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Hiv ei ole enää synti eikä
lääkitty hiv tartu
SINI PASANEN, TOIMINNANJOHTAJA

T

änä vuonna hiviin liittyy kaksi
merkkipäivää: Ensimmäiset
hiv-diagnoosit on tehty noin
neljäkymmentä vuotta sitten ja
yhdistelmälääkehoito täyttää 25 vuotta!
Ensimmäistä merkkipäivää on voinut
muistella kevään aikana HBO:n It’s
a Sin -sarjan kautta. It’s a Sin kertoo
hiv-/aids-epidemian puhkeamisesta
1980-luvun Lontoossa. Sarja muistuttaa monille valtavan kipeiden asioiden
lisäksi siitä, että sairaus ei koskaan ole
vain sairaus. Hivin ja aidsin seuralaisena
syyllistäminen ja häpeä ovat olleet niin
voimakkaita, että ne kantavat tähän päivään. Monissa maissa myös rakenteellisesti tuetaan edelleen sitä, että hiv ei
ole sairaus muiden sairauksien rinnalla.
Myös Suomessa hivin tartuttamiseen ja
tartunnalle altistamiseen liittyvä rikoslain tulkinta on esimerkki verorahoin ylläpidettävästä stigmasta.
Toukokuun kolmantena sunnuntaina on
vietetty kynttilämuistopäivää ja muistettu kaikkia hivin takia kuolleita ja aidsille menetettyjä ihmisiä jo vuodesta
1983 lähtien. Positiivisten somessa julkaisimme pätkän Armistead Maupinin
esseestä. Itseäni tässä pätkässä puhuttelee erityisesti sanat ”Everybody’s innocent” – Jokainen on syytön. Koska jokainen on syytön.

”You´re gonna be all right.”
”I´ve never been so damn scared...”
”I know. I´ve been through this,
remember?”
”Yeah, but ... this is different.”
”Why?”
”Michael, there are innocents involved
here.”
”What?”
”Mary Ann ... Shawna, for Christ´s
sake.”
”Innocents, huh? Not like me. Not like
Jon. Not like the fags.”
”I didn´t mean that.”
”Well, lay off that innocent shit. It´s a
virus. Everybody´s innocent.” He tried
to collect himself. ”I´ll call the clinic.”
Significant Others, Armistead Maupin (1987)

Onneksi hiv-positiivisuus ja hivin kanssa eläminen eivät enää tänä päivänä ole
epätietoisuutta, häpeää ja stigmaa. Hiv
ei kuitenkaan ole krooninen sairaus siinä, missä monet muut sairaudet. Lisää
tietoa ja työtä stigman hälventämiseksi
tarvitaan edelleen.
Positiiviset on viettänyt Toivon päivää
4.6. vuodesta 2004 lähtien. Toivon päivää alettiin viettämään hivin kanssa elämiseen liittyvistä myönteisistä edistysaskeleista kertomiseksi sekä lisäämään
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tietoisuutta hivistä ja hivin kanssa elämisestä.
Yksi merkittävimmistä myönteisistä
edistysaskelista on ollut hiv-lääkitys,
ja hivin hoitoa pidetään edelleen lääketieteellisenä menestystarinana. Tehokkaan hiv-hoidon ansiosta hiv-positiiviset ikääntyvät. Hiv-positiiviset ihmiset
voivat elää hyvää, tavallista elämää ja
hiv-lääkitys estää myös hivin tarttumisen.
Koska stigmaa kuitenkin on ja tietämättömyyttä, jatkamme tiedon välitystä ja
pyrimme murtamaan sairauteen liittyvää stigmaa.
Tänä vuonna juhlistamme 25 vuotta
täyttävää hiv-yhdistelmälääkitystä Toivon päivänä, Helsinki Pride -viikolla ja
Maailman aids-päivän erikoisjulkaisussamme. Jos et ole vielä nähnyt ”Minuutin verran faktoja hiv-lääkityksestä” piirrosvideotamme, käy katsomassa sosiaalisen median sivuiltamme tai positiiviset.fi.
Tässä lehdessä on paljon asiaa eri teemoista. Kannattaa lukea kaikki artikkelit!
Ps. Uusimme parhaillaan nettisivujamme, pahoittelut jos kaikki tiedot eivät ole
ihan ajan tasalla. Nettisivuilla oleva kalenteri pidetään koko ajan päivitettynä.

Kokemuksia Positiivisten tuki-, neuvonta- ja vertaistoiminnasta

Palvelukysely 2020
Tapani Valkonen
”On uskomattoman tärkeää, että on
olemassa yhteisö, jossa kokee tulevansa
hyväksytyksi. Joka kerta Helsingissä
käydessäni käyn Tapaamispaikassa
ihan vaan siksi, että se on paikka jossa
kaikki tietävät ja kohtaavat avoimesti.
Saa olla hetken ilman stigman pelkoa”.

H

iv-positiivisille ja heidän läheisilleen suunnattu kysely
Positiivisten tuki-, neuvontaja vertaistoiminnasta oli auki
syyskuun 2020 puoleenväliin. Kyselyyn
vastanneista suurin osa oli itse hiv-positiivisia. Kymmenesosa vastaajista, joita oli yhteensä 55, oli hiv-positiivisen läheisiä tai muita hiv-yhteisössä mukana
olevia henkilöitä.
Vastaajista 60% oli pääkaupunkiseudulta, isoista kaupungeista (Turku, Tampere tai Oulu) 16% ja muualta Suomesta
14 prosenttia. Kaikki vastaajat eivät halunneet ilmaista asuinpaikkakuntaansa.
Vastaajia oli tasaisesti kaikista ikäluokista, paitsi alle 30-vuotiaista. Yli 60-vuotiaat olivat ahkerimpia vastaamaan kyselyyn.

Positiivisten toiminnasta
suosituimpia olivat kurssit ja leirit
Kysymyksessä toimimisesta Positiivisissa kartoitettiin laajasti osallistumista
viikoittaisista tapaamisista teemallisiin
keskusteluihin ja tuettuihin lomiin sekä
kursseihin ja leireihin. Kysymykseen toiminnasta yhdistyksessä liitettiin myös
chat, seksuaalineuvonta ja tapaamiset
tukihenkilön kanssa.
Positiivisten toimintaan ylivertaisesti
suurin osa vastanneista oli osallistunut
eri vertaisryhmien toimintaan, tuettuihin
lomiin tai elämänhallintakursseille ja leireille sekä juhla- ja merkkipäivien viettoon usein kevät- tai syyskokousten yhteydessä. Nämä toimintamuodot tavoittavat selvästi eniten positiivisia. Samat
toimintamuodot koettiin myös mielekkäiksi. Ylipäätään kyselyn valossa näyttää

siltä, että ne toiminnat joihin osallistuttiin koettiin mielekkäiksi.
Vastaajista oli enemmän toiminut tukihenkilönä (11%) kuin tavannut tukihenkilöä (5%). Tukitoimintaan aktiivisesti
osallistuneet olivat selkeästi myös aktiivisia kyselyn täyttäjinä ja seuraavat
yhdistyksen toimintaa. Positiivisten toimintaan ei vastaajista ollenkaan ollut
osallistunut seitsemän prosenttia. Näiden vastaajien määrä on niin pieni, ettei niistä voi tehdä yleisiä johtopäätöksiä, mutta heidän vastauksissaan toivotuista toiminnan muodoista nousi esille tarve ammatillisiin kohtaamisiin seksuaali- tai päihdeneuvonnan muodossa
sekä toisaalta ohjatut yhteiset tapahtumat, retket ja liikunta.
Toiminta on vaikuttanut positiivisella
tavalla. Leiritoiminta on antanut
voimia ja jaksamista, keskustelu ja
muihin tutustuminen on vaikuttanut
rentouttavasti, koska sain nähdä
muita samassa tilanteessa olevia
ihmisiä.

Minkälaisia vaikutuksia
Positiivisissa toimimisesta
koettiin?
Aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan osallistuneet olivat mukana huomattavasti useimmin myös viikoittaisissa tapaamisissa (tiistaikahvila ja torstailounas)
ja muissa yhdistyksen perustoiminnoissa. He tunsivat saaneensa ja jakaneensa
hiviin liittyvää asiatietoa enemmän kuin
muut vastaajat keskimäärin. Samat vastaajat näyttävät myös toivovan keskustelua hivistä kertomisesta. Nämä vastaajat kokivat myös enemmän yhteenkuuluvuutta ja toiminnan vaikuttaneen toimintakyvyn vahvistumiseen tai sen ennallaan pysymiseen, kun kysyttiin toiminnan vaikutuksista elämään.
Useissa avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita useammin tapahtuvasta
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alueellisesta toiminnasta ja ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisestä keskusteluiden ohjaajina. Yhtäältä toivottiin asiantuntijuutta, toisaalla taas toivottiin pelkkää rentoa ajan viettämistä
yhdessä.

Mitä aiheita toivotaan?
Kysymyksessä toivotuimmista käsiteltävistä aiheista Positiivisten toiminnassa
pyydettiin valitsemaan kolme eniten
vastaajaa kiinnostavaa aihealuetta. Toivotuin käsiteltävä aihe oli mielenterveys.
Vastanneista 45% oli valinnut sen tärkeimmäksi aiheeksi. Hivin hoito ja lääkitys oli toiseksi toivotuin aihe (42%). Kun
kyselyyn vastanneista kolmasosa oli yli
60-vuotiaita, on luonnollista että ikääntymiseen liittyvät kysymykset nousivat
tärkeinä esille ja ikääntyminen oli kolmanneksi toivotuin aihe 38% osuudella.
Hivistä kertominen ja fyysinen terveys se
urasi näitä tasaväkisesti 31% osuuksilla.
Vastaajien ikään vaikuttaa todennäköisesti se, että kyselyyn rekrytoitiin aktiivisimmin vastaajia tapaamispaikan kohtaamisissa, joihin osallistui kesän aikana suhteellisesti enemmän ikääntyneitä kuin työikäistä tai nuorempaa väkeä,
jotka päiväsaikaan eivät pääse tapaamisiin. Vastaajien ikärakenne viittaa siihen,
että olisi tarpeellista esimerkiksi haastatteluilla selvittää nuorten ja nuorten
aikuisten tarpeita Positiivisten toiminnan suhteen.
Lisäselvittelyä vaatii myös miksi osa vastaajista kokee, ettei kaikesta yhdistyksen toiminnasta ole riittävää tietoa. Kyselyssä nousee esille yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olevien
positiivisten ja heidän läheistensä joukko ja toisaalta ihmiset, jotka kokevat
asuinpaikkansa tai jonkin muun esteen
haittaavan osallistumista toimintaan.
Sydämellinen kiitos kaikille vastanneille! Olemme aina erittäin kiitollisia kaikesta palautteesta.

Mihin Positiivisten toimintaan vastaajat olivat osallistuneet?

Tiistaikahvila klo 17-20

51%

Torstailounas klo 12.30-14

45%

Vertaisryhmät (esim. miehet, naiset, nuoret, +55-…

62%

Teemakeskustelut (esim. minä ja hiv)

20%

Tuetut lomat, elämänhallintakurssit ja leirit

64%

Vuonna 2020 aloitetut verkkotapaamiset

16%

Verkkokeskustelufoorumi

4%

Chat

9%

Seksuaalineuvonta

4%

Koulutetun tukihenkilön tapaamiset

5%

Koulutettuna tukihenkilönä toimiminen

11%

Terapeuttiset taide-, tarina- ja muut toiminnalliset…

13%

Juhlat ja merkkipäivät (esim. pikkujoulut, kevät- ja…

55%

Retket, liikunta- ja kulttuuritapahtumat

24%

Muu, mikä?

11%

En ole osallistunut Positiivisten toimintaan
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Mitkä toiminnan muodot vastaajat kokivat mielekkäimmiksi? (Vastaajat valitsivat enintään viisi vaihtoehtoa.)

Tiistaikahvila klo 17-20

46%

Torstaitapaaminen klo 12.30-14

26%

Teemakeskustelut (esim. minä ja hiv, hivistä kertominen)

35%

Tuetut lomat, elämänhallintakurssit ja leirit

57%

Vuonna 2020 aloitetut verkkotapaamiset

17%

Verkkokeskustelufoorumi

2%

Chat

7%

Neuvonta (esim. seksuaali- tai päihdeneuvonta)

15%

Koulutetun tukihenkilön tapaamiset

13%

Koulutettuna tukihenkilönä toimiminen
Terapeuttiset taide-, tarina- ja muut toiminnalliset…

20%

Juhlat ja merkkipäivät (esim. pikkujoulut, kevät- ja…

46%
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35%
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Mistä aiheita vastaajat toivovat käsiteltävän Positiivisten toiminnassa? (Vastauksissa pystyi valitsemaan enintään kolme vaihtoehtoa.)

Ihmissuhteet

27%

Hivistä kertominen

31%

Hivin hoito ja lääkitys

42%

Ikääntyminen

38%

Fyysinen terveys

31%

Psyykkinen hyvinvointi

45%

Päihteet ja riippuvuudet

5%

Paino-ongelmat

13%

Hiviin liittyvä häpeä ja stigma

25%

Muuta, mitä?
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Kemseksi Suomessa 2020
Miina Kajos – Tapani Valkonen

Ihmisoikeuksien toteutumisen
tueksi tarpeen vahvistaa
päihdetyön ja seksuaalineuvonnan
yhteyttä
Chemsex-hankkeen kyselyyn vastasi
runsas sata henkilöä, jotka olivat jollain tavoin kohdanneet tarkoituksellista huumeiden käyttöä seksin yhteydessä. Kyselyyn vastaajista oli jopa 86%
itse käyttänyt huumeita seksin yhteydessä. Kemseksin monimuotoisuutta,
ikäjakaumaa ja käytettyjä aineita kyselyn vastauksista raportoitiin Poverin numerossa 3/2020. Artikkelissa todettiin,
että Suomessa kemseksissä käytettävien aineiden kirjo on laajempi kuin kansainvälisissä kemseksin määritelmissä.
Muualla yleisestä mefedronista oli kyselyssä vain yksittäisiä mainintoja. Korona-rajoitteiden purkautuessa kemseksiä
harrastavat matkustavat jälleen Euroopan keskuksiin ja heidän on syytä tietää
tästäkin aineesta. Käytännössä kemseksin piirissä käytetään eri tarkoituksiin aineita lähes kaikista vaikutuskategorioista, eikä etenkään Suomessa voida tällä
hetkellä tehdä tiukkaa rajausta.

Millaista tietoa, tukea ja välineitä
kemseksi-alakulttuureissa
kaivataan?
Tiedon tarpeista ylivoimaisesti toivotuin
aihe olivat eri aineiden yhteisvaikutukset (56%). Tiedon tarpeen täyttäminen
on erityisen haastavaa, sillä aineiden kirjo ja yksilölliset erot sekä mahdollisten
muiden lääkkeiden vaikutus voivat tuottaa niin paljon muuttuvia tekijöitä. Muissa maissa yhteistyössä haittojen vähentämiseen suuntaavien päihdelääkärien
kanssa on tuotettu ainakin jonkinlaista aineistoa yhteisvaikutuksista. Vaikka
tieto on rajallista, on tuen hakijalle suositus olla vain käyttämättä laiha lohtu.
Mikään käyttö ei tietenkään ole täysin
turvallista, jo vallitsevan lainsäädännön
vuoksi, mutta joitakin haittoja voidaan
ainakin vähentää.
Tiedon tarpeissa korostuivat myös itsen
ja muiden rajojen tunnistaminen. Tästä
olisi syytä lisätä keskustelua sekä tiedostaa, että sama henkilö, joka kokee rajojaan rikottavan, saattaa myös itse rikkoa jonkun toisen rajoja. Tilanteet voivat olla hyvin monenlaisia, kun ihmisten
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mielentilat, toimintakyky ja muisti ovat
muuntuneita päihtymyksen ja valvomisen takia. On tärkeää käydä rajojen ylittämisistä keskustelua asiallisesti, rakentavasti ja moralisoimatta, jotta mahdollisimman moni uskaltaisi tunnistaa myös
mahdolliset itse tekemänsä loukkaukset toisten rajoja kohtaan.
Laajemmin hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä korostuivat mielenterveys, ihmissuhteet, oman seksuaalisuuden toteuttaminen sekä seksi- ja pornoriippuvuus. Jälkimmäinen korostui miesten
vastauksissa ja yksittäisistä hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä yksinäisyys
nousi kaksi kertaa merkittävämmäksi
miesvastaajilla kuin naisilla. Nämä seikat sekä miesten aineiden käytössä ilmenneet eroavaisuudet viittaavat siihen,
että miesten välisessä seksissä esiintyvä kemseksi on oma alakulttuurinsa,
kuten kansainvälisessä kirjallisuudessa kuvaillaan.
Tiedon saannin kanavista ylivoimaisesti suosituin oli verkkomateriaalit (65%).
Ammattilaisen tai samaa kokeneen
kanssa keskusteluja kaivattiin 28%

Mistä kemseksi-tilanteisiin mahdollisesti liittyvistä aiheista vastaajat toivovat tietoa tai tukea? Vastausvaihtoehtoja voi valita enintään viisi.

Päihdehaittojen vähentäminen

26%

35%

23%
28%

Yksittäisten päihteiden vaikutukset

55%
55%

Aineiden yhteisvaikutukset
26%
28%

Ensiapu
13%
6%

Seksitautien ehkäisy

10%
6%

Käyttövälineiden kautta leviävien tautien ehkäisy
Omien rajojen tunnistaminen

42%

Muiden rajojen tunnistaminen

42%
41%

Seuranhakusovellusten ja muun verkkoviestinnän…

14%

52%

23%
29%
28%

Turvallisuus vieraiden ihmisten kanssa
16%
10%

Seksityö
Kemseksistä kieltäytyminen

9%

19%

6%
7%

Muuta, mitä?

0%

10%
Naiset

20%

30%

40%

50%

60%

Muut

Laajemmin hyvinvointiin liittyvistä aiheista vastaajat kaipaisivat tietoa tai tukea seuraavista vaihtoehdoista? (Kysymyksessä saattoi valita
enintään viisi vaihtoehtoa.)

16%

Yksinäisyys

33%

41%
39%
31%
33%
33% 44%

Mielenterveys
Ihmissuhteet
Oman seksuaalisuuden toteuttaminen
19%
17%
16%

Vaikeus olla ilman päihteitä seksin yhteydessä
Vaikeus löytää päihteetöntä seksiseuraa

6%

Huumeista kiinnijäämisen pelko

31%

20%

Päihteiden pitkäaikaisvaikutukset

34%

19%
13%19%

Päihteiden käytön vähentäminen

9%
8%

Päihteiden käytön lopettaminen
Muut elämäntavat (esim. ravitsemus, lepo, liikunta)
Työ- tai toimintakyvyn ylläpitäminen
Talous
Syyllisyyden tunne

25%
20%
16%
17%
16%
16%

13%

Seksi- tai pornoriippuvuus

Muut toiminnalliset riippuvuudet (esim. peli-, netti-,… 3%
Syrjintä 3% 13%
Muuta, mitä? 3%8%
0%

5%

Naiset

osuuksilla sekä miesten, että naisten
joukossa. Huomattavaa on myös, että
25% vastaajista ei koe ainakaan tällä hetkellä kaipaavansa tietoa tai tukea
ollenkaan. Anonyymi chat (56%) ja verkkokeskustelufoorumi olivat suosituimmat väylät vuorovaikutukselle. Tässä
tarve ja todellisuus eivät kohdanneet,

28%
28%
33%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Muut

sillä Positiivisten kemseksi-chatteihin
ei tullut hankkeen aikana paljon yhteydenottoja.
Haittoja vähentävistä välineistä kysyttäessä nousivat suurimpaan suosioon elimistön suola-neste-sokeri-tasapainon
ylläpitämiseen tarvittavat välineet, eli
vesipullo ja jokin kaikille sopiva turvalli-
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nen lisäravinne. Myös puhtaita käyttövälineitä toivottiin. Jossain määrin oli yllättävää, että pistosvälineitä toivottiin hieman enemmän kuin nenän kautta käyttämiseen tarvittavia välineitä. Melko pitkään oli käsitys, ettei Suomessa kovin
paljon esiintyisi pistoskäyttöä kemseksin yhteydessä.

Avoimissa vastauksissa näkyi selvästi,
että osa kokee käytön ainakin tällä hetkellä ongelmattomaksi, kun taas osalla
on isoja ongelmia. Vastaajista osa koki
painostusta kemseksiin, osa puolestaan
kokee saavansa siitä osakseen moralisointia. Aineiden käytön laittomuuden
tuoman stigman todella moni koki tuottavan häpeää. Tämä yhdessä kiinnijäämisen pelon kanssa vaikeuttaa avun hakemista sekä estää ylipäänsä asiallisen
keskustelun.
Moni vastaajista kaipasi Suomeen mahdollisuutta tunnistaa käytettävä aine.
A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeessa pilotoitiin tällaista palvelua ja saatiin
rohkaisevia tuloksia tunnistuspalvelun
mahdollisista hyödyistä. Tällä hetkellä
ainetunnistus ei kuitenkaan ole Suomessa virallisesti mahdollista.

Stigman ja syrjinnän vähentäminen
vaatii kestävää päihdepolitiikkaa
Kemseksi-alakulttuureissa mukana olevat ihmiset kuuluvat pääsääntöisesti ainakin seksuaalivähemmistöön ja käyttävät laittomia päihteitä, minkä lisäksi
osalla on muitakin vähemmistöasemia.
Seksuaalivähemmistöjen asema on jo
Suomessa lainsäädännöllisesti kohentunut huomattavasti, vaikka toki syrjintää yhä ilmenee.

opintojen kannalta syrjäyttävämpiä kuin
mitä pelkät aineet aiheuttaisivat.
Käyttörangaistuksen poisto helpottaisi
myös Suomenkin keskusteluissa esillä
olleiden uusien haittojen vähentämisen
menetelmien kehittämistä, kuten turvallisemman käytön tila sekä päihdetyöhön yhdistetty ainetunnistus, joista
molemmista on jo muualta rohkaisevia
esimerkkejä. Käyttötila on osoittautunut
toimivaksi erityisesti yliannostuskuolemien ehkäisyssä. Ainetunnistuksen tarve puolestaan korostui huomattavasti
kemseksi-kyselyyn vastanneiden avoimissa vastauksissa, mutta toki se palvelisi muitakin käyttäjäryhmiä.
Käyttörangaistukset tuottavat stigmaa
sekä joidenkin tulkintojen mukaan rajoittavat myös uusien haittoja vähentävän päihdetyön menetelmien kehittämistä. Kyselyaineistokin vahvistaa käsityksen, että olisi tärkeä suuntautua nykyistä ihmisoikeusperustaisempaan ja
kestävän kehityksen mukaiseen päihdepolitiikkaan. Niitä vaaditaan kansainvälisellä tasolla yhä painokkaammin YK:n,
WHO:n ja EU:n sekä Amnestyn ja monien muiden kansalaisjärjestöjen tahoilta. Positiiviset on osaltaan monien päihdealan järjestöjen ja asiantuntijatahojen
kanssa peräänkuuluttanut inhimillisempää päihdepolitiikkaa.

Alkoholi ja sen käyttö seksitilainteissa
on jossain määrin tuttua niin suurelle
osalle väestöstä, että sen kautta voi hieman haastaa kemseksin suhteen tietämättömiä pohtimaan omia mahdollisia
asenteitaan ja käsityksiään. Eri päihdekategorioiden, käyttökulttuurien, seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuudesta huolimatta jo vähäinenkin ymmärrys pelkästä alkoholista voi tarjota
edes jonkinlaista ymmärrystä päihteiden
mahdollisesta merkityksestä ja käytön
motiiveista seksissä ja ihmissuhteissa.

Kiitokset Miinalle!
Kaksivuotinen chemsexhanke loppui helmikuussa
2021 ja hankekoordinaattori
Miina Kajoksen työsuhde
Positiivisissa päättyi
samalla. Haimme hankkeelle
rahoitusta lisävuodeksi,
mutta sitä ei valitettavasti
saatu.
Miinan asiantuntijuus
päihteistä toi hankkeeseen
syvyyttä ja aktiivinen
toimiminen järjestöjen
verkostoissa vaikuttavaa
yhteiskunnallista
näkyvyyttä. Miina painotti
useissa yhteyksissä,
että käyttörangaistus on
pahimpia esteitä haittojen
vähentämiselle. Sama seikka
tuli esille kemseksi-kyselyn
vastauksissa.
Yhteisötapaamisissa käyneet
kokivat tapaamiset
mielekkäiksi ja
merkityksellisiksi. Miina
on kertonut olevansa
käytettävissä, kun
tapaamisia jälleen voidaan
järjestää. Tapaamme siis
jatkossakin! Hankkeessa
tuotetut kemseksi-videot
ja luentomateriaalit ovat
edelleen katsottavissa
Positiivisten YouTube –
kanavalla.
Lämmin kiitos Miinalle
työpanoksesta Positiivisissa!

Kemseksin kannalta yksi merkittävimmistä vastaajien esiintuomista epäkohdista on huumeiden käyttörangaistus,
jonka pelossa moni ei uskalla hakea
ajoissa apua mahdollisiin ongelmiin tai
puhua asiasta edes läheiselleen. Kiinnijäämisen seuraukset myös saattavat
kohtuuttomuudessaan syventää mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä olla
esim. Ihmissuhteiden, työllisyyden tai
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Hankkeen ensimmäisenä vuotena
verkostoiduttiin. Amsterdamin Club
Health konferenssissa sovittiin
Positiivisten yhteistyöstä Global Drug
Surveyn kanssa. GDS on itsenäinen
tutkimuslaitos, joka tutkimustyön
ohessa tarjoaa maksuttomia
huumeiden käytön haittojen
vähentämisen verkkopalveluita
sekä tuottaa asiantuntijatietoa
tiedotusvälineille ja viranomaisille.
Tutkimustuloksia on tarkoitus
hyödyntää mm. päihdetyön
kehittämiseen sekä asialliseen
keskusteluun ja politiikkaan
huumeista. Kuvassa tutkimuslaitoksen
vetäjä Adam Windstock keskellä.
Chemsex-hanke lähti käyntiin David
Stuartin käydessä esittelemässä
ChemSex Care Plania Helsingissä.
Kuvassa Hivpointin Sami, Positiivisista
Miina ja Tapani. Positiiviset suomensi
brittiläisen kemseksi-asiantuntijan ja
aktivistin David Stuartin kehittämän
ChemSex Care Plan -verkkotyökalun.
Se soveltuu käyttökulttuurissa olevien
itseavun välineeksi. Samalla se tarjoaa
eri alojen ammattilaisille keinoja
kohdata seksin yhteydessä huumeita
käyttäviä miehiä.

Nautinnolliset messut 2020 ehdittiin
järjestää syksyllä 2020
koronarajoitteiden välissä. Messuilla
Miinan kemseksi-luennon lisäksi
jaettiin tietoa hiv-hoidon kehityksestä.
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Hivin ehkäisy, testaus ja hoito vankiloissa
ja muissa suljetuissa laitoksissa
Tässä artikkelissa käydään läpi osia
laajasta eurooppalaisesta
raportista, jossa selvitettiin hivin
ennaltaehkäisyä, testausta ja hoitoa
vankiloissa sekä muissa suljetuissa
laitoksissa tai yksiköissä, mukaan
lukien maahanmuuttoon liittyvät
sijoituspaikat. Positiiviset ry on osa
selvityksen tuottanutta European HIV
Legal Forumia (EHLF). Selvitys tehtiin
vuosina 2018–2019. Alkuperäinen
raportti on luettavissa osoitteessa:
www.aidsactioneruope.org
www.europeanhivlegalforum.org

H

iv-positiiviset ovat yliedustettuina vankiloissa ja muissa
suljetuissa yksiköissä, kertoo Unaidsin maailmanlaajuinen selvitys vuodelta 2017. Syitä tälle ovat esimerkiksi hivin tartuttamisen ja
tartunnalle altistamisen sekä hiville erityisen alttiiden ihmisryhmien ja käyttäytymisen kriminalisointi. Erityisen alttiita
ihmisryhmiä ovat esimerkiksi huumeita käyttävät, seksityöntekijät sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Syinä
ovat lisäksi huono hiv-testauksen ja tartuntoja ehkäisevien toimenpiteiden saatavuus, samoin kuin heikot mahdollisuudet tarvittavaan hoitoon pääsyyn.
Kansainvälisten sopimusten mukaisesti jokaisella ihmisellä on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydenhoitoon
riippumatta siitä, onko tällä rajoittamaton vapaus liikkua vai ei. Siitä huolimatta usein juuri vankiloissa olevien ihmisten terveydentila on huonompi kuin niiden ulkopuolisen väestön.
AIDS Action Europen projekti European
HIV Legal Forum (EHLF) raportoi hivin,
hepatiittien ja tuberkuloosin hoitoon
pääsystä ja tartuntojen ennaltaehkäisys-

tä vankiloissa ja muissa suljetuissa yksiköissä kymmenessä Euroopan maassa. Raportissa tunnistettiin eurooppalaiselle vankiterveydenhuollolle laajoja
korjaustarpeita. Esiin nousi useita erilaisia lakiteknisiä, rakenteellisia ja poliittisia ongelmia, jotka johtavat heikkoon
hoitoon pääsyyn ja lopulta huonompiin
terveydentiloihin. Suomessa tilanne on
eurooppalaisessa vertailussa verrattain
hyvä. Tätä ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä, vaan pieniä korjausliikkeitä sekä aktiivisia toimia tilanteen ylläpitämiseksi tarvitaan.

Suomen tilanteesta yleisesti
Suomen vankiloissa kaikki terveydenhuollon palvelut toteutetaan Vankiterveydenhuollon kautta. Hiv- ja hepatiittitartuntoja ehkäistään vankiloissa monin
eri tavoin. Esimerkiksi tarjolla olevat hygieniapakkaukset sisältävät ohjeet kondomin käytölle ja pistosvälineiden oikeaoppiselle puhdistamiselle ja hävittämiselle. Vangeilla on mahdollisuus saada
käyttöönsä kondomeita ja puhdistusvälineitä vankiloiden poliklinikoiden kautta. Jotta tartunnat saataisiin havaittua
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa,
on vankiloissa mahdollista päästä hivja hepatiittitesteihin. Hepatiittivirusten
A ja B osalta vankiloissa on mahdollista
saada myös rokotteet ilmaiseksi.
Positiiviset ry on järjestänyt myös vertaistukitapaamisia vankiloissa.
Suomessa terveydenhuollon järjestäminen kaikille vankiloissa oleville ihmisille on Vankiterveydenhuollon tehtävä.
Vankiterveydenhuollossa toimitaan yleisyysperiaatteen mukaisesti eli niin, että
vankilassa tarjotaan samat julkisen terveydenhuollon palvelut, joita tarjotaan
myös muussa julkisessa terveydenhuollossa, joskin tiettyjä olosuhteisiin liitty-
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viä rajoitteita on. Sama laki pätee myös
esitutkintavaiheen pidätyksiin.

Onko hiv unohtunut vankiloissa?
Suomen vankiloissa on – tai pitäisi olla
– pääsy samanlaiseen hoitoon kuin
muualla julkisessa terveydenhuollossa niin tartuntojen ehkäisyn kuin niiden
hoidonkin osalta. Hiv on kuitenkin jäänyt vankiloissa hieman unohdetuksi taudiksi ja sen myötä esimerkiksi hiv-testiä
ei muisteta aina tarjota sitä tarvitseville. Joissain vankiloissa samanlaista tapahtuu myös hepatiitti C:n osalta. Suomen vankiloissa hepatiitti C:tä esiintyy
kuitenkin huomattavasti enemmän kuin
muussa väestössä (esiintyvyys vankiloissa 42,3%, muussa väestössä <1%).
Tämän nähdään liittyvän siihen, että
vankiloissa on ihmisiä, jotka käyttävät
tai ovat käyttäneet huumeita pistämällä.
Pakolaiskeskuksissa tarjotaan teoriassa
samanlainen pääsy hivin ja muiden tarttuvien tautien ehkäisyyn ja hoitoon kuin
vankiloissa. Suomessa on käytössä lista tulomaista, joista tuleville ihmisille
automaattisesti tarjotaan tai tehdään
mm. hiv- ja seksitautitestit saapumisen
yhteydessä. Kaikille maahan tuleville ei
kuitenkaan tarjota testejä lainkaan.
Sama pätee myös turvapaikanhakijoihin.
Suomeen voi siis muuttaa ulkomailta
saamatta minkäänlaista tietoa terveydenhuollon palveluista. Testejä ei välttämättä tarjota, mutta testiin voi päästä halutessaan pyytämällä. Säilöönottoyksiköissä puolestaan tarjotaan terveydenhuollon palveluita vain tarvittaessa.
Tartuntoja ehkäiseviä toimenpiteitä tai
esimerkiksi kondomeita ja liukuvoiteita
ei todennäköisesti ole tarjolla.

Mitä tulisi korjata?
Positiiviset osana EHLF:ia on tunnistanut myös suomalaisessa järjestelmässä tarvetta uudistuksille ja käytäntöjen
muuttamiselle. Toimenpiteitä tarvitaan
parantamaan pääsyä hivin ehkäisyn,
neuvonnan ja testauksen sekä lääkityksen, hoidon ja tuen piiriin kaikille niille,

Alla oleva lista sisältää eriteltyjä
toimenpiteitä käytäntöjen
muuttamiseksi.
1. Lait ja asetukset eivät saa asettaa
hiv-positiivisia ja muita hivavainryhmiä suhteettoman huonoon
asemaan lain edessä tai tai ruokkia
hiviin liittyvää stigmaa. Poistetaan
kaikki hiv-erityiset rikoslain pykälät
sekä käytännöt, jotka pakottavat
hiv-positiivisen kertomaan hivstatuksensa. Dekriminalisoidaan
seksin ostaminen ja myyminen sekä
huumeiden käyttö.
2. Taataan kaikille ihmisille yhtäläiset
mahdollisuudet hiv- ja
hepatiittitartuntojen ehkäisyyn ja
hoitoon niin vankiloissa ja muissa
suljetuissa yksiköissä kuin niiden
ulkopuolella. Taataan lisäksi
hoitojen jatkuvuus sekä vankilaan
tai muuhun suljettuun laitokseen
tultaessa että sieltä vapautumisen
jälkeen.
3. Varmistetaan, että hivin ja
hepatiittien ehkäisyyn ja
hoitoon suunnitellut käytännöt
myös toteutuvat vankiloissa ja
muissa suljetuissa laitoksissa.
Pidetään hoitohenkilökunnan
asiantuntemusta yllä.

joilla on rajoitetut mahdollisuudet saada hiv-palveluja. Suomessakin on rakenteellisia esteitä, joiden vuoksi yhtäläiset
ja yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin eivät toteudu. Vaikka Suomessa
asioiden voidaan sanoa olevan tällä hetkellä hyvin, on paljon asioita, joihin tulee
aktiivisesti kiinnittää huomiota.

4. Kerätään parempaa,
yksityiskohtaisempaa ja anonyymia
tietoa vankiloissa ja muissa
suljetuissa yksiköissä olevien
terveydentilasta ja palveluista.
5. Luodaan parempia ohjeita ja
sääntöjä tartuntatautien
ehkäisyyn ja hoitoon liittyvissä
kysymyksissä. Arvioidaan ja
kehitetään niitä jatkuvasti
yhdessä kansalaisjärjestöjen ja
terveydenhuollon ammattilaisten
kanssa.
6. Kehitetään monitasoista yhteistyötä
niiden ministeriöiden ja
viranomaisten kesken,
jotka ovat vastuussa
terveydestä, lainvalvonnasta ja
maahanmuutosta. Näin voidaan
varmistaa laadukkaat ehkäisy- ja
hoitopalvelut ihmisille vankiloissa
ja suljetuissa laitoksissa sekä sieltä
vapautumisen jälkeen.
7. Lisätään viranomaisten ja
rikosoikeuden asiantuntijoiden
tietoisuutta hivistä, muista
tartuntataudeista sekä niihin
liittyvistä avainryhmistä.
”Alkuperäinen lista: Spesific policy
recommendations”
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Hivistä ja
seksuaalisuudesta

P

ositiivisten maaliskuisessa virtuaalitapaamisessa keskusteltiin hivistä ja seksuaalisuudesta terveystieteiden maisteri Leila Hammarbergin johdolla. Leila teki vuonna 2019 julkaistun pro gradu -tutkielmansa “Fenomenologinen
tutkimus seksuaalisuudesta ja hivistä”
hiv-positiivisten kokemuksiin pohjaten.
Tutkimusaineiston keruu toteutettiin avoimina haastatteluina vuonna
2016. Haastateltavia oli 14 ja he olivat
26–66-vuotiaita. Kaikilla osallistujilla
oli oma kokemus seksuaalisuudesta ja
hivistä. Hiv-positiivisten omaan kokemukseen seksuaalisuudesta keskittyvää tutkimustietoa on ollut tähän mennessä niukasti. Tutkimukset hivistä ja
seksuaalisuudesta on lisäksi usein tehty hyvin erilaisissa olosuhteissa verrattuna Suomeen. Tutkimuksen tarkoituksena olikin kuvata ja ymmärtää hiv-positiivisen ihmisen omaa kokemusta seksuaalisuudestaan. Fenomenologinen menetelmä mahdollisti ilmiön tavoittamisen tutkimukseen osallistujien ehdoilla.
Tutkimuksessa alustettiin seksuaalisuutta THL:n määritelmien mukaan.
Seksuaalisuus ei ole staattista, vaan
prosessi, joka elää ja kehittyy ihmisessä koko ajan. Seksuaalinen hyvinvointi
kuuluu yleiseen hyvinvointiin, eikä sitä
voi toisen puolesta määritellä. Sitä puolestaan edistää, jos ihminen kokee seksuaaliseen minäkuvansa riittävänä ja voi
elää omaksi kokemassaan sukupuolessa seksuaalisen identiteettinsä mukaista elämää.

Sairauteen sopeutumisen vaiheet
Tutkimuksessa selvisi, että hiviin sairastuttuaan ihminen koki paitsi traumaattisen kriisin, myös identiteettikriisin, aina-

ANNI MATTINEN
kin seksuaali-identiteetin osalta. Tutkimuksen mukaan hiv-diagnoosin saava
ihminen käy usein läpi tietyt vaiheet sairastumisensa käsittelyssä. Shokkivaihe on vaiheista ensimmäinen; reaktio
positiiviseen hiv-vastaukseen oli kaikille haastatelluille jonkinasteinen shokki. Shokkia seuraa toisena tuleva reaktiovaihe. Reaktiovaiheessa koettiin kriisi tartunnan pikkuhiljaa todellistuessa.
Ihmisten aistit olivat yliherkät ja he tulkitsivat tilanteita eri tavalla kuin ennen
hiviin sairastumista.
Kolmannen, eli työstämis- ja käsittelyvaiheen kohdalla huomattiin, että usein
hiv-positiivisen omien tunteiden käsittely viivästyi. Oli niin paljon asioita tehtävänä, ettei omille reaktioille ollut tilaa
ja aikaa. Työstämis- ja käsittelyvaiheessa haastateltavat pohtivat lisäksi seksuaali-identiteettiin liittyen arvojaan. Viimeisessä, eli uudelleen suuntautumisen vaiheessa seksuaali-identiteettiä rakennettiin enemmän tai vähemmän tietoisesti muiden sairauden aiheuttamien
haasteiden rinnalla. Haastateltujen kokemusten perusteella hiv-tartunnan jälkeinen identiteetin jälleenrakentaminen
kesti vuosia. Tutkimuksen tulosten perusteella oli muodostettavissa kolmen
erilaisen identiteettikehityksen muotoja. Tässä tutkimuksessa muodot nimettiin häkiksi, kuplaksi ja koralliriutaksi.

vat vaikeita myös voimakkaan hylätyksi
tulemisen pelon vuoksi. Torjunta koettiin usein hylkäyksenä ja pahin pelko oli
torjuntaa seuraava yksinäisyyden tunne. Hivin stigma tuli häkki-identiteetissä vahvasti esiin niin ulkopuolelta tulevan leimaamisen kuin itsestigmatisoinninkin muodossa. Jos henkilö on sisäistänyt itsesyytökset, arvottomuuden ja
häpeän, hän arvioi itse itseään negatiivisesti. Eräs haastateltavista kuvaili olevansa ”infektion uhri”. Itsestigmatisoinnilla on myös vahva yhteys heikompaan
terveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Identiteetin
jälleenrakennusprosessi

Kupla-identiteetissä elämän koettiin
tapahtuvan kuplassa, ja yhteyden saaminen toisiin ihmisiin vaihteli. Ympäröiviä asioita tulkittiin hiv-viitekehyksen kautta ja tämä tiedostettiin myös
itse. Koettiin myös sairastumista seuranneen oman seksuaalisuuden syvempi käsittely. Kupla-identiteetissä koettiin seksuaalista halua ja kaivattiin läheisyyttä, sekä pyrittiin aktiivisesti intiimisuhteisiin. Seksuaalinen halu ja läheisyyden kaipuu olivat tallella, mutta
pelkkä ajatus tartunnasta kertomisesta saattoi estää lähestymispyrkimykset.
Kivuliaat kokemukset haluttiin minimoida, ja monet pelkäsivät torjuntaa toivotun partnerin taholta. Oli vaikeaa uskaltaa antaa jonkun edes lähestyä, koska
jossain vaiheessa olisi kerrottava. Kertomalla heti, kun suhde oli vasta tapailuasteella, mahdollinen torjunta ei ollut
niin kivuliasta.

Häkki-identiteetissä koettiin, että hiv
esti tulemasta ymmärretyksi muiden ihmisten taholta. Koettiin, ettei voi saada
partneria, tai ainakaan sellaista, joka ei
ole itsekin hiv-positiivinen. Joku saattoi
hivin saatuaan ajatella, että joutuisi olemaan ikuisesti yksin. Intiimisuhteet oli-

Koralliriutta-identiteetissä hiv oli
omaksuttu osaksi omaa seksuaali-identiteettiä. Seksuaalisuus koettiin tärkeäksi ja keskeiseksi itselle, ja sitä oli käsitelty laajasti hiv-diagnoosin saamisen jälkeen. Koralliriutassa koettiin ympärillä olevan paljon sellaista elämää, jossa
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oltiin itse osallisena. Sosiaaliset suhteet
koettiin tärkeinä, ja niiden avulla peilattiin myös omaa seksuaalisuuttaan. Hivistä kertominen tapahtui usein avoimesti, eikä itsetunto ollut riippuvainen
siitä, hyväksyttiinkö vai torjuttiinko intiimisuhteissa. Uskottiin, että sopiva partneri löytyy varmasti jossain vaiheessa.
Myös koralliriutta-identiteetissä kohdattiin stigmakokemuksia ja huomattiin, että stigmatisoitiin myös itse. Tiedostettiin esimerkiksi, että oli selitetty
seksuaalisuuteen liittyviä asioita hivillä elämän aikana, vaikka ne eivät välttämättä edes johtuneet siitä.

Koralliriutta-identiteetissä koettiin, että
hiv oli sairaus sairauksien joukossa. Ajateltiin, että jokaisella oli haasteita elämän varrella ja kaikissa parisuhteissa
koettiin välillä pettymyksiä. Jollain elämään liittyi hiv, jollain toisella joku muu
sairaus. Seksisuhteissa suojautuminen
vaihteli, yleensä siitä neuvoteltiin yhdessä partnerin kanssa. Olo oli vapautunut,
kun ei ollut enää hiv-tartunnan pelkoa.

Keskusteluja
Tapaamisessa keskusteltiin identiteeteistä ja omista kokemuksista. Monet
kokivat tutkimuksessa esiin nousseet
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identiteettikehityksen muodot tunnistettaviksi ja suorastaan samastuttaviksi.
Omien ajatustapojen peilaaminen muiden kanssa yhdessä tuntui myös vapauttavalta. Yhteisillä keskusteluilla ja samastumisen kokemuwksilla on toivoa
herättävä ja suorastaan voimaannuttava vaikutus.
Leilan pro gradu -tutkielma on
luettavissa Jyväskylän yliopiston
sivuilla, osoitteessa https://jyx.jyu.fi/
handle/123456789/64435.

Nordic HIV Treatment Quality Survey 2019
Anni Mattinen
Aineiston keräys, analysointi ja
raportointi Hiv-Norden, Positiivisten
osalta toiminnanjohtaja Sini Pasanen
ja puheenjohtaja Nonni Mäkikärki.
Artikkelin on kirjoittanut Anni
Mattinen.

Kyselyn taustaa
Hiv-Norden teki vuonna 2019 kyselytutkimuksen hivin hoidosta ja sen laadusta Pohjoismaissa. Kyselyyn vastasi 435
hiv-positiivista Suomesta, Norjasta,
Ruotsista, Islannista ja Tanskasta. Selvityksen tarkoitus oli saada tietoa keskustelujen pohjaksi ja vaikuttamistyön tueksi. Tavoitteena oli saada tietoa ihmisten
vastaanottamasta hiv-hoidosta ja kuulla omakohtaisia kokemuksia hoidosta
nyt ja suhteessa 2–3 vuoden takaiseen.
Selvityksen tuloksista julkaistu raportti
on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa positiiviset.fi ja hiv-norden.org
Tässä artikkelissa tarkastellaan tuloksia Suomen osalta.
Vastaajat olivat Suomessa syntyneitä tai
Suomessa useita vuosia asuneita, toisin
sanoen kaikki puhuivat ja pystyivät kommunikoimaan sujuvasti suomen kielellä.
Suomalaisista vastaajista 59% oli mie-

hiä ja 40% naisia. Suuri osa vastaajista (40%) oli iältään yli 50-59-vuotiaita,
ja kolmasosa vastaajista oli elänyt hivin
kanssa yli 16 vuotta, n. 20% 7-10 vuotta ja 20% 11-15 vuotta.

Kyselyn tuloksista
Kyselyn ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin vastaajien kokemuksia omasta
potilas-lääkärisuhteestaan. Suomalaiset olivat keskimäärin tyytyväisiä potilas-lääkärisuhteisiinsa ja kokivat ne helpoiksi ja toimiviksi. Myös joitain olennaisia ongelmakohtia nousi esiin. Vastaajat
kokivat esimerkiksi hoidon henkilökohtaisuuden vähenemisen ja siirtymisen
pienemmistä hoitoyksiköistä suurempiin sairaaloihin vaikeuttavan toimivan
potilas-lääkärisuhteen ylläpitoa.
Vastaajia pyydettiin kuvaamaan muutoksia potilas-lääkärisuhteessaan nykyhetken ja 2–3 vuoden takaisen suhteen
välillä. Muutoksia viimeisen kolmen vuoden ajalta oli havaittavissa jonkin verran
ja keskimäärin laskevasti, toisin sanoen
suhteiden laatu arvioitiin korkeammaksi 2–3 vuotta sitten kuin tänä päivänä.
Vastauksissa korostui erityisesti tunne
siitä, että lääkäri vaihtuu nykyään en-
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tistä useammin, millä on suhteen luomiseen ja ylläpitämiseen negatiivisia vaikutuksia.
“On mahdotonta puhua nykyisellään
potilas-lääkäri -suhteesta, kun
nykyään jokaisella tapaamiskerralla
uusi ja eri lääkäri, kuin koskaan
aiemmin. En siis voi väittää
minkäänlaista suhdetta olevan.”
“Hankalinta on se, että aina kontakti
ei ole ollut samaan lääkäriin. Toki
lääkärit konsultoivat hyvin toisiaan,
mutta vaikeassa tilanteessa oma
lääkäri luo luottamusta.”
Kaikki vastaajista eivät kuitenkaan olleet
kokeneet olennaisia muutoksia potilas-lääkärisuhteessaan.
“Ei muutoksia. Olen saanut hyvää
hoitoa.”
“Edelleen hyvä hoitosuhde. Ei
muutoksia.”

Hoito ja lääkitys
Hivin hoitoa ja lääkitystä arvioidessaan
suomalaiset olivat niin ikään keskiarvolta tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Tyyty-

väisyyttä arvioitiin väittämillä, joita vastaajat saivat arvioida asteikolla täysin
eri mieltä (1) - täysin samaa mieltä (10).
Väittämiä oli yhteensä kymmenen.
Vaikka vastaajat olivat keskimäärin varsin tyytyväisiä saamaansa hoitoon, löytyi vastauksista myös huomattavasti hajontaa. Kaikki vastaajat eivät esimerkiksi
olleet täysin samaa mieltä siitä, saavatko vaikuttaa omaan hiv-lääkitykseensä
ja hoitoonsa sekä olla siinä osallisena.
Siinä missä puolet vastaajista oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä, puolet eivät voineet allekirjoittaa sitä. Potilasjärjestöjen tehtävä onkin jatkossa
selvittää, miten hiv-positiiviset voisivat
saada parhaan mahdollisen hyödyn irti
(Koettu potilas-lääkärisuhde, 1 = erittäin vaikea, huonosti toimiva 10 = erittäin hyvä, helppo ja toimiva)
hoidostaan.
(Koettu potilas-lääkärisuhde, 1 = erittäin vaikea, huonosti toimiva 10 = erittäin hyvä, helppo ja toimiva)
“Pitkäaikaiset potilas-lääkäri-hoitajao to
t
suhteet muuttuneet, siksi
ehkä luottamus lääkärin
ivin hoitoa ja lääkitystä arvioidessaan suomalaiset olivat niin ikään keskiarvolta tyytyväisiä
asiantuntemukseenkin on
saamaansa hoitoon. Tyytyväisyyttä arvioitiin väittämillä, joita vastaajat saivat arvioida asteikolla täysin
heikentynyt.”
eri mieltä
- täysin samaa mieltä 0 . Väittämiä oli yhteensä kymmenen.
Samanlaista hajontaa oli kysyttäessä
vastaajilta sitä, ymmärtävätkö he lääkäVaikka vastaajat olivat keskimäärin varsin tyytyväisiä saamaansa hoitoon, löytyi vastauksista myös
rinsä kertomaa hiv-lääkityksestä ja hoihuomattavasti hajontaa. aikki vastaajat eivät esimerkiksi olleet täysin samaa mieltä siitä, saavatko
dosta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistävaikuttaa omaan hiv-lääkitykseensä ja hoitoonsa sekä olla siinä osallisena. Siinä missä puolet
misen kannalta on ensiarvoisen tärkeää
ymmärtää lääkärinsä ja muiden hoitoon
vastaajista oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä, puolet eivät voineet allekirjoittaa sitä.
osallistuvien ihmisten puhetta. SuomesPotilasjärjestöjen tehtävä onkin jatkossa selvittää, miten hiv-positiiviset voisivat saada parhaan
sakin on paljon sellaisia hiv-positiivisia,
mahdollisen hyödyn irti hoidostaan.
jotka eivät ole kertoneet tai puhuneet
omasta hiv-statuksestaan muille kuin
Samanlaista hajontaa oli kysyttäessä vastaajilta sitä, ymmärtävätkö he lääkärinsä kertomaa hivhoitoonsa osallistuville terveydenhuollääkityksestä ja hoidosta. yvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää
lon ammattilaisille. Sen vuoksi on eriymmärtää lääkärinsä ja muiden hoitoon osallistuvien ihmisten puhetta. Suomessakin on paljon
tyisen tärkeää, että lääkärin kertoma on
sellaisia hiv-positiivisia, jotka eivät ole kertoneet tai puhuneet omasta hiv-statuksestaan muille kuin
ymmärrettävää ja että keskusteluyhteys
lääkärin ja potilaan välillä on toimiva.hoitoonsa osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että lääkärin
kertoma on ymmärrettävää ja että keskusteluyhteys lääkärin ja potilaan välillä on toimiva.
Selvityksen perusteella hivin hoito ja siihen liittyvät kokemukset eivät ole yhdenvertaisia. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii käsitykset lääkityksen määräytymisperusteista. Vastaajilta kysyttiin heidän käsitystään siitä, tekeekö lääkäri päätökset hiv-lääkityksestä perustuen niiden kustannuksiin. Suomalaiset
vastaajat jakautuivat tämän väittämän
kohdalla tasan: puolet uskoivat lääkärin tekevän päätöksensä hinnan perusSivunvaihto
teella, puolet taas eivät. Muissa Pohjois(1 = täysin eri mieltä, 10 = täysin samaa mieltä)
maissa oltiin huomattavasti useammin
sitä mieltä, että hinta ratkaisee. Selvityksen perusteella hivin hoito ja siihen liittyvät kokemukset eivät ole yhdenvertaisia. Tästä hyvänä

esimerkkinä toimii käsitykset lääkityksen määräytymisperusteista, joita kartoitettiin tutkimuksen

“Lääkäri määräsi ”vanhanaikaisen”
loppupuolella. Vastaajilta kysyttiin heidän käsitystään siitä, tekeekö lääkäri päätökset hiv-lääkityksestä
lääkityksen, mutta ei ole kirjannut

perustuen niiden kustannuksiin. Suomalaiset vastaajat jakautuivat tämän väittämän kohdalla tasan:
puolet uskoivat lääkärin tekevän päätöksensä hinnan perusteella, puolet taas eivät.
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Lisäksi lääkityksen osalta selvityksessä huomattiin, ettei lääkityksen toimivuus ole käyttäjälleen
itsestäänselvyys. Suomalaisista vain 40% luotti täysin hiv-lääkityksensä tehoon ja toimivuuteen. Vajaa
neljännes vastaajista oli huolissaan lääkityksensä toimivuudesta. Tämä toistui myös muiden

perusteita. Jokaisella käynnillä uusi
(eri) lääkäri on halunnut vaihtaa sen
nykyaikaisemmaksi, mutta jokainen
eri tavalla. Ja jokainen on perustellut
lääkkeen vaihtoa eri tavalla.
Miten potilas voi tehdä siitä oman
mielipiteen?”
Lisäksi lääkityksen osalta selvityksessä
hieman yllättäen huomattiin, ettei lääkityksen toimivuus ole käyttäjälleen itsestäänselvyys. Myöskään hivin tarttumattomuus virusten ollessa mittausrajan alapuolella ei ollut täysin selvää,
tämä tuli esiin erityisesti avoimissa vastauksissa. Suomalaisista vain 40% luotti
täysin hiv-lääkityksensä tehoon ja toimivuuteen. Vajaa neljännes vastaajista oli
huolissaan lääkityksensä toimivuudesta. Tämä toistui myös muiden Pohjoismaiden kohdalla, ja on potilasjärjestön
näkökulmasta huolestuttavaa.

“En edelleenkään oikein ymmärrä
onko virustasoni riittävän alhaalla
esim tartuttavuuden suhteen.
Jotenkin epävarma sen suhteen.”
Lääkkeiden osalta selvityksessä kartoitettiin myös käytettävien hiv-lääketablettien määrää sekä sitä, kuinka usein
päivässä lääkkeet otetaan. Suomalaiset
syövät pääosin yhdestä kolmeen tablettia päivässä, ja selvästi suurin osa suomalaisista ottaa lääkkeensä kerran päivässä. Lisäksi kysyttiin koetuista lääkkeiden haitta- ja sivuvaikutuksista. Merkittävä huomio sen osalta oli, että viidennes vastaajista ei osannut sanoa, kokiko nykyisistä lääkkeistään sivuvaikutuksia vai ei.

Yhteenveto
Pääosin suomalaiset vastaajat olivat
tehdyn kyselyn mukaan erittäin tyyty-

(1 = täysin eri mieltä, 10 = täysin samaa mieltä)
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väisiä tai tyytyväisiä saamaansa hoitoon
ja sen laatuun. Selvitys kuitenkin osoittaa, että myös Suomessa on tarve kiinnittää entistä tarkempaa huomiota hoidon laatuun ja tehdä korjausliikkeitä sen
parantamiseksi.
Kokemus osallisuudesta omaan hoitoonsa vaikuttaa sekä lääkkeisiin sitoutumiseen että laajemmin hiv-positiivisen
elämänlaatuun. Hoidon laadulla on yhteys myös henkiseen hyvinvointiin.
Näiden epäkohtien esiinnousu aineistosta ja niihin puuttuminen ovat tärkeimpiä teemoja vaikuttamistyölle jatkossa.
Myös lisäselvityksille on tarvetta, ja ymmärrystä tässä raportoiduista ongelmakohdista ja niiden vaikutuksista hiv-positiivisiin syvennetään Hiv-Nordenin tulevissa hankkeissa.
Kiitos vielä kerran kaikille tähän
kyselyyn vastanneille!

(1 = täysin eri mieltä, 10 = täysin samaa mieltä)

Kuvassa Bente Hiv-Norgesta ja Sini Positiivisista valmistautuvat esittelemään
kyselyn tuloksia Kööpenhaminassa keväällä 2020. Hiv-Nordicin Kööpenhaminassa pidetyn kokouksen jälkeen alkoi
koronapandemia ja tulosten analysointi
hidastui suunnitellusta.
Merkittäviä keskusteluja on kuitenkin
käyty Pohjoismaiden kesken virtuaalisesti ja yhdessä pohdittu, mitä mitkäkin
vastaukset tarkoittavat. Muutamia viestejä nousi esiin kaikkien Pohjoismaiden
osalta, joihin haluamme vaikuttaa tulevaisuudessa. Esimerkiksi 1) kaikilla tulee olla varmuus siitä, että lääkitty hiv ei
tartu, 2) ihmisten ei tule enää tänä päivänä joutua miettimään, toimiiko heidän hiv-lääkityksensä ja 3) lääkäriltä tulee saada kaiken tarvitsemansa tiedon ja
ymmärtää, mitä lääkäri kertoo.
Suomessa on tuloksia esitetty eri paikoissa, viimeisimpänä helmikuussa järjestimme virtuaalisen keskustelutilaisuuden.
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Hiv & Covid-19 –
keskusteluja kokemuksista
Selvitystyö hoidon laadusta jatkuu vuonna 2021, ja seuraavaksi tarkoituksena
on koota yhteen hiv-positiivisten kokemuksia koronapandemian ajalta. Miten
maailmanlaajuinen pandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ovat vaikuttaneet hiv-positiivisten elämään Pohjoismaissa?
Koska kokemusten jakaminen on usein
mukavinta yhdessä keskustellen, toteutetaan selvitys ja tiedonkeruu ohjattujen
keskustelujen kautta. Järjestämme yhteisen keskustelutilaisuuden Suomessa 4.9.2021 - toivottavasti silloin pääsemme jo kokoontumaan saman pöydän ääreen! Ja koska niin keskusteluihin kuin yhdessäoloon liittyy olennaisesti myös hyvä ruoka, tarjotaan kaikille osallistujille pizzat, osallistuipa sitten
etänä vai paikan päällä. Laita siis päivämäärä jo kalenteriin!

M

Ajankohtaista koronarokotteista

aailman terveysjärjestö
WHO julkaisi huhtikuussa
2021 tuoretta tutkimustietoa koronavirusrokotteista
ja niiden turvallisuudesta. Useissa tähän
saakka koronarokotteista tehdyissä tutkimuksissa on ollut testihenkilöinä myös
hiv-positiivisia ihmisiä. WHO:n mukaan
tällä hetkellä käytössä olevat koronavirusrokotteet (Pfizer/BioNtech, Oxford/
AstraZeneca sekä Johnson&Johnson)
ovat turvallisia myös hiv-positiivisille.
Tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet
eivät ole niin sanottuja eläviä rokotteita, vaan ne sisältävät geneettistä materiaalia SARS-CoV-2 –viruksesta, mikä
ei voi uusiutua. Tästä syystä nämä rokotteet eivät ole sen vaarallisempia immuunipuutteiselle ihmiselle kuin muullekaan väestölle. Tutkimuksissa ei ole
myöskään huomattu, että lääkeaineiden
yhdistämisestä koituisi haittavaikutuksia
antiretroviraalisia lääkkeitä käyttävälle.
Tutkitun rokotteen hyödyt ovat siis tässäkin suhteessa huomattavasti suuremmat kuin sen potentiaaliset riskit.
Koronarokotteen ottamisen jälkeen voi
esiintyä joitain lieviä oireita, mikä on varsin tavallista. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi lihasarkuutta kädessä tai nou-

sevaa lämpöä. Pienellä osalla ihmisistä rokote on voinut aiheuttaa allergisen
reaktion, mikä on hallittavissa, kun jää
10-15 minuutiksi seurantaan rokotuspaikalle rokotteen ottamisen jälkeen. Ei
ole kuitenkaan mitään syytä olettaa, että
hiv-positiivisuus altistaisi vaikeammille jälkioireille rokottamisen yhteydessä.
Hiv-positiiviset rokotetaan muun väestön mukana rokotusjärjestyksen mukaisesti. THL lisäsi helmikuussa 2021 riskitautien ryhmiin hiv-positiiviset, joilla
on matala auttajasolutaso (CD4-solutaso alle 0,350 x 109 solua/l). Teoriassa on mahdollista, että hiv-positiivisella,
jolla on matala auttajasolutaso, on heikompi immuunivaste koronarokotteille.
Tätä ei kuitenkaan ole todistettu käytännön tutkimuksissa eikä WHO:n mukaan
ole olemassa todisteita siitä, että rokote
saisi aikaan huonomman immuunivasteen hiv-positiiviselle kuin perusterveelle ihmisille. Rokote on siis yhtä tehokas
hiv-positiivisille kuin muulle väestölle.
Hiv-positiivisella voi kuitenkin olla muita oheissairauksia, jotka voivat altistaa
vaikeammalle koronavirustaudille. Sitä
suuremmalla syyllä rokote kannattaa ottaa heti, kun vuoro tulee. Potilaat rokotetaan riskiryhmäluokituksen mukaan
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omalla terveysasemalla, työterveydessä tai muussa terveydenhuollon järjestämässä rokotuspisteessä. Rokotuksiin
ei välttämättä kutsuta erikseen, eli oman
alueen rokotustilannetta kannattaa seurata itse aktiivisesti.
Kaikkien koronarokotteiden suojateho
on hyvä vakavaa koronavirustautia vastaan. Suojateho lievää tautia vastaan on
yleensä jonkin verran heikompi. Jos rokotettu saa tartunnan, taudin oireet ovat
lähes aina lievemmät kuin ilman rokotusta. Usein tartunta on täysin oireeton.
On kuitenkin hyvä muistaa, että koronavirusrokotteen ottamisen jälkeenkään ei
ole syytä luopua tartuntoja ehkäisevistä toimenpiteistä. On tärkeää huolehtia
hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä
turvaväleistä myös rokotuksen jälkeen.
Myös kasvomaskin käyttöä suositellaan.
Näin siksi, että vielä ei tiedetä, kuinka
hyvin rokote estää virusta tarttumasta
ihmisestä toiseen.
Lisää ajantasaista tietoa
koronavirusrokotteista saat THL:n ja
WHO:n nettisivuilta.
Lähteet: World Health Organization
WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos THL.

Brasilian miehen hiv palasi mitattavalle tasolle
Poverissa 3/2020 kirjoitimme AIDS2020
aids-konferenssissa raportoidusta tutkimuksesta, jonka mukaan brasilialainen
mies on saavuttanut hivin remission ilman kantasolusiirtoa. AIDS2020-konferenssissa miehen hiv ei ollut ollut mitattavissa 15 kuukauden ajan.

Maaliskuussa CROIssa raportoitiin,
että miehellä oli havaittu jälleen mittavia määriä hi-virusta sekä vasta-aineita.
Epäselvää kuitenkin on, onko kyseessä
uusi tartunta vai heräsikö vanha tartunta jostain piilostaan.
Hyvä uutinen on, että tämäkin tutkimus
varmasti lisää tietoa hi-viruksesta ja

hiv-positiivisten ihmisten terveyden
edistämisestä, myös hivin parantamisesta.
São Paulo patient experiences
apparent viral rebound a year and a
half after stopping HIV treatment,
www.aidsmap.com

Kuva kolmen vuoden takaa Toivon päivän 4.6. graffitimaalaustapahtumasta.

Uudistettu asiakasmaksulaki astuu voimaan heinäkuun alussa
Laki laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen maksuttomuutta ja
kohtuullistaa maksuja sekä mahdollistaa prepin maksuttomuuden.

Viime vuoden lopussa vahvistettiin uudistettu asiakasmaksulaki, joka laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös
kauan odotetut säännökset palveluasumisen maksuista. Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä.

Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot
perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten
hivin ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys,
sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden
antama hoitokokonaisuus.
Hiviä ennaltaehkäisevä lääke prep on ollut saatavilla Suomessa jo vuodesta
2019 lähtien. Esimerkiksi Helsingissä
sukupuolitautien polilla on saanut pre-
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pin käyttöön liittyvät kokeet ilmaiseksi,
mutta itse lääkkeet ovat jääneet käyttäjän maksettavaksi. Heinäkuun alussa tähän tulee vihdoin muutos ja prep
on kokonaisuudessaan sitä tarvitseville
ilmainen. Prepistä voi lukea lisää esim.
hivpoint.fi, sivuilta löytyy kattavasti tietoa prepistä ja sen käytöstä.
www.stm.fi/asiakasmaksulainuudistus

Hivpointin rahoitus pienenee
– Uudistuksia hiv-positiivisten palveluihin
Maria Oinonen, viestintäasiantuntija, Hivpoint

V

uoden 2020 loppumetreillä
Hivpoint otti vastaan ikävän
uutisen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen
STEA:n Hivpointille myöntämä rahoitus
pienenee vuodesta 2021 lähtien noin
300 000 euroa vuodessa. Tämä on noin
25 prosenttia budjetista. Rahoitusleikkauksen myötä henkilöstön määrä pienenee, toimintaa supistetaan ja sitä organisoidaan uudelleen.
Tampereen toimipiste ja Pirkanmaan
alueellinen vaikuttamis- ja verkostotyö
tuli päätökseensä maaliskuun lopussa.
Oulun toimipiste joudutaan sulkemaan
vuoden 2021 loppuun mennessä. Samalla päättyvät hiv-positiivisten tukipalvelut sekä matalan kynnyksen hiv-pikatestaus- ja seksuaalineuvontapalvelut
näissä toimipisteissä.
Jatkossa hiv-positiivisten tukipalveluja
järjestetään Helsingin toimistolla ja etävastaanottoina. Valtakunnallinen puhelin- ja chat-neuvonta palvelee hiv-tartunnan saaneita jatkossakin ja uudistetuilla nettisivuilla on nyt hiv-positiivisille suunnattu, päivitetty osio, josta löy-

tyy paljon tietoa hivin kanssa elämisestä ja hivin hoidosta.

Muutoksissa myös hyvää –
tähtäimenä hiv-tartunnan
saaneiden aktiivisempi rooli
toiminnan suunnittelussa
Rahoituspäätöksen yhteydessä STEA
linjasi, ettei se enää rahoita järjestöjen
toteuttamia hiv-pikatestauspalveluita,
koska testauspalveluiden nähdään kuuluvan julkiseen terveydenhuoltoon. Onneksi Helsingin kaupunki tarttui asiaan
ja on päättänyt rahoittaa Hivpointin kohdennetut matalan kynnyksen testauspalvelut helsinkiläisille tänä vuonna ja
mahdollisesti myös tulevaisuudessa.
Hivpoint toimii nyt Helsingissä uusissa
toimitiloissa Kalasatamassa. Tila on esteetön ja asiakastyöhön soveltuvampi.
Toimipiste on keskeisellä paikalla Redin kauppakeskuksen ja hyvien liikenneyhteyksien päässä.
Hivpoint on käynyt läpi myös organisaatiouudistuksen ja uusi rakenne otettiin
käyttöön maaliskuussa. Uudessa rakenteessa toiminta on jaettu kahden sekto-

rin alle ennaltaehkäisy- ja palvelutoimintaan sekä viestintä- ja vaikuttamistyöhön. Uudistuksessa on pyritty vahvistamaan hiv-tartunnan saaneille suunnattujen palvelujen ja tuen kehittämistä nimeämällä tehtävästä vastaava asiantuntija. Maaliskuusta alkaen tehtävässä on
toiminut Hivpointin pitkäaikainen työntekijä Batulo Essak. Batulo on työskennellyt hiv-tartunnan saaneiden tukena
Hivpointissa jo vuodesta 2004 asti. Hän
on koulutukseltaan kätilö / terveydenhoitaja (AMK) sekä pari- ja seksuaaliterapeutti. Batulolla on erityisosaamista kohdennetusta työstä maahanmuuttajien parissa.
Kysyimme Batulon ajatuksia hänen uudesta työnkuvastaan.

Batulo, olet saanut uuden työn hivtartunnan saaneiden palveluista
vastaavana asiantuntijana. Mitä
työnkuvasi pitää sisällään?
Työni Hivpointissa keskittyy erityisesti
asiakastyöhön. Käytännössä tämä tarkoittaa, että otan vastaan yksilöasiakkaita, järjestän leirejä ja kursseja, vertaistukiryhmiä, kriisikeskusteluja sekä neuvontaa hiv-tartunnan saaneille.

Mikä tekee tehtävästä tärkeän?
Hiv-tartunnan saaneille suunnattu työ
on mielestäni todella tärkeää. Meidän
asiakkaillamme on vaikeita elämäntilanteita ja niissä auttamiseksi on tärkeää
luoda turvallinen luottamussuhde asiakkaan kanssa. Luottamus tulee rakentaa ensin ja siihen tarvitaan asiantuntemusta hivistä ja taitoa kohdata asiakas
ja tunnistaa hänen tarpeensa. Näin asiakas uskaltaa tulla tapaamiselle myös toisen kerran ja häntä pystytään auttamaan
parhaalla mahdollisella tavalla. On palkitsevaa nähdä, kuinka asiakkaan elämäntilanne kohentuu ja tiedät, että olet
onnistunut auttamaan häntä.
Nykyisen roolini kautta pystymme otta-
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maan hiv-tartunnan saaneet aktiivisemmin mukaan toiminnan suunnitteluun ja
nostamaan vahvemmin asiakastyöstä
nousevia kysymyksiä myös viestintä- ja
vaikuttamistyöhön.

Mitä olet oppinut asiakastyöstä
Hivpointilla?
Olen oppinut, että kaikki asiakkaat ovat
erilaisia ja on tärkeää kohdata jokainen
yksilönä. Asiakastyössä tärkeää on ansaita asiakkaan luottamus ja olla luottamuksen arvoinen. Työssä tärkeää on
asiakkaan kohtaaminen niin, että hänellä on hyvä olo tapaamisen jälkeen. Kun
asiakkaalla on hyvä olo, myös minulle itselleni tulee hyvä olo.

Mitä haasteita kohtaat työssäsi ja
miten niitä ratkaistaan?
Työssäni kohtaan monia erilaisia haasteita. Välillä ihmisten syvälle juurtuneisiin asenteisiin ja uskomuksiin on vaikea vaikuttaa. Akuutissa kriisitilanteessa asiakas taas helposti sulkeutuu, eikä
hänen ole helppo ottaa apua vastaan.
Tämä vaikeuttaa asiakkaan auttamista
sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelemista. Hiv-tartunta on hyvin sensitiivinen aihe ja osa tartunnan saaneista pelkää kertoa tartunnastaan lähipiirille, eikä
uskalla hakea apua. Hiv-tartunnan kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä yksin.
Voimme olla tukena hiv-tartunnasta kertomisessa läheiselle, ja tarvittaessa tarjota neuvontaa ja tukea myös läheiselle.
Haasteista selviytyminen vaatii luottamuksellista suhdetta asiakkaan kanssa.
Asiakkaalle on tärkeää antaa aikaa tilanteen käsittelemiseen ja keskusteluun.
Ammattilaisena on tärkeää kohdata asiakas kunnioittaen ja kiireettömästi.

Mikä on parasta asiakastyössä?
Asiakastyössä parasta on se, että saan
kohdata erilaisia ihmisiä ja kuulla erilaisia tarinoita. Se on myös vastavuoroista ja voimme oppia toinen toisiltamme.
Asiakastyössä saan olla läsnä asiakasta

SPR:n Pluspisteet lopettivat
toimintansa huhtikuussa

S

uomen Punaisen Ristin Pluspisteet ovat tähän saakka tarjonneet matalan kynnyksen hiv-testauspalveluita usealla paikkakunnalla ympäri Suomen. Tänä vuonna Pluspisteiden toimintaa rahoittanut Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on kuitenkin linjannut, ettei rahoitusta myönnetä enää toimintaan, joka kuuluu julkisen terveydenhuollon tehtäviin. Tästä johtuen Pluspisteiden toiminta oli lopetettava kaikilla paikkakunnilla huhtikuussa 2021.
Pluspisteissä hiv-testin on saanut halutessaan myös anonyymisti, mikä on madaltanut monen kynnystä hakeutua testattavaksi. Lisäksi Pluspisteissä on voinut keskustella seksuaaliterveyteen, turvaseksiin sekä tartuntoihin liittyvistä
asioista. Ensimmäinen Pluspiste aloitti toimintansa jo vuonna 1993. Pluspisteiden vapaaehtoiset ovat tehneet uraauurtavaa, merkittävää ja pitkäjänteistä työtä hiv-tartuntojen ehkäisemiseksi, hivin stigman hälventämiseksi sekä hiv-tartuntaa pelkäävien tueksi.

Hivpointin palvelut
hiv-tartunnan saaneille:
•

Tuki- ja kriisikeskustelut

•

Seksuaalineuvonta

•

Viikonloppukurssit

•

Vertaistukiryhmät

•

Tukea ja apua
syrjintätilanteisiin

•

Tietoa hiv-tartunnan
saaneille eri
elämäntilanteisiin:

•

www.hivpoint.fi/tietoa-hivtartunnan-saaneelle

varten ja tukea häntä vaikeissakin tilanteissa, neuvoa ja rohkaista eteenpäin.

Terveisesi Positiiviset ry:lle?
On ollut ilo tehdä kanssanne yhteistyötä. Odotan innolla tulevaisuutta ja toivon, että voimme jatkossakin tehdä paljon yhteistyötä!

Positiiviset kiittää Hivpointin Tampereen ja Oulun toimistojen henkilökuntaa
sekä SPR:n Pluspisteitä vuosien varrella tehdystä yhteistyöstä!
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Tapahtumia

sista löytyvät aina nettisivuilta, joten ne
kannattaa laittaa seurantaan! Tiedotamme tapahtumista myös Facebookissa ja
Instagramissa.

KURSSIT MIEHILLE JA NAISILLE
Järjestämme syksyllä kaksi teemallista
kurssia hiv-positiivisille.

Ajankohtaista

Hyvinvoiva nainen -kurssi
23.9.-26.9.2021

Hiv-lääkitys täyttää tänä vuonna 25
vuotta! Merkkipäivää vietetään Positiivisissa monin eri tavoin.

Hyvinvoiva mies -kurssi
30.9.-3.10.2021
Kursseille ovat tervetulleita kaikki
hiv-positiiviset riippumatta siitä,
kuinka pitkään on hivin kanssa
elänyt.
Kurssien tavoitteena on tukea hiv-positiivisten hyvinvointia ja löytää voimavaroja sekä saada vertaistukea toisilta tartunnan saaneilta.
Kurssien teemana on vireystila, terveelliset ruokatottumukset ja liikunta. Näitä
teemoja tulee pohjustamaan vierailevat
luennoitsijat ja liikunnanohjaajat. Kurssit sisältävät myös vapaata yhdessäoloa
vertaisten kanssa.
Kurssit järjestetään pääkaupunkiseudulla, ja sinne pääsee helposti julkisilla liikennevälineillä Helsingistä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevia tuemme
tarpeen mukaan matkakuluissa.
Molemmat kurssit alkavat torstaina klo
17 ja päättyvät sunnuntaina aamiaisen
jälkeen yhteiseen palautekeskusteluun
noin klo 12.
Kurssimaksu on 30 euroa sisältäen majoituksen yhden hengen huoneessa, ruokailut ja ohjelman.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset
10.9.2021 mennessä
juha-erkki@positiiviset.fi puh 044 750
7462

Toivon päivänä 4.6. on julkaistu piirrosvideo hiv-lääkityksen kehityksestä.

TULOSSA
Perheiden yhteistä kesäpäivää vietämme heinäkuun alussa. Tapahtumassa
on mahdollisuus tavata muita perheitä,
joissa on yksi tai useampi hiv-positiivinen perheenjäsen.

Helsinki PRIDE-viikko järjestetään
28.6.-4.7.2021. Tapahtumat toteutetaan tänäkin vuonna hybridimuotoisena. Positiiviset järjestää ohjelmaa PRIDE-viikolla ja osallistuu juhlintaan sen
kautta. PRIDE-viikolla järjestetään esimerkiksi paneelikeskustelu 25 vuotta
täyttävästä hiv-lääkityksestä.

KEVÄTKOKOUS

Tapaamisia on tulossa heti koronatilanteen salliessa myös Tampereelle ja Ouluun. Tampereella tapaamisia järjestetään jatkossa kerran kuussa, ja Oulussa
olemme tuttuun tapaan tavattavissa viikon verran kerrallaan.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 14.4.2021 hybridimallilla, eli sekä etä- että liveosallistujien
voimin. Kokouksessa oli paikalla yhteensä 15 henkilöä. Kiitos kaikille osallistumisesta!

Syksyllä järjestämme voimauttavan valokuvaamisen työpajoja sekä keskusteluja positiivisesta psykologiasta.

HIV & COVID-19 –
KESKUSTELUJA KOKEMUKSISTA

Myös nettitapaamiset jatkuvat vaihtuvin
teemoin. Otimme toukokuussa nettitapaamisia varten käyttöön helppokäyttöisemmän sovelluksen. Jatkossa tarvitset vain lähettämämme zoom-linkin
liittyäksesi mukaan.

TAIDERYHMÄ
Aloitamme lokakuussa taideryhmän,
joka on ollut aikaisempina vuosina hyvin suosittu. Ryhmän vetäjänä tulee toimimaan Inartes Instituutin toiminnanjohtaja ja ekspressiivisen taideterapian
kouluttaja Susanna Partio. Ryhmä tulee
kokoontumaan 6-8 kertaa ja osallistujia
ryhmään mahtuu 10-12 henkilöä.
Kaikki muutkin paikan päällä tapahtuvat
vertaistapaamiset pyörähtävät taas
käyntiin heti, kun koronatilanne helpottuu ja tapaamisrajoitukset sallivat. Sitä
ennen järjestämme esimerkiksi yhteisiä
kävelyretkiä ja illanviettoja ulkona, sään
salliessa. Ajantasaiset tiedot tapaami-
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Selvitystyö hoidon laadusta jatkuu vuonna 2021, ja seuraavaksi tarkoituksena
on koota yhteen hiv-positiivisten kokemuksia koronapandemian ajalta. Miten
maailmanlaajuinen pandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ovat vaikuttaneet hiv-positiivisten elämään Pohjoismaissa?
Koska kokemusten jakaminen on usein
mukavinta yhdessä keskustellen, toteutetaan selvitys ja tiedonkeruu ohjattujen
keskustelujen kautta. Järjestämme yhteisen keskustelutilaisuuden Suomessa
4.9.2021 - toivottavasti silloin pääsemme jo kokoontumaan saman pöydän ääreen! Ja koska niin keskusteluihin kuin
yhdessäoloon liittyy olennaisesti myös
hyvä ruoka, tarjotaan kaikille osallistujille pizzat, osallistuipa sitten etänä vai
paikan päällä. Laita siis päivämäärä jo
kalenteriin!

Tuki- ja neuvontapalvelut
Positiiviset ry tarjoaa maksuttomia tuki- ja
neuvontapalveluita kaikissa hiviin liittyvissä asioissa
hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.
Kaikki palvelut ovat luottamuksellisia.
Neuvontapuhelin
arkisin klo 10-16. Puh. (09) 692 5441

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

Tukikeskustelut

Tukihenkilö

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

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.

Neuvomme kaikissa hiviin liittyvissä asioissa

Vertaistapaamiset
Positiiviset järjestää vertaistapaamisia kaikille hivpositiivisille sekä heidän läheisilleen. Vertaistapaamisissa
on myös ohjattuja keskusteluja.

Hiv-pikatesti
Järjestämme toimistossamme hiv-testausta kerran
kuukaudessa, mutta hiv-positiivisten läheisten ja
kumppaneiden on mahdollista tulla testiin myös muulloin.
Tiedustelut puh. (09) 692 5441

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

Poveri
Positiiviset julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää
Poveri-lehteä.

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