistunut sinuun” -joukon jatkoksi?

Viikonloppu Backbyn kartanossa oli erittäin 
antoisa. Kiitos tästä kuuluu kaikille kurssille 
osallistuneille. Yhteishenki porukassamme 
oli mieletön ja toisia arvostava. Keskustelu-
ilmapiiri oli avoin ja kaikki saivat tilaa osal-
listua ja tulla kuulluiksi. Ajatuksia herättävi-
en keskustelujen hyvänä vastapainona oli 
yhteinen ulkoilu kauniissa syysmiljöössä, 
makoisat ateriat sekä rentoutuminen 
saunoen ja uiden. Tämänkaltaiselle kurssille 
osallistun mielelläni uudestaan! 

TEKSTI JONI KUVAT FREEPIK, MACROVECTOR
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Toimiston remonttikuulumisia

Positiivisten toimistolla ja 
tapaamispaikassa Kampissa on 
eletty koronan lisäksi vesiva-
hingon ja pihakansiremontin 

keskellä. Toisen wc-tilan korjaustöiden 
pitäisi valmistua tammikuun aikana. 
Näiden remonttien takia olemme 
joutuneet rajoittamaan merkittävästi 
aukioloaikojamme. 

Samalla olemme kuitenkin ennättäneet 
vähän maalailla seiniä ja uudelleen 
järjestellä tiloja. Kiitos kaikille remont-
titöihin osallistuneille vapaaehtoisille! 

Tervetuloa keväämmällä katsomaan 
pienen kasvojen kohotuksen saaneita 
tilojamme!

 Vuodenvaihteen jälkeen seuraamme 
edelleen viranomaisten määräyksiä ja 
suosituksia kokoontumisista. Niiden 
mukaan aloitamme tiistaikahvilat ja 
muut tapaamiset. Tiukkojen kokoon-
tumisrajoitusten vallitessa kannattaa 
ottaa yhteyttä toimistolle ennen kuin 
tulee paikan päälle.

Tarkemmat tiedot aukioloajoista ja 
remonttien valmistumisesta löydät 
positiiviset.� -sivuilta.  

Positiiviset ry:n hallitus valittiin syyskokouksessa

Koronavuoden sääntömääräinen 
syyskokous ennätettiin 
pitämään tiukkojen rajoitusten 
välissä 20.11.20 kaikkia koro-

naohjeistuksia noudattaen. 

Paikkana oli Ravintola Kaarti, joka tarjosi 
riittävästi tilaa ja turvavälejä. Paikalla 
kokouksessa oli 31 yhdistyksen jäsentä, 
muutama osallistuja tuli vielä lisää pik-
kujouluilemaan kokouksen jälkeen. 

Syyskouksessa hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma ja talousarvio sekä valittiin 
yhdistykselle puheenjohtaja ja neljä 
uutta hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja 
valitaan aina vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2021 puheenjohtajana jatkaa 

Nonni Mäkikärki. Hallituksen jäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja 
2020–2021 kaudella jatkavat Mervi, Isa, 
Hanna ja Henrik. Kaudelle 2021–2022 
valittiin Anssi, Jani, Joni ja Päivi. 

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen 
tammikuun lopulla. Hallitukseen saa 
suoraan yhteyden puheenjohtajan 
kautta puheenjohtaja@positiiviset.� tai 
laittamalla toiminnanjohtajalle viestiä 
välitettäväksi: sini@positiiviset.� 

Pikkujoulujen perinteiseen ohjelmaan 
kuului tietysti ”kinkku-bingo”, jonka 
lisäksi saimme nauttia lauluesityksistä ja 
monologista. Iso kiitos kaikille pikkujou-
luissa esiintyneille! 
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Tuetut lomat 2021

Hakulomakkeita voi tilata Positiivisista, positiiviset@positiiviset.�, puh (09) 692 5441
  
Lisätietoja antaa  juha-erkki@positiiviset.�, puh 044 750 7462

Lomat toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkausvoittovaroista 
myöntämällä avustuksella. 

Perheille: lapsiperheet, joissa on hiv-positiivisia. 
Alle 15-vuotiaat lapset pääsevät mukaan maksutta
Paikka:
Salonsaaren lomakylä, Vääksy. 
Ajankohta 5.-10.7.2021

Hakuaika 6.2.-6.4.2021

Positiiviset ry järjestää vuonna 2021 kaksi tuettua lomaa.

Lomille voivat hakea ne, jotka eivät ole saaneet tuettua lomaa viime tai tänä vuonna. Lomalla voit tavata muita tartunnan 
saaneita ja heidän läheisiään, vaihtaa kokemuksia hivin kanssa elämisestä ja nauttia rentouttavasta yhdessäolosta.

Molemmilla lomilla järjestetään vapaamuotoisen oleskelun lisäksi ohjattua ohjelmaa. Ohjelman suunnittelevat lomakylä/ 
kurssikeskus yhteistyössä Positiivisten kanssa. Lomien ja kurssien omavastuu on 30 euroa, joka sisältää täysihoidon.

Kaikille +55-vuotiaille 

Paikka:
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. 
Ajankohta 6.-11.9.2021

Hakuaika 5.4.-6.6.2021
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Tuki- ja neuvontapalvelut

Neuvontapuhelin
Neuvomme kaikissa hiviin liittyvissä asioissa 
arkisin klo 10-16. Puh. (09) 692 5441 

Tukikeskustelut
Hiv-positiivisilla tai heidän läheisillään on mahdollisuus 
kahdenkeskisiin keskusteluihin Positiiviset ry:n työn-
tekijän kanssa. Keskustella voi joko puhelimitse, sopia 
tapaamisen toimistolle tai muualle sopivaan paikkaan.

Vertaistapaamiset 
Positiiviset järjestää vertaistapaamisia kaikille 
hiv-positiivisille sekä heidän läheisilleen. 
Vertaistapaamisissa on myös ohjattuja keskusteluja.

Seksuaalineuvontaa on tarjolla hiv-positiivisille, 
heidän kumppaneilleen sekä hivin tarttumista 
pelkääville. Koulutettuja seksuaalineuvojiamme ovat 
Juha-Erkki Kants, Sini Pasanen ja Tapani Valkonen.

Edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä voi olla 
suoraan yhteydessä Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja 
Sini Pasaseen, sini.pasanen@positiiviset.fi. 

Chat  
posiitiviset.fi-verkkosivuilla on mahdollisuus 
keskustella luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä 
työntekijöiden ja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. 

Tukihenkilö
Tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joilla 
on omakohtainen kokemus hivin kanssa elämisestä 
joko itse hiv-positiivisena tai läheisenä. Tukihenkilö 
on kuuntelija ja vierelläkulkija. Tukea voi saada joko 
puhelimitse tai kasvotusten. 

Hiv-pikatesti  
Järjestämme toimistossamme hiv-testausta kerran 
kuukaudessa, mutta hiv-positiivisten läheisten ja 
kumppaneiden on mahdollista tulla testiin myös 
muulloin. Tiedustelut puh. (09) 692 4551

Poveri
Positiiviset julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 
Poveri-lehteä. 

Positiiviset ry tarjoaa maksuttomia tuki- ja 
neuvontapalveluita kaikissa hiviin liittyvissä asioissa 

hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.
Kaikki palvelut ovat luottamuksella
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Tule käymään!




