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Positiiviset ry on hiv-tartunnan
saaneiden ja heidän läheistensä
edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on tarjota
tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille
ja heidän läheisilleen.
Positiiviset ry:n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki hiv-positiiviset, läheiset sekä
heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa edistämisestä kiinnostuneet.
Jäsenhakemuskaavakkeen voit tilata
toimistoltamme. Yhdistyksen säännöt
löytyvät positiiviset.fi » yhdistys »
säännöt.
Sinun ei tarvitse olla jäsen osallistuaksesi toimintaan.
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Alkukirjoitus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kiinnostaako hiv?

N

olla uutta hiv-tartuntaa, nolla aids-kuolemaa, nolla syrjintää vai
ovatko kolme realistisempaa nollaa ’nolla laki uudistusta, nolla median kiinnostusta ja nolla julkista sitoutumista’?
Positiivisissa tietysti toivomme, että
hiv kiinnostaisi ja emme saavuttaisi
vain vääriä nollia. Olemme viestintäsuunnitelmassamme määritelleet
’Hivin kanssa voi elää’ lauseen uudelleen – ’Hivin kanssa pitää elää’.
Tällä tarkoitamme kolmea asiaa: 1)
Hiv ei ole kovin pian häviämässä
maapallolta. Missään ei voida enää
ummistaa silmiä ja siirtää vastuuta
hiv-tartunnan saaneiden hoidosta,
hiv-testeistä tai tartuntojen ehkäisystä muille. 2) Hiv koskettaa meistä
jokaista. Jokaisen tulisi tietää oma
hiv-statuksensa. 3) Ja tärkeimpänä
kaikista; hiv-tartunnan saaneille haluamme viestiä, että pitää elää.
Monessa maassa uudet hiv-tartunnat ovat kääntyneet laskuun, mutta miten käy, jos huomio siirretään
muualle?
Post-2015-kehitystavoitteet

Hivin taltuttaminen on ollut yksi
vuonna 2000 YK:n yleiskokouksessa
hyväksytyn vuosituhatjulistuksen

SINI PASANEN, TOIMINNANJOHTAJA

(Millennium Declaration) kahdeksasta kehitystavoitteesta. Useista
saavutuksista huolimatta on selvää,
että tavoitteista jäädään asetetun
takarajan häämöttäessä ensi vuonna. Siitä huolimatta hiviä yksittäisenä tavoitteena tuskin nähdään
Post-2015-kehitystavoitteissa. Kyseiset tavoitteethan tulevat koskemaan kaikkia valtioita, eivät vain
kehitysmaita.
Pitäisikö hiv (ja aids) löytyä terveyden, seksuaaliterveyden, äitiysterveyden, ihmisoikeuksien vai sosiaalisten oikeuksien alta? Mitä
tekemistä esimerkiksi ilmastonmuutoksella tai ruokaturvalla on
hivin kanssa?
Nämä ovat kysymyksiä, joita pohdimme myös Positiivisissa. Miten
hiv nähdään Suomessa; onko se
yksi tarttuva tauti muiden joukossa? Voidaanko hiv jo unohtaa, kun
kaikille tarvitseville on lääkitys saatavilla (paperittomia siirtolaisia lukuun ottamatta)? Ehkä joitain ideoita saadaan joka toinen vuosi
järjestettävästä aids-konferenssista.

Aids konferenssin teemana

”Stepping up the pace”
Kansainvälinen aids-konferenssi
AIDS 2014 järjestetään tänä vuonna
Melbournessa, Australiassa
20.–25.7.2014. Edellinen konferenssi järjestettiin Washington DC:ssä
heinäkuussa 2012.
Isoimpien luentojen teemoina ovat
mm. tämän hetkinen tilanne, kaikkien (riski)ryhmien huomioon ottaminen, kuinka pitkän tähtäimen
tavoitteista voitaisiin tehdä lyhyen tähtäimen tavoitteita ja tietysti
yleisempi tulevaisuuteen suuntaaminen.
Konferenssin nettisivuilta
aids2014.org löytyy webcasteja,
suoria ja nauhoitettuja lähetyksiä
konferenssista, raportteja sekä linkkejä eri sivustoille, jotka raportoivat
konferenssista ja sitä edeltäneistä
pre-konferensseista. Kohdassa ’Rapporteur Summaries’ löytyy raportteja luennoista ja keskusteluista.
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Uutisia alkuvuonna 2014
Lainauksia lehdissä ja netissä julkaistuista uutisista
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hiv-infektio altistaa
sydänsairauksille
Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen
mukaan hiv-infektion saaneiden valtimoista löytyy tavallista enemmän
muutoksia, jotka viittaavat sydän- ja

verisuonitautien kehittymiseen. Tämä
havaitaan riippumatta muista sepelvaltimotaudin riskitekijöistä, yhdysvaltalaistutkijat kirjoittavat. Yhdysvaltalaisten havainnot ovat tärkeitä, sillä
nykyaikaisten lääkitysten ansiosta
yhä useammat hiv-infektion saaneet
pystyvät elämään lähes normaalin

elämän.Valtimoiden ahtautuminen
oli yleisintä miehillä, joiden hiv oli
edennyt pitkälle sekä miehillä, jotka
olivat olleet antiretroviraalisella lääkityksellä kauan.
Uutispalvelu Duodecim 3.4.
www.terve.fi/hiv/76014-hiv-infektioaltistaa-sydansairauksille

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

60 sekunnin hiv-pikatesti
käyttöön Hiv-tukikeskuksessa

ja Positiiviset ry:n kanssa alkuvuodesta 2014. 60 sekunnin testi on osoittautunut yhtä luotettavaksi kuin nykyisin käytössä olevat hiv-pikatestit,
joista tuloksen saa 15 minuutissa.

Hiv-tukikeskus on ensimmäinen
taho, joka on ottanut 60 sekunnin
hiv-pikatestin käyttöön Suomessa.
Testi on ollut käytössä muissa Euroopan maissa jo muutaman vuoden
ajan. Hiv-tukikeskus on aloittanut 60
sekunnin testin luotettavuuden vahvistamisselvityksen Suomessa THL:n

Kuvassa: Hiv-tukikeskus oli
testaamassa 60 sekunnin testin
toimivuutta Positiivisissa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Keskisuomalainen
uutisoi 19.3. :

Hiv-testiin pääsee
nyt netin kautta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) rekisteröimät seksi- eli sukupuolitautitartunnat vähenivät viime
vuonna. Klamydia-, kuppa-, tippuri- ja hiv-tartuntojen määrä laski 2,3
prosenttia vuodesta 2012. Yhteensä
tartuntoja tilastoitiin viime vuonna
lähes 13 800. www.ksml.fi/uutiset/
kotimaa/seksitautitartunnat-vahenivat-viime-vuonna/1786788

Osa ihmisistä arastelee seksitautitesteihin hakeutumista suoraan
vastaanotolle tai puhelinneuvonnan
kautta omalla nimellään. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on ottanut
käyttöön nettipalvelut yhtenä sukupuolitautitestin kanavana. Infektioylilääkäri Pekka Suomalainen kertoo,
että heillä on jo yli vuoden ajan ollut
esimerkiksi mahdollisuus hakeutua

terveyskeskukseen nimettömään
pikatestiin. Uusi testaustapa toimii
niin, että potilas kirjautuu terveydenhuollon järjestelmään pankki- tai
mobiilitunnisteilla nettiosoitteessa
hyvis.fi
Etelä-Karjala 17.3. www.mediuutiset.
fi/uutisarkisto/hivtestiin+paasee+ny
t+netin+kautta/a974946
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Naisten välisestä seksistä
levinnyt hiv-tartunta
Yhdysvaltojen tartuntatautien
keskus on vahvistanut ensimmäisen
naisten välisestä seksistä levinneen
hiv-tartunnan. Tartuntatautikeskus
kykeni tunnistamaan parisuhteessa

elävien naisten viruksen samaksi. Aiemmin tiede ei ole kyennyt
varmistamaan vastaavaa tartuntaa.
Tutkimus toteutettiin epidemiologisin perustein. HI-viruksen on tiedetty
aiemmin tarttuneen naisten välillä
lähinnä verensiirtojen yhteydessä.
Tartuntatautien tutkijat ovat selvittäneet useita tapauksia, joissa viruksen

on epäilty levinneen kahden naisen
välisestä seksistä. Varmuutta leviämistavasta ei kuitenkaan ole saatu
tutkimuksissa.
Uusi Suomi 14.3. www.uusisuomi.fi/
tiede-ja-ymparisto/67424-usa-vahvisti-1-kerran-hiv-tarttui-naistenvalisessa-seksissa

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tutkimus: Geeniterapia
voi vapauttaa hiv-potilaat
lääkkeistä
Hiv-potilaiden immuunisoluihin
suunnattu geeniterapia estää infektion leviämistä ja pitää viruksen
määrän alhaisena ilman lääkkeitäkin.
Pennsylvanian yliopiston tutkijat
ottivat mallinsa niistä harvinaisista
potilaista, jotka ovat luonnostaan

vastustuskykyisiä HI-virukselle johtuen immuunisolujen CCR5-proteiinin
mutaatiosta. Mutaation ansiosta virus ei kykene tunkeutumaan immuunisolun sisään eikä aiheuttamaan
infektiota. Tulokset osoittivat, että terapia oli turvallista ja hyvin siedettyä.
Geneettisesti muunnellut immuunisolut, joihin HI-virus ei kyennyt
tunkeutumaan, jäivät verenkiertoon
ja hidastivat viruksen lisääntymistä.
Neljällä potilaalla virustaakka laski
huolimatta siitä, että he eivät käyttäneet lääkitystä 12 viikkoon. Kyseessä

oli vasta ensimmäinen kliininen
koe, jonka tarkoituksena on lähinnä
arvioida hoidon turvallisuutta ja
haarukoida tehokkainta annostusta.
Koska tutkijoilla on edelleen keinoja
tehostaa hoitoa, jatkotutkimukset
voivat tuoda vielä parempia tuloksia.
Tutkimus julkaistiin arvostetussa
New England Journal of Medicine
–sarjassa.
Helsingin Sanomat 6.3. www.hs.fi/
tiede/a1394008713529

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ikääntyvän hiv jää helposti huomaamatta
Viime vuonna todetuista 157 uudesta HIV-infektiosta 20 prosenttia
löytyi 50-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta ihmiseltä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan
vanhin uuden hiv-diagnoosin saanut oli 71-vuotias.
Britannian Geriatriayhdistyksen
tänä keväänä Age and Ageing -lehdessä julkaiseman artikkelin mu-

kaan terveydenhuollon ammattilaiset välttelevät hiv-testien tekoa
ikääntyville potilaille, mikä johtaa taudin myöhäiseen havaitsemiseen ja kohonneeseen kuolleisuuteen. Suomalaiset geriatrit eivät ole
törmänneet juuri koskaan tilanteeseen, jossa ikääntynyt olisi saanut
uuden hiv-diagnoosin, eikä siihen
ole juuri varauduttu. Tyksin infektiotautien ylilääkäri Jarmo Oksin mukaan ”Se ei koske vain ikääntyneitä,
vaan muitakin ikäryhmiä. Pitäisi testata enemmän kuin nyt tehdään.”

Yleisempi problematiikka liittyy
ikääntyvien hiv-positiivisten lääkekuormitukseen. Monilla hiv-lääkkeillä on voimakkaita yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.
http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/ikaantyvan+hiv+jaa+helposti+hu
omaamatta/a985734
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Kirkkoja tarvitaan
mukaan hivin ehkäisyyn
Hiv-positiiviset uskonnolliset johtajat kamppailevat ennakkoluuloja ja
syrjintää vastaan.
Eteläafrikkalainen Phumzile Mabizela vieraili Suomessa kartoittamassa
yhteistyömahdollisuuksia Suomen
Lähetysseuran kanssa. Mabizela
on hiv-positiivinen. Hän on myös
presbyteerikirkon pappi, naimisissa
ja äiti. Mabizela perusti vuonna 2002
Inerela+-järjestön yhdessä seitsemän muun hiv-positiivisen uskonnollisen vaikuttajan kanssa. Nykyisin
Mabizela on Inerela+:n johtaja.
– Päämääränämme on hiv/aidsiin
liittyvien ennakkoluulojen ja leiman

poistaminen. Kun me uskonnollisina johtajina kerromme avoimesti
tilanteestamme, se auttaa muitakin
puhumaan sairaudestaan ilman pelkoa ja häpeää, Mabizela kertoo.
Inerela uskoo koulutuksen voimaan.
Uskonnollisten yhteisöjen kouluttaminen on hänen mukaansa tärkeää,
koska ne ovat monille merkittävä
auktoriteetti. Ne ovat myös syyllistyneet hiv-positiivisten leimaamiseen
ja eristämiseen.
Mabizelan kotimaassa Etelä-Afrikassa kymmenisen prosenttia väestöstä
on hiv-positiivisia. Alueelliset erot
ovat suuria: hänen kotikylässään
virusta kantoi muutama vuosi sitten
45 prosenttia asukkaista. Mabizela on kuitenkin vakuuttunut siitä,
että aidsin leviäminen Afrikassa on
pysäytettävissä.

Phumzile tapasi myös suomalaisia järjestöjä Suomen vierailullaan.

Suomen Lähestysseura
Pastori Phumzile Mabizela vieraili
Lähetysseurassa 20.–23.1. hiv ja aids
-työn asiantuntijana. Työ hiv-positiivisten ja aidsia sairastavien keskuudessa on yksi Suomen Lähetysseuran
ulkomaantyön ja vaikuttamistyön
painopisteistä. Tavoitteena on ehkäistä taudin leviämistä ja vähentää
syrjintää sekä kehittää yhteistyökirkkojen aids-työn osaamista ja levittää
tietoa erityisesti lasten ja nuorten
keskuudessa. Lisäksi tuetaan tartunnan saaneita ja heidän omaisiaan
sekä aids-orpoja.
Vantaan Lauri 4.2.
www.vantaanlauri.fi/arkisto/2014-02-04/kirkkoja-tarvitaanmukaan-hiv-n-ehkaisyyn
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Tutkijat löysivät
ärhäkän hiv-kannan
Ruotsalaistutkijat ovat löytäneet
kahden hiv-kannan yhdistelmäviruksen, joka etenee aids-vaiheeseen
huomattavasti tavallista nopeammin. Havainto on ¬ensimmäinen
laatuaan. Länsi-Afrikan GuineaBissaussa todettu hiv-kanta A3/02

johtaa aidsiin viidessä vuodessa, kun
alkuperäisillä kannoilla siihen menee
yli seitsemän vuotta.
Saman tyyppinen viruskanta on
löytynyt myös Siperiasta. Venäläiset
asiantuntijat epäilevät, että kanta
tarttuu ¬tavallista helpommin, mutta näyttö puuttuu. THL:n erikoistutkija Kirsi Liitsola ei ole kannoista erityisen huolissaan. Liitsolan mukaan on
kuitenkin tärkeää seurata tilannetta

ja pitää torjuntatoimia yllä. Jos kanta
osoittautuu helpommin tarttuvaksi
ja lähtee leviämään laajemmin, Suomessakin voi olla tarvetta tehostaa
tartuntojen ennaltaehkäisyä. Potilaan lääkärilehti 13.1.
Julkaistu Lääkärilehdessä 1–2/14.
www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/tutkijat-loysivat-arhakan-hivkannan/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fimean uusi määräys
veripalvelutoiminnasta:
luovutuksen esteet
muuttuvat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut uuden
määräyksen veripalvelutoiminnasta.
Määräyksen keskeisin muutos on,
että miesten välinen seksi ei enää
johda pysyvään verenluovutuskieltoon.
Fimea on asettanut miesten välisen
seksin väliaikaisen verenluovutuskiellon perusteeksi. Miehet voivat
luovuttaa verta, mikäli edellisestä

miesten välisestä seksistä on kulunut
yli 12 kuukautta. SPR Veripalvelun
tulee ottaa väliaikainen luovutuskielto käyttöön viimeistään 1. kesäkuuta 2014. Fimea on arvioinut, että
muutos ei vaikuta luovutetun veren
turvallisuuteen.
Fimea 10.12.2013 www.fimea.fi/
ajankohtaista/uutiset/1/0/fimean_
uusi_maarays_veripalvelutoiminnasta_luovutuksen_esteet_muuttuvat

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys SHAS
”HIV-hoitotyöllä on ollut valtavan
suuri rooli niin hoidon kehittymisessä kuin HIV-tartunnan saaneiden
potilaiden elämässä kautta HI-viruksen historian. Yhdistys toivoo, että
historiikki tekee näkyväksi hoitotyön
roolia ja tuo esiin tärkeitä onnistumisia ja haasteita HIV-hoidon näkökulmasta.”
Vuosi 2013 oli SHAS:n toiminnan
20-vuotisjuhlavuosi, jonka kunniaksi
julkaistiin ”HIV-hoitotyön historiaa”- historiikki. Kirjan kokoaminen
toteutettiin vapaaehtoisvoimin.
Muihin kustannuksiin, kuten taittoon

ja painoon, SHAS sai taloudellista
tukea Auroran Sairaalan Sisätautiosaston Tukiyhdistykseltä.
Kirjaan on haastattelujen ja kirjallisten lähteiden perustella koottu
tietoa hiv-infektion toteamisen vaiheista sekä hoitotyön kehittymisestä
80-luvulta lähtien näihin päiviin
saakka. Historiikilla on haluttu tuoda
esille hoitotyön asiantuntemusta, joka on jossakin määrin jäänyt
vähemmälle huomiolle kuin lääketieteellinen näkökulma. Hoitotyöllä
on kuitenkin tärkeä osuus hivin
historiassa.
Eräs kirjaan haastateltu potilas kertoi
hoitotyöstä seuraavasti:

”Hyvä hoitotyö ei sisällä vaatimuksia,
eikä ehtoja, vaan ihminen otetaan
vastaan sellaisena kuin hän on.”
(Potilas)
Kirja julkaistaan PDF-muodossa
SHAS:in sivuilla loppuvuonna 2014.
www.shas.fi
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Karanteeni, Kuinka aids saapui
Suomeen
KIRJOITTAJAT: HANNA NIKKANEN JA ANTTI JÄRVI
aids-lääkkeet, jotka yhtäkkiä pidensivät potilaiden elinikää kymmenillä vuosilla.
Voimakasta pelkoa herättänyt uusi
tartuntatauti oli merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö: poliitikot joutuivat reagoimaan nopeasti kysymyksiin tartunnan leviämisen
ehkäisystä, mahdollisista pakkokeinoista, syrjinnästä ja tasa-arvoisesta hoidosta.

K

ustannusosakeyhtiö Siltala julkaisi Karanteenin paperikirjana huhtikuussa 2014 ja Long Play ekirjana kesäkuussa, lisäksi e-kirjaa
saa Applen iBooksista.
Karanteeni kertoo Suomen ensimmäisistä aids-potilaista ja siitä, miten tauti ja sitä koskeva uutisointi
vaikuttivat Suomen homoyhteisöön, joka oli vasta saavuttanut ensimmäiset voitot seksuaalisen tasavertaisuuden tiellä. Kirja kertoo
myös syrjinnästä, jonka kohteiksi
sekä seksuaalivähemmistö että heteroseksuaaliset hiv-positiiviset joutuivat.
Karanteeni on myös tarina ensimmäisten suomalaisten tutkijoiden
taistelusta tappavaa tautia vastaan – ja siitä suunnattomasta muutoksesta, jonka aiheuttivat vuonna
1996 markkinoille tulleet tehokkaat

Aids väritti 1980- ja 1990-lukujen
yhteiskunnallista keskustelua ja
muokkasi noihin aikoihin aikuistuneiden suomalaisten, niin homojen
kuin heteroidenkin, käsityksiä seksuaalisuudesta. Hi-virukseen liitetyn kielteisen leiman vuoksi suomalaiset potilaat ja heidän läheisensä
ovat olleet aiemmin vastahakoisia
kertomaan tarinoitaan julkisuudessa; julkisesti hiv -positiivisia ihmisiä
on Suomessa ollut parhaimmillaankin vain muutama.
Nyt aika näyttää olevan kypsä aiheen julkiselle käsittelylle. Long
Playn perustajiin ja toimituskuntaan kuuluvat kirjoittajat ovat tavoittaneet kymmeniä ihmisiä, joiden tarinoita ei aiemmin ole kuultu
– esimerkiksi naisia, jotka ovat synnyttäneet lapsia aikana, jolloin hivpositiivisia äitejä vielä painostettiin aborttiin, ja heidän lapsiaan.
Aiheen käsittely on usein rajoittunut Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin, mutta tähän kirjaan on haastateltu ihmisiä myös pohjoisesta ja
taajama-alueiden ulkopuolelta.
Teksti: www.longplay.fi/fi/karanteeni

Helsingin Sanomat arvioi Karanteenia 16.5.2014

Matti Mielonen on otsikoinut kirja-arvionsa otsikolla ”Aids tartutti mielet”. Mielosen mukaan kirja
on ”tavallaan kokoelma journalistisia kirjoituksia”. Yksi kirjan teksteistä julkaistiinkin Helsingin Sanomien
sunnuntaisivuilla viime kesänä.
Kirjan kerrontaa hän arvioi sujuvaksi, ja kirja ”valottaa kiinnostavasti
tutkimusta”. Tosin hän arvioi ”piiruntarkkaa tieteellistä tietoa rakastavan lukijan kaipaavan ehkäpä vielä
erillisiä tietoiskuja”.
Arvionsa lopuksi Mielonen mainitsee kirjan ulkopuolelta rokotteen ja
estolääkityksen.
Apu-lehdessä kirjoitettiin
22.5.2014 seuraavaa

Toimittaja Eve Hietamiehen mukaan kirjan ”olevan loistava teos,
joka etenee kuin jännitysromaani”.
Kirjassa kerrotaan hivin historiasta,
mutta mukana ovat myös tartunnan saaneet ja heidän omaisensa.
Kirja on Hietamiehen mukaan ennen kaikkea ”kirja syrjinnästä, leimaamisesta ja hysteriasta”. Lopuksi
Hietamies mainitsee Suomen valinneen pehmeän linjan sekä hoidossa
että valistuksessa.
Positiiviset ry:ssä olemme tykänneet kirjasta tosi paljon ja suosittelemme sitä kaikille! Meistä täällä
toimistolla ei ollut kirja-arvostelijoiksi tällä kertaa. Mutta meillä on
täällä toimistolla kirjoja 10 kpl lainattavana! Joten voit tehdä oman
arviosi kirjasta.
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Nuorten ryhmä on voimissaan
ja kokoontuu aktiivisesti

O

len hiv-positiivinen nuori nainen. Suomessa meitä on useita, mutta olen tavannut heistä vain noin parisenkymmentä. Naapurissa Ruotsissa
meitä on lisää, puhumattakaan Pohjoismaista tai koko Euroopasta. Ei tietenkään ole ilonaihe, että meitä on
paljon, mutta toisaalta näen tässä
mahdollisuuden. Mahdollisuuden yhdistää voimamme ja tehdä tästä maailmasta parempi paikka elää – jopa
hiv-positiivisille.
Tänä päivänä, vuonna 2014, hiv on
krooninen sairaus, jota pystymme
hallitsemaan melko hienosti lääkkeiden avulla. Meillä nuorilla ei suoraan
sanottuna ole hajuakaan niistä niin
sanotuista vanhoista ajoista, kun ystäviä kuoli ja tabletit olivat nyrkin kokoisia, onneksi näin. Silti joudumme
käymään läpi samanlaisia tuntemuksia, jotka valitettavan ominaises-

ti liittyvät hiv-tartunnan saaneiden
elämään. Häpeä, yksinäisyyden- ja
kuolemanpelko, katumus sekä ylipäätään vahva hiviin liittyvä stigma ovat
yleensä päällimmäisiä asioita, joita joudumme kohtaamaan ja käsittelemään elämässämme. Ja toki myös
seurustelu ja perheen perustamiseen
liittyvät asiat nousevat hyvin vahvasti pintaan tässä yhteydessä, etenkin
kun kyseessä on nuori ihminen. Koska nämä asiat ovat yleismaailmallisia ja meitä kaikkia koskettavia, miksi emme jakaisi niitä keskenämme ja
tarjoaisi toisillemme erilaisia ajatuksia
ja uudenlaisia katsontakantoja?
Positiiviset ry:n nuorten ryhmä on
voimissaan ja toimii aktiivisesti. Tapaamme erilaisten aktiviteettien puitteissa ympäri vuoden ja olemme saaneet toisiltamme valtavasti apua ja
tukea, jopa uusia ystävyyssuhteita on

solmittu. Kiitos yhdistyksen aktiivisen
toiminnan ja avarakatseisen asenteen, meillä oli maaliskuussa mahdollisuus tehdä jotain täysin uutta ja
myöhemmin upeaksi kokemukseksi osoittautunutta. Tapasimme joukon hiv-positiivisia ruotsalaisnuoria
22.3.2014 Helsingissä. Tapaaminen
oli todella onnistunut ja sen puitteissa vuodatettiin niin ilon kuin surunkin kyyneleitä.

“Kaikki lähti yhdestä keskustelusta, maailmaa voi
siis muuttaa ja ihmeitä tapahtua!”
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Nuorille suunnattu Pohjoismainen tapaaminen on ollut suunnitelmissa jo
pitkään. Kaikki Pohjoismaat kattavan
tapaamisen sijaan viime syksynä päätettiin aloittaa Suomen ja Ruotsin tapaamisella. Ja tästä ei mennytkään
kauaa, kun jo toivotimme iloisin mielin uudet ystävämme kylään Helsingin toimistolle.
Ruotsalaisnuoria saapui kaksitoista ja Suomen nuoria oli paikalla kahdeksan. Tapaamisen aluksi tutustuimme rauhassa toisiimme ja jokainen
sai kertoa haluamansa verran itsestään sekä hiv-historiastaan. Joukkoon
mahtui jo pitkään positiivisena eläneitä siinä missä aivan hiljattain tartunnan saaneitakin nuoria. Ajatusten
ja kokemusten jakaminen oli silminnähden tärkeää ja maailmaa avartavaa.
Osa oli elänyt pitkään salaillen ja kärsien, kun taas jotkut olivat valinneet
tulla täysin avoimesti ulos hiv-kaapista. Varmasti annoimme paljon ajateltavaa toinen toisellemme sekä
lisäsimme ymmärrystä erilaisista valinnoista ja elämäntilanteista. Päivä
eteni ohjattujen keskusteluhetkien

myötä ja mitä enemmän tutustuimme, sitä intensiivisempiä keskusteluja jaoimme. Iltapäivällä käytimme tovin stigma-keskusteluun, joka lopulta
rönsyili iloisesti kuplien ja vahvasti eri
mielipiteitä ja ajatuksia jakaen. Päivä
oli kertakaikkisen onnistunut ja jokainen tunsi varmasti olonsa hyväksytyksi ja välitetyksi. Illalla kokoonnuimme uudelleen rennommissa
merkeissä ja lopulta uusi ystävyys vei
meidät tanssilattialle, missä osoitimme olevamme avoinna maailmalle ja
sen tuomille haasteille. Positiivisuus,
nauru, toisesta huolehtiminen, riittävä elämisen kepeys ja oma asenne –
niillä pääsemme jo aika pitkälle.
Ei ole helppoa olla hiv-positiivinen
nuori, mutta ei se myöskään estä meitä elämästä. Mitä enemmän voimme jakaa, sitä vahvemmaksi meillä
on mahdollisuus kasvaa ja sen kautta
saavuttaa onnellinen, tasapainoinen
ja ennen kaikkea tasa-arvoinen elämä. Se kai elämässä lopulta on kaikkein tärkeintä.
Onneksi hyvin alkanut matkamme
jatkuu ja vastavierailu Ruotsiin häämöttää jo elokuussa 2014. Odotan in-

nolla, mitä kaikkea jälleennäkemisemme antaakaan meille. En väitä, että
olisin välttämättä ylpeä sairaudestani,
mutta sen mukana tuomista ilmiöistä
osaan tänä päivänä jo nauttia. Hiv on
antanut elämän, jota en koskaan olisi
uskonut eläväni sekä ystäviä, joita en
koskaan ilman viirusta olisi tavannut.
Toivon, että tapaan matkallani lisää
uusia ystäviä niin Suomen toiminnan
puitteissa kuin jokin päivä vaikkapa
Skandinaavisessa tapaamisessa. Jatketaan siis tätä matkaa yhdessä ystävät hyvät, niin uudet kuin vanhatkin
nuoret!
Pirjo
Seuraavan kerran nuorten ryhmä kokoontuu pe 8.8 klo 18.00 Lisätietoja
Varpu verti.nuoret@gmail.com tai
Puh. 044 750 7468

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Helsingissä muutos hammashoitoon

A

janvaraus hammashoitoon
keskitetyn ajanvarauksen puhelinnumerolla puh. (09) 310 51400
Nyt siis Helsingissäkin keskitettyyn
ajanvaraukseen soittaville Hiv/Hep.
C -potilaille tehdään normaali hoidon tarpeen arvio ja he voivat

saada ajan mihin tahansa
hammashoitolaan.
Töölön hammashoitolassa (Linnankoskenkadulla) käyneet voivat halutessaan jatkaa siellä, mutta hoitolarajoituksia ei siis ole.
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Toivon päivänä viestitettiin
hiv-testauksen tärkeydestä
– Jokaisella on oikeus tietää hiv-statuksensa

P

ositiiviset ry vietti
10. kerran Toivon päivää
keskiviikkona, Toivon
päivänä 4.6.2014
Toivon päivän tarkoituksena on alusta lähtien ollut viestittää hiviin liittyvistä myönteisistä edistysaskelista
sekä vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin. Toivon päivänä
viestitetään toivoa – toivoa paremmasta huomisesta hivin kanssa.
Tänä päivänä hivin lääkehoito on saatu toimivaksi, hivistä puhutaan kroonisena sairautena ja hiv-lääkityksen
tiedetään tehokkaasti ehkäisevän uusia hiv-tartuntoja. Ihmisten tiedoissa,
asenteissa ja testiin hakeutumisessa
on kuitenkin edelleen toivomisen varaa. Hiviin on olemassa lääkitys eikä

riittävän ajoissa todettu hiv-tartunta lyhennä ihmisten elinajanodetta.
Jotta hiviä voidaan hoitaa, niin hivpositiivisuus pitää olla tiedossa. Paras ja ainoa tapa todeta hiv-tartunta
on hiv-testi.
Suomessa yleisin hivin tarttumistapa
on suojaamaton seksi, ja vain 1/3 suomalaisista tietää tämän. Hiv voi olla
useita vuosia oireeton, eivätkä läheskään kaikki tiedä saaneensa hiv-tartuntaa. Arvioiden mukaan Suomessa
elää noin 1 000 henkilöä, jotka eivät
tiedä omasta hiv-tartunnastaan. Hiv
tarttuu pääasiassa niiltä, jotka eivät
tiedä omasta hiv-tartunnastaan. Yksi
olennainen keino hiv-epidemian taltuttamisessa on se, että ihmiset tietävät oman hiv-statuksensa.
Toivon päivänä järjestimme hiv-testauskampanjan Helsingissä, Kampissa Narinkkatorilla yhteistyössä Hiv-tukikeskuksen, Pro-tukipisteen ja SPR:n
kanssa. Ja totta kai jaossa oli myös

Suuri kiitos
Pro-tukipisteelle,
Hiv-tukikeskukselle,
Väestöliitolle ja
SPR:lle.

tietoa hivistä, hivin kanssa elämisestä
ja hivin ennaltaehkäisystä sekä kondomeja ja liukuvoiteita.
Gilead lääkeyhtiön tuella lähestyimme erityiskutsuin hiv-testiin Helsingin
(ja Vantaalla Tikkurilan) terveyskeskusten lääkäreitä ja hoitajia. Lisäksi lähestyimme kaikkia Narinkkatorin läheisyydessä olevia lääkäriasemia.
Toivon päivänä Positiiviset ry on ojentanut ruusuja ihmisille sekä yhteisöille, jotka ovat omalta osaltaan vaikuttaneet hiviin liittyvän stigman
vähentämiseen ja ajaneet hiv-positiivisten oikeuksien toteutumista
suomalaisessa yhteiskunnassa sekä
myönteisesti vaikuttaneet hivin ja
aidsin esillä pitämiseen.
Tänä vuonna keskitämme ruusujen
ojentamisen ja muistamisen Positiiviset ry:n 25-vuotisjuhliin 19.9.2014 ja
yhdistyksen jäsenten pikkujouluihin
marraskuussa.

HIV EI NAY PAALLEPAIN.
KENELLA TAHANSA VOI
OLLA HIV-TARTUNTA.
Kuvassa Päivän päätteeksi kaikkensa antaneina oikealta: Kirsi Positiivisista, Pauli Hiv-tukikeskuksesta,
Minna ja Maire Pro-tukipisteeltä, Sini, Erik ja Juha-Erkki Positiivisista, seisomassa Maria Hiv-tukikeskuksesta
sekä linssin takana Risto Positiivisista.
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USA:ssa annettiin suositus hivin
estolääkityksestä PrEPistä SINI PASANEN

Y

hdysvaltain tartuntatautien
valvonta- ja ehkäisykeskus, CDC,
antoi 14.5.2014 suositukset hivnegatiivisille annettavasta hivin
esto- / suojalääkityksestä.
PrEP:llä tarkoitetaan sitä, että hivnegatiivinen henkilö ottaa hivlääkkeitä säännöllisesti estääkseen
oman hiv-tartuntansa. Käytettävä
lääke on tenofoviiri-emtrisitabiini
(kauppanimellä Truvada).
Ohjeistuksessa kehotetaan lääkäreitä määräämään antiretroviraali
lääkitystä ihmisille, joilla ei ole todettu hiv-tartuntaa, mutta he ovat
riskissä saada tartunta. Henkilöitä,
joille tätä estolääkitystä suositellaan ovat:
- Henkilöt, joilla on (seksi)suhde hivpositiiviseen henkilöön.
- Homo- ja bimiehet, joilla on seksiä ilman kondomia ja joilla on diagnosoitu seksiteitse tarttuva tauti viimeisen 6 kk aikana.
- Heteroseksuaaliset naiset ja miehet, joilla on lukuisia seksikumppaneita ja jotka eivät säännöllisesti
käytä kondomia tai joiden partnereilla on riski saada hiv-tartunta.
- Suonensisäisten huumeiden käyttäjät
- Seksityöntekijät
Hiv-lääkkeiden on osoitettu toimivan myös tartuntaa ennaltaehkäisevänä lääkehoitona (PrEP,
pre-exposure profylaxis). Altistuksen jälkeen otettavasta lääkkeestä
käytettään termiä PeP eli post-exposure prophylaxis.
Ihminen, jolla ei ole tartuntaa, käyttää antiretroviraalisia hiv-lääkkeitä
säännöllisesti oman tartuntariskin-

sä pienentämiseksi jo ennen altistustilanteita.
Myös käyttöön liittyviä tutkimuksia
on tehty siitä, miten ihmiset sitoutuvat lääkitykseen, miksi he käyttävät PrEPiä ja mitä kokemuksia
heillä on.
Käyttäjät ovat kertoneet PrEPin tarjoavan ekstra suojaa sen lisäksi että
he pyrkivät käyttämään kondomia
ja liukuvoidetta. Toiset käyttävät
kondomia aina tai lähes aina ja jotkut hyvin harvoin. PrEPin sanottiin
vähentävän ahdistusta ja antavan
mielenrauhaa.
Mielenkiinnolla jäämme
seuraamaan hyväksytäänkö Truvadan käyttö PrEP-lääkityksenä
myös Suomessa. Matti Ristola
toteaa lääkärilehdessä:
– PrEP:sta on useita tutkimuksia
menossa Euroopassa, joten on hyvin mahdollista, että käyttöaihe
hyväksytään jossain vaiheessa
täälläkin, Ristola huomauttaa.
Kovin nopeisiin käänteisiin Ristola
ei kuitenkaan luota.
– Olen monta vuotta yrittänyt
saada tartuntatautien torjunnasta vastaavia tahoja antamaan
lääkäreille ohjeistusta edes ei-ammatillisen hiv-altistuksen jälkeisestä lääkityksestä (ns. PEP-lääkitys eli
post-exposure profylax). Mitään virallista ohjeistusta tai edes toteuttavuuden pilotointia ei ole saatu aikaan, Ristola huomauttaa.
Hän kertoo, että Tanskan infektiolääkäriyhdistys antoi jo vuonna
1998 suosituksen hiv-lääkityksen
käytöstä ei-ammatillisessa altistuksessa. THL:n tuottamassa Suomen

hiv-strategiassa vuosille 2013–2016
todetaan, että PrEP:sta saatavaa tieteellistä näyttöä tulee seurata ja
ottaa tarvittaessa käyttöön.
– Vaikuttaa kuitenkin siltä, että
ohjeita PREP`n käytöstä saamme
Suomessa odottaa tosi pitkään,
Matti Ristola toteaa.

Hiv-negatiiviselle annettava hiv-lääkitys ei ole
ongelmaton
Hiv-lääkkeillä, myös Truvadalla, on
haittavaikutuksia. Tosin tenofovirin
käytöstä mahdollisesti aiheutuvat
olevat lievät vaikutukset munuaisiin
korjaantuvat lääkkeiden käytön lopettamisen jälkeen. Viimeaikaisessa tutkimuksessa todetaankin, että
tenofovirilla PrEP käytössä ei ole
pitkäaikaisia vaikutuksia munuaisten toiminnalle.
Yksi ongelma PrEP lääkitys osalta
on ollut myös huono hoitoon sitoutuminen. Lääkkeitä on otettu satunnaisesti. Ja jotta PrEP toimisi, lääkkeet tulisi ottaa säännöllisesti.
Lääkärilehden jutussa Matti Ristola
vielä toteaa, että tietyissä tapauksissa voisi Suomessakin lääkitykselle
olla perusteita, jos indikaatio Euroopassa olisi olemassa. Hiv-positiivisen ihmisen onnistunut hiv-lääkitys on tehokkain tunnettu tapa
hiv-tartunnan estämiseen.
Maailmalla ja USA:ssa PrEP on luonnollisesti kirvoittanut useita mielipiteitä puolesta ja vastaan. ”PrEPhuorat” on yksi negatiivisimmista

13

14

kommenteista. Taustalla on asenteellisuus myös homoseksuaaleja ja
homomiesten seksikäyttäytymistä
kohtaan.
Lääkärilehdessä Truvadan hinnaksi todetaan noin 850 euroa kuukaudessa.

Artikkelin referenssi: Gilmore H et
al. To Take or Not to Take PrEP: Perspectives from Participants Enrolled
in the iPrEx Open Label Extension
(OLE) in the United States. 9th International Conference on HIV Treatment and Prevention Adherence,
Miami, June 2014, abstract 440.
Martin M et al. Renal function of
participants in the Bangkok tenofo-

Avoimuus Grinderissä
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http://www.aidsmap.com/PrEP-users-say-it-provides-an-extra-layerof-protection-and-peace-of-mind/
page/2859865/

vir study. Clin Infect Dis, online edition, 2014.
http://www.cdc.gov/hiv/prevention/
research/prep/
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.
html?opcode=show/news_id=14794/
type=1

–Mitä tapahtuu kun miehet kertovat avoimesti Grinder:issä
(kännykkädeittisovellus) olevansa hiv-positiivisia
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koulutetut
vapaaehtoiset tukihenkilöt.

Tukipuhelimeen voit soittaa nimettömänä.

.....
.....

TUKIHENKILÖ
Tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia

Tukipuhelin torstaisin klo 17-20

Puhelimessa vastaavat
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puh. (09)
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vapaaehtoiset tukihenkilöt.
Tukipuhelin torstaisin klo 17-20
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saat lisätietoja toimistoltamme.
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jokaisen yksityisyyttä.
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Vertaistuki voi olla myös yhdessäoloa
ry järjestää myös kaikille
harrastusten, ruokailun tai Positiiviset
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toiminnallisen aktiviteetin parissa.
avoimia elämänhallintakursseja ja

ohjattua tukitoimintaa.

Positiiviset ry järjestää myös kaikille
avoimia elämänhallintakursseja ja
ohjattua tukitoimintaa. Ryhmillä on

vapaaehtoinen yhdyshenkilö.
Yhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa puheli-

Ryhmillä on vapaaehtoinenmitse
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Seksuaalikäyttäytyminen miesten
välisissä satunnaisissa suhteissa
– tietoa seksuaaliterveyden edistämiseen

EMIS

(European men
who have sex with men internet sex
survey) -tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata seksuaalikäyttäytymistä satunnaisten seksikumppanien
kanssa niiden miesten keskuudessa, joilla on seksiä miesten kanssa.
Aineisto kerättiin vuonna 2010 Internet-kyselyllä 38:ssa eri Euroopan
maassa. Suomessa vastanneiden
(n=2072) aineisto analysoitiin tilastollisesti.
Miesten seksuaaliterveyden edistämisessä on otettava huomioon
satunnaisten seksikumppanien
mahdollisuus ja ohjattava mahdollisimman turvalliseen seksikäyttäytymiseen. Turvallisen seksin ohjauksessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota hiv-statuksesta keskusteluun kumppaneiden välillä sekä
kondomin käyttöön.
Alkuvuonna 2014 julkaistussa Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden
artikkelissa mainitaan seuraavat
päätelmät ja suositukset seksuaaliterveyden edistämiseen miestenvälisissä satunnaisissa seksisuhteissa:

1.

Internet on yleinen kontaktimuodostamistapa.

2. Erityisesti nuoret alle 25 -vuoti-

aat ja pienellä paikkakunnalla asuvat miehet käyttävät Internetiä kontaktien luomisessa.

3. Tulosten mukaan suurin osa

vastanneista ei tuntenut entuudestaan viimeisintä satunnaista seksikumppania. Seksuaaliterveyden
edistämisessä on otettava huomioon tämä kontaktimuototapa sekä
informoitava mahdollisista riskeistä Internet-kontakteissa, kuten riskiseksikäyttäytyminen ja väkivallan
kohteeksi joutuminen.

4.

Satunnaiset seksisuhteet ovat
tavallisia suomalaisten miesten
miestenvälisessä seksissä. Seksuaaliterveyden edistämisessä on muistettava, että suuri satunnaisten
seksikumppanien määrä on tunnistettu erääksi hiv-infektioriskiksi. Siksi se kannattaa ottaa puheeksi, jos
mahdollista.

5. Oman tai kumppanin hiv-sta-

tuksen esille ottaminen on vähäistä. Kannattaa rohkaista siihen liittyvään avoimeen keskusteluun. Ellei
hiv-statuksesta tai muista mahdollisista seksin välityksellä tarttuvista
taudeista voi keskustella avoimesti, on keskityttävä mahdollisimman
turvalliseen seksiin satunnaisissa
kontakteissa.

6. Suuseksi, keskinäinen mastur-

baatio ja anaaliyhdyntä ovat tavalli-

simpia seksin toteutusmuotoja. Turvallinen seksi käsittää kondomin
käytön myös suuseksissä.

7.

Suurin osa käytti kondomia viimeisimmässä anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa.

8.

Pieni osa tutkimukseen osallistuneista käytti kuitenkin harvoin
tai ei koskaan kondomia anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin
kanssa.

9.

Pieni osa oli harrastanut suojaamatonta anaaliyhdyntää myös hivpositiiviseksi tietämänsä henkilön
kanssa.

10. Vaikka kondomin käyt-

tö anaaliyhdynnöissä satunnaisen
mieskumppanin kanssa onkin tämän tutkimuksen perusteella yleistä, kannattaa siihen edelleen kiinnittää huomiota seksuaaliterveyden
edistämisessä. Edelleen on miehiä,
jotka käyttävät kondomia harvoin
tai ei koskaan.

Lähde: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2014:51, sivut 32–46.
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Oletko hiv+ mies ja harrastatko seksiä
miesten kanssa?
ERIK MATTSSON, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ

P

ositiiviset ry tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tutustua toisiin hiv-tartunnan saaneisiin ihmisiin. Mutta monelle on edelleenkin
liian korkea kynnys – kirjaimellisestikin – kävellä sisään tapaamispaikkaamme.
Me, joiden oma tai läheisen hiv-status on positiivinen, tarvitsemme
toisiamme. On hyvä pystyä jakamaan ajatuksia ja tuntemuksia toisen henkilön kanssa, joka käy läpi
samoja asioita. Toinen hiv-tartunnan saanut henkilö ymmärtää parhaiten, miltä toisesta tuntuu.
Yksi tapa arkipäivästää hiv yhteiskunnassa on antaa hiville kasvot. Asenteita on aina helpompaa
muuttaa, jos hiv koskettaa ihmisiä jollain tavoin. Toivottavaa tietysti olisi, että yhä useampi olisi avoin
tartunnastaan lähipiirissään.
Myös sähköiset deittisivustot luovat
hyvän mahdollisuuden olla avoin

www.qruiser.com

hivistään – anonyymistikin. Ei tarvitse näyttää kasvoja tai antaa mitään yksityiskohtaisia tietoja. Pelkkä
positiiviseen hiv-statukseen viittaava teksti profiilissa on hyvä keino
olla avoin hiv-tartunnastaan netissä. Se luo mahdollisuuden kohdata
virtuaalisesti – ja miksei myös myöhemmin fyysisestikin - muita tartunnan saaneita. Tämä voi auttaa
voimaan paremmin henkisesti, kun
ei tarvitse salata hiviä. Ja jos treffitkin syntyvät, niin ei tarvitse pelätä, että toinen panikoisi ja juoksisi
karkuun, jos kertoisi tartunnastaan
vasta treffeillä.
Suomessa liian moni hiv-tartunnan saanut elää täysin yksin hivinsä kanssa. Mutta monella meistä on
kuitenkin halu ja tarve tutustua toisiimme. Kokemus on osoittanut,
että vertaistoiminnasta on pelkkää
hyötyä.

Positiiviset on lanseerannut uudet
virtuaaliklubit Qruiserissa ja Gayromeossa miehille, joilla on hiv ja jotka harrastavat seksiä miesten kanssa.
Molemmista sivustoista se löytyy
nimellä: hiv_suomi

Haluamme välittää oikeaa ja ajan
tasalla olevaa tietoa, joka koskettaa meitä ja edistää meidän seksuaaliterveyttämme ja yleistä hyvinvointia.
Vastaanotamme mielellämme askarruttavia kysymyksiä ja otamme
tarvittaessa selvää asiantuntijoiltakin.
Suosittelen avaamaan myös ns. hivprofiilin Grindr ja Scruff –mobiilisovelluksissa.
Yhdessä olemme vahvempia ja
voimme paremmin!

www.gayromeo.com

17

Elämänhallintakurssit 2014

P

ositiiviset järjestää myös tänä
vuonna kaksi elämänhallintakurssia. Toinen kursseista pidettiinkin jo
vapun tienoilla Kotorannassa, jonne osallistui 33 hivin kanssa elävää henkilöä. Toinen pidetään heinäkuussa Salonsaaressa. Positiiviset
ry:n elämänhallintakurssit ovat tarkoitettu kaikille Suomessa asuville henkilöille, joilla on positiivinen
hiv-status.
Tänä vuonna molemmille elämänhallintakurssille oli myös läheisillä mahdollisuus hakea. Hakijoita oli
yhteensä vähän yli 70, joista lähestulkoon kaikki olivat hiv-tartunnan
saaneita. Osallistujat pääsivät ja
pääsevät kokemaan kurssilla yhdessäoloa, vertaistukea sekä osallistumaan alustusten pohjalta järjestettyihin keskusteluihin.
Tässä yhden osallistujan palautetta Kotorannan elämänhallintakurssista:
Olin ensimmäistä kertaa elämänhallintakurssilla ja koko kurssi on ollut pelkästään myönteinen. Minut
on otettu joukkoon uutena ja outona erittäin myönteisesti ja minut on

huomioitu kuin ”vanhana” kävijänä.
Kurssilla olen saanut monenlaista
vertaistukea kuten luennot, keskustelut alustuksien pohjalta ja vapaaajalla tapahtuneet ajatusten vaihdot.
Olen saanut uutta tietoa esim. sairaudesta ja siihen liittyvistä asioista
kuten terveys, infektiot, aivot jne.
Ilman kurssia koen, että tiedonsaanti olisi puutteellist¬a – nyt
osaan kysyä omalta lääkäriltä tärkeitä kysymyksiä ja esim. pyytää eri
testejä.
Kurssilla on mukavasti vanhoja konkareita, mikä auttaa sopeutumaan
sairauteen kuulemalla heidän tarinoita. Kenellekään ei tarvi selittää
omaa sairautta, ei hävetä sitä eikä
keksiä ”hätä”valheita siihen miksi
olet täällä. Oman mielenterveyden
jaksamisen kannalta kurssi on ollut
ehdoton.
Tällä on vaikutusta jo nyt arjen jaksamiseen kotona, työssä ¬ – jaksaa
eteenpäin kun salaisuuden taakkaa ei tarvitse kantaa yksin /suljettuna sisällä vaan voi jakaa muiden
kanssa.

Paikka on loistava luonnon keskellä eikä muita ulkopuolisia leiriläisiä ole paikalla. Voin kokea oloni turvalliseksi ja sisäisesti vapaaksi.
Henkilökunta on osaavaa, ammattitaitoista ja huolehtivaista. Lomaohjelma on ollut vaihtelevan monipuolinen. Täällä on ollut hyvin
huumoria, iloa mikä on elintärkeää
jaksamisen kannalta. Omalla paikkakunnalla ei ole vastaavia kursseja joten sitä suuremmalla syyllä
vastaavat kurssit on tärkeitä oman
jaksamisen, hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta. Myöskin oma
perheeni on iloinen puolestani, koska minun hyvinvointini vaikuttaa
koko perheen hyvinvointiin.
Kiitos ihanasta kurssista!
Toinen elämänhallintakursseista pidetään siis heinäkuussa Salonsaaressa, jonne osallistujat on jo valittu.
Kiitos kaikista hakemuksista, antoisaa kurssia ja oikein hyvää kesää tasapuolisesti kaikille, jotka elävät
hivin kanssa.
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Taideterapia

”M

uutosta ei voi tapahtua ennen tiedostamista”
Lokakuussa 2013 aloitti jälleen uusi
taideterapiaryhmä, joka kokoontui syksyn aikana kerran kuukaudessa ja keväällä 2014 joka toinen
viikko. Ryhmään osallistui kahdeksan osallistujaa, jotka olivat valmiita
tutkimaan taiteen keinoin itseään
ja lisäämään tietoisuutta omasta itsestään.
Ryhmän vetäjinä toimivat hahmoterapeutti, psykoterapeutti JuhaErkki Kants ja InArtes-instituutissa
opiskeleva Pirjo Pouttu.

Taideterapiassa keneltäkään ei odotettu (eikä odoteta) taiteellista lahjakuutta ja osaamista, eli ei tarvinnut osata piirtää ja maalata.
Taiteen tekemisessä ei ollut tärkeää
itse lopputulos, eli taideteos, vaikka
hienoja teoksia syntyikin. Olennaisinta oli itse työskentelyprosessi ja
sen eteneminen.
Taidetöitä ei myöskään arvosteltu
ja arvioitu taiteellisten kriteereiden
mukaan, vaan merkityksellisempää oli itse kokemus taiteen tekemisestä.

Taideterapiaryhmäläisten
kommentteja ja kokemuksia:
Taideterapia on saanut minut käymään läpi hiv-positiivisuuttani ja
hyväksymään sitä, mikä on auttanut minua pääsemään elämässä
eteenpäin sairauteni kanssa. Terapiassa olen myös oppinut tuntemaan
itseni paremmin ja onnistunut käsittelemään vaikeita asioita. En voisi
olla kiitollisempi, koska voima, jonka olen saanut, on tehnyt elämästäni parempaa ja nautinnollisempaa.
Love it!
Kyltsy
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En tiedä, miten olisin selvinnyt ensimmäisestä vuodesta hivin kanssa
ilman taideterapiaa. Tunteiden käsittely ilman sanoja vieraiden ihmisten ympäröimänä oli vapauttavaa.
Virpi
Taideterapia on nostanut pintaan
paljon tukahdutettuja tunteita, kipeitäkin. Kiitos Pirjolle ja Juha-Erkille sekä ryhmälle, johon on voinut
luottaa.
Kuinka vahvistaa omaa itsetuntemustaan? Omasta eheytymisprosessista tulee, mitä tulee. Kuinka valita elämä kuoleman sijaan. Matkaa
on jäljellä elämän tarkoituksen löytämiselle. Voiko taiteen avulla löytää itsensä? KYLLÄ! Avautumalla
muille ihmisille versus saada muilta. Pitkäjänteisyyden puute parisuhteissa, omassa elämässä aiheuttaa
ongelmia. Arki puuduttaa. Keskittyminen kannattaa. Syrji virusta – älä
ihmistä.
Taideterapia on avannut minulle
oven uuteen elämään kolmen vuoden yksinäisyyden ja epätoivoisten
ajatusten keskellä elämisen jälkeen,
jollaista elämäni oli saatuani tiedon
hivistä. Se on antanut aivan erilaisen perspektiivin asioille, olen saanut vertaistukea ja mahdollisuuden
oppia tuntemaan itseäni ja käyttäytymistäni.
Tuuli
Taideterapia on tuonut elämääni
uuden perheen, maailmassani on
jälleen värejä ja sydämessäni sykkii Berliini. Tunne vapauden kutsun.
Kaunis kiitos! Pirjo
Karin mietteitä:
Eheydyn, vaikka jotain jää puuttumaan. Olen onnellinen tästä matkasta. Sisäinen aggressioni kuuluu

muille, ei minulle – Minä tässä olen
matkalla. En löydä sanoja sille, minkä verran olen avautunut. Elämä
laittaa tanssimaan. Eheys puhuttelee minua. Minulla oli möykky, koska itsetuntoni ei ollut kohdallaan.
Taidetyöskentelyssäni on itsensä etsimistä ja löytämistä. En voi paremmin sanoa. Kehityspisteeni on selkeä: voin huutaa maailmalle ”tässä
minä olen!” Otan elämän vastaan.
Sfääreissä pitää välillä lennellä ja
kokea hengellistä, sielullista taivasta itsessään. Ryhtini on suoristunut ja näköalani on kirkastunut.
Olen löytänyt omaa itseäni – Ja siinä kaikki. Menikö yli ämpärin?
Ja eihän tätä kaikkea olisi syntynyt
ilman tätä ryhmää, jota ei olisi syntynyt ilman minua. Kun tömähdän
maan pinnalle, olen koulussa.
Olen löytänyt taiteen keinona ilmaista itseäni ja löytänyt taiteen.
Löydän itseni tauluista. Olin vuosia sitten kuullut taideterapiasta. En
koskaan uskaltanut mennä kurssille
koska luulin, että pitää osata maalata hyvin. Onneksi olin väärässä!
Olen osallistunut viimeiset 6 kuukautta yhdistyksemme järjestämään taideterapiaan ja tämän avulla olen oppinut tuntemaan itseni
paremmin kokonaisuutena. Tämä
on auttanut minua käsittelemään
paremmin hiviä ja elämääni muutenkin.
Olen oivaltanut uusia asioita itsestäni ja oppinut näkemään jo tuttuja asioita ihan uusista näkökulmista.
Kaiken lisäksi olen saanut uusia hyviä ystäviä, joiden kanssa voimme
jakaa avoimesti ilot ja surut.
Suosittelen lämpimästi taideterapiaa jokaiselle. Se tuo uusia kokemuksia, auttaa ymmärtämään paremmin itseään sekä muitakin.

Lämmin ja iso KIITOS kaikille kurssilaisille sekä kurssin vetäjille Pirjolle
ja Juha-Erkille!!!!
Nimim. “Tunne elämää uudella tavalla”

Yleinen kommentti ryhmältä: muutosta ei voi tapahtua ennen tiedostamista.
TULOSSA TAIDETERAPIAA
SYKSYLLÄ 2014:
Lokakuussa 2014 aloitamme jälleen
uuden taideterapiaryhmän. Ryhmään ovat tervetulleita niin edellisiin ryhmiin osallistuneet kuin uudet taideterapiasta kiinnostuneet.
Ryhmä tulee kokoontumaan kahdesti kuukaudessa Positiiviset ry:n
toimitiloissa Helsingissä. Ryhmä sulkeutuu heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen, eli sen jälkeen ryhmään
ei pääse enää mukaan.
Tarkemman ajankohdan ryhmän
aloittamisesta saat kesän loppupuolella seuraamalla nettisivujamme tai
Positiivisten toimistolta
puh. 09 692 5441.
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Yhdistyksen kuulumisia

K

esäinen tervehdys
Positiiviset ry:stä!
Edellinen Poveri ilmestyi vuodenvaihteessa, joten jokunen kuukausi
on tässä välissä vierähtänyt. Mutta
se tarkoittaa vain sitä, että loppuvuodesta onkin sitten tulossa kolme Poveria.
Kevät meni melkoisella vauhdilla. Kevään aikana yhdistyksessä oli
avoinna kaksi määräaikaista työpaikkaa; projektityöntekijäksi hivtartunnan saaneiden ja erityisesti
homo- ja bi-miesten seksuaaliterveyden edistämisprojektiin valittiin
Erik Mattsson ja tapaamispaikan
isännäksi Jukkis. Tällä hetkellä molempien työt jatkuvat kuluvan vuoden loppuun asti. Yhteensä meitä
on täällä toimistolla nyt viisi työntekijää.

Kymmenettä Toivon päivää
vietettiin 4.6. tapahtumalla Narinkkatorilla. Perinteinen muistaminen
Toivon päivänä on tänä vuona siirretty Positiiviset ry:n 25-vuotisjuhliin, jotka pidetään 19.9.2014. Jäsenistön kesken juhlitaan vielä
erikseen syyskokouksen yhteydessä 22.11.

Kevätkokous
Positiiviset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 5.4. yhdistyksen toimitiloissa Helsingissä, Malminkadulla. Kokoukseen osallistui
32 osanottajaa. Kokouksessa hyväksyttiin vuosikertomus ja tilinpäätös
edellisestä vuodelta.

Toimintaan osallistui viime vuonna ennätysmäärä kävijöitä. Tapaamispaikassa (ent. päiväkeskus) oli
vuonna 2013 yhteensä noin 3 000
käyntiä. Arviolta eri kävijöitä oli
noin 200. Tiistaikahviloissa rikkoutui
tuhannen kävijän raja, 1027. Torstailounaatkaan eivät jääneet kauaksi, tilastoituja kävijöitä oli 937.
Lauantailounaita järjestettiin vapaaehtoisvoimin pääsääntöisesti
kaksi kertaa kuukaudessa, osallistujia oli reilut 400. Myös muissa vertaistapaamisissa tavattiin ahkerasti, muualla Suomessa yhteensä 200
osallistumista. Valtakunnallisissa
ryhmissä, esim. naiset, miehet, nuoret, +55 ryhmissä osallistumia oli
380. Tilastointimme tapahtuu siten,
että jokainen halutessaan laittaa nimen esillä olevaan listaan.
Olennaisena asiana kevätkokouksessa oli esillä myös sääntöuudistus, joka myös hyväksyttiin. Yhdistyksen sääntöihin ei juurikaan ole
tehty muutoksia tai päivityksiä sitten perustamisen vuonna 1989.
Olennaiset uudistukset koskivat pykäliä 2 ja 8. Yhdistyksen tarkoitus ja
toimintamuodot yhdistettiin sekä
kieliasua nykyaikaistettiin. Hallituksen osalta hyväksyttiin ehdotus siitä, että hallituksen jäsenet valitaan
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Säännöt on lähetetty patentti- ja rekisterihallitukseen tarkastettavaksi
ja hyväksyttäväksi.
Tässä ote pykälästä 2: Tarkoitus, toimintamuodot ja toiminnan rahoitus 2. §

Yhdistys on hiv-tartunnan saaneiden edunvalvontajärjestö, jonka
tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa hiv-tartunnan saaneiden elämänlaatua fyysisesti, psyykkisesti ja
sosiaalisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on

•
•
•
•
•
•

valvoa ja ajaa hiv-tartunnan
saaneiden etuja yhteiskunnassa,
•toimia asiantuntijana heitä
koskevissa kysymyksissä,
ehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä,
toimia hiv-tartunnan saaneiden potilasjärjestönä,
tukea hiv-tartunnan saaneita ja
toteuttaa ennaltaehkäisevää
terveyskasvatustyötä.
Yhdistys

•
•
•
•
•
•
•

•

järjestää vertaistukitoimintaa.
järjestää koulutus- sekä asiantuntijaluentoja.
osallistuu yhteiskunnalliseen ja
terveydenhuollosta käytävään
ammatilliseen keskusteluun.
harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja
neuvontatoimintaa.
voi tuottaa hiv-tartunnan saaneiden tarvitsemia palveluja.
ottaa toiminnassaan huomioon hiv-tartunnan saaneiden
läheiset.
tekee yhteistyötä muiden hivtartunnan saaneiden kanssa toimivien ryhmien, järjestöjen ja
organisaatioiden kanssa.

Kevätkokouksen loppupuolella alkoivat herkulliset tuoksut leijua ilmassa, joten siinä vaiheessa reilut
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puhua kuitenkin melko harvinaisena tautina. Tällä hetkellä Suomessa
elää yli 2500 todettua hiv-positiivista (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014). Yli 65-vuotiaiden
osuus tästä määrästä on toistaiseksi suhteellisen vähäinen (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014a).
Yli 50-vuotiaiden hiv-positiivisten
määrä on kuitenkin viisinkertaistunut Suomessa 2000-luvun alusta
(Van der Meer 2012, 3545).
Kevään aikana meillä oli Ylva tetharjoittelijana Positiivisilla
Kuva: Ylva

40 osallistujaa odottivat kellon lähestyessä 18 innokkaina kutsua
nauttimaan pöydän antimista. Oli
aika herkutella ja rentoutua. Taas
pääsimme nauttimaan Tuomon
kokkaamisista; tarjolla oli niin liha, kala- kuin kasvisvaihtoehtoja. Lasillinen kuohuvaa kruunasi aterian.
Osa jäi istumaan iltaa tapaamispaikkaan hieman pidempäänkin
toisten suunnistaessa kaupungille.
Kevään aikana valmistui muutama opinnäytetyö hiviin liittyen.
Laura Honkalampi teki Positiiviset
ry:lle opinnäytetyön ”HIV-positiiviset harmaantuvat. Kirjallisuuskatsaus ikääntyvien HIV-potilaiden hoitotyöstä”
Opinnäytetyön tarkoituksena oli
kuvailla kirjallisuuskatsauksen avulla mitä hoitohenkilökunnan tulee
huomioida ikääntyvien hiv-positiivisten hoitotyössä. Opinnäytetyö

toteutettiin yhteistyössä Positiiviset
ry:n kanssa.
Suomessa elää entistä iäkkäämpiä hiv-positiivisia vanhuksia. Aiemmin tappava tauti, hiv-infektio,
on muuttunut uusien hoitomuotojen myötä krooniseksi sairaudeksi. Hiv-positiivisten elinajanodote
on kohonnut melkein yhtäläiseksi
muun väestön kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhustenhoidossa
aletaan toimia pian aiempaa enemmän hiv-positiivisten potilaiden ja
asiakkaiden kanssa. Ikääntyneiden
hiv-potilaiden määrä on jo lisääntynyt infektion parantuneen ennusteen takia Suomessa sekä muissa
kehittyneissä maissa. (Ristola 2008,
1821.) Esimerkiksi Yhdysvalloissa on
arvioitu, että vuoteen 2015 mennessä puolet hiv-infektiota sairastavista yhdysvaltalaisista ovat yli
50-vuotiaita (OAR Working Group
on HIV and Aging 2012,1).
Suomessa hiv-infektiosta voidaan

Olin viikolla 11 tet-harjoittelijana
Positiiviset ry:llä Malminkadulla. Ennen sitä ajattelin, että olisiko homma nyt silkkaa kahvinkeittoa, mutta pääsinkin heti alkuun siivoamaan
leikkinurkan ja siivouskomeron! Muita hommiani olivat mm. oikolukeminen, niputtaminen, pölyjen pyyhintä
ja luonnostelu. Lounastauoilla join
litroittain teetä ja tyhjensin pakastinta (nakkistroganoffia...).
’Kanssahäärääjäni’ eli paikan työntekijät olivat mukavia ja auttavaisia. Nyt osaan siirtää asioita muistitikulle, hyvästi uusavuttomuus! Opin
myös uutta hivistä ja järjestötöistä.
Kiitos paljon mahtavasta tet-viikosta! Ylva, 9. lk.

Facebook-sivumme - oletko tykännyt?
Nettisivumme saavat myös kasvojen kohotuksen hetkenä minä hyvänsä.
Aurinkoista kesää kaikille!
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VERTAISTAPAAMISIA 2014
Vertaistapaamiset ovat vertaistukitapaamisia, jotka on tarkoitettu
hiv-tartunnan saaneille ja heidän
läheisilleen. Tapaamisiin ovat tervetulleita niin uudet kuin vanhat tartunnan saaneet kuin myös ne hivtartunnan saaneet, jotka eivät ole
aikaisemmin osallistuneet tapaamisiin. Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen osallistuaksesi tapaamisiin ja Positiivisten toimintaan.
Tapaamisissa toivomme vaitiolovelvollisuutta. Kaikista vertaistapaamisista ilmoitetaan kotisivuillamme
www.positiiviset.fi.
Lisätietoja tapaamisista sekä tapaamispaikan saat tietoosi yhdyshenkilöiltä tai
toimistoltamme (09) 692 5441 tai Juha-Erkiltä, puh 044 750 7462, juhaerkki.kants@positiiviset.fi

Naisten tapaamiset
Hiv-positiivisille naisille suunnatut
tapaamiset.
La 5.7. klo 11–17 Naisten ja lasten
perinteinen rantapäivä. Rannalla
mahdollisuus myös saunomiseen
Pe 12.9.– Su 14.9.2014 Vertais- ja
virkistäytymisviikonloppu Turun lähellä. Viikonloppu on tarkoitettu
kaikille Suomessa asuville hiv-positiivisille naisille. Paikkoja on 16 ja
etusijalla ovat uudet hiv-tartunnan
saaneet sekä ne, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet Positiivisten toimintaan. Omavastuu on 30
euroa, joka sisältää kuljetukset ja
täysihoidon.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan
1.8.–29.8.2014
juha-erkki.kants@positiiviset.fi,
puh. 044 750 7462
Naisten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7457

MSM tapaamiset (homo- ja bi-miehet)
Tapaamiset ovat suunnattu homoja bi-miehille.
Positiiviset ry:n tapaamispaikassa
Kampissa:
La 27.9. klo 18
La 25.10. klo 18
Syksyllä on tulossa myös mökkiviikonloppu. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Miesten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7456

Perheiden tapaamiset
Perhetapaamiset on suunnattu lapsiperheille, joissa perheeseen kuuluu yksi tai useampi hiv-tartunnan
saanut henkilö.
La 5.7. klo 11–17 Perheiden ja naisten yhteinen rantapäivä. Rannalla on mahdollisuus myös saunomiseen.
Perheiden yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7459

Nuoret
Tapaamiset on suunnattu hiv-positiivisille nuorille aikuisille
pe 8.8. klo 18.00
Nuorten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7468

+55 tapaamiset
Tapaamiset on tarkoitettu kaikille
55 vuotta täyttäneille hiv-positiivisille naisille ja miehille. Ryhmässä
ei ole yläikärajaa.
La 9.8. Järjestetään vertaistapaaminen virkistäytymispäivän merkeissä
Mustasaareen.

La 18.10. klo 13 Tapaaminen
Positiiviset ry:n tapaamispaikassa
Kampissa
+55 yhdyshenkilö,
puh 044 750 7467

Alueelliset tapaamiset:
Oulu
Ke 17.9. klo 17.30–19
La 25.10. klo 17–19
Ke 12.11. klo 17.30–19
Ma 1.12. klo 11–14
Oulun alueen uusilla hiv-positiivisilla ja niillä, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet tapaamisiin on
mahdollisuus tavata kahta positiivista henkilöä kahden kesken
(mies ja nainen)
13.8. klo 16–17
17.9. klo 16–17
15.10. klo 16–17
12.11. klo 16–17
10.12. klo 16–17
yhdyshenkilö Aarne,
Puh. 044 750 7454
(ma-to klo 16–19)

Lappi
La 25.10. Vertaistapaaminen
Meri-Lapin alueella.
Lapissa on myös mahdollisuus kahden keskiseen tapaamiseen yhdyshenkilön kanssa. Sovi tapaaminen
soittamalla alla olevaan vertaispuhelimeen.
yhdyshenkilö Aarne,
Puh. 044 750 7454
(ma-to klo 16–19)
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Hämeenlinna

Turku

La 23.8. Tapaaminen grillauksen
merkeissä
La 4.10. Kylpyläretki Aulangolle
Hämeenlinnan yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7453

Vertaistapaamiset järjestetään joka
kuun viimeinen maanantai.
Turun yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7452

Tampere
Vertaistapaamiset järjestetään kerran kuukaudessa aina joka kuun ensimmäinen sunnuntaina.
Tampereen yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7451

Tulossa:

Järjestämme lokakuussa vertaistapaamisen Lappeenrannassa. Tapaamiseen ovat tervetulleita Etelä-Karjalan alueella asuvat hiv-tartunnan
saaneet. Paikalla on Positiiviset ry:n
työntekijä.

Hiv-tukikeskuksen sopeutumisvalmennuskurssit
Nuorten aikuisten kurssi
hiv-positiivisille homo- ja
bimiehille 24.–26.10.2014
Kyseessä on ensimmäinen hiv-positiivisille nuorille aikuisille homoja bimiehille järjestettävä kurssi.
Kurssille voivat hakea alle 36-vuotiaat. Kurssilla käsitellään aiheita, jotka ovat keskeisiä nuorten aikuisten
hiv-positiivisten homo- ja bimiesten elämässä. Kurssin vetäjinä toimivat Hiv-tukikeskuksen Miesten
kesken turvallisesti -työntekijät.
Lauantaina kurssilla on myös ulkopuolinen asiantuntija, joka ohjaa
keskustelua ja ryhmätyöskentelyä.
Kurssi mahdollistaa myös vertaistuen ja virkistäytymisen.

Hyvinvointikurssi 26.–28.9.2014
Kurssin tavoitteena on tarjota hivpositiivisille keinoja ylläpitää omaa
terveyttään ja hyvinvointiaan niin
psyykkisesti kuin fyysisesti. Kurssin työmuotoina ovat liikunta sekä
ryhmäkeskustelut ja luennot.
“Näistä kursseista lisätiedot
Hiv-tukikeskuksesta.”
www.hivtukikeskus.fi

