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Yhdessä vai yksin

TAPANI VALKONEN
PUHEENJOHTAJA

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

Y

hdistyksemme toiminnassa on
vuoden sisällä tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka eivät välttämättä
näy koko jäsenistölle. Viime vuoden
hallituksen vetäytymisessä päätimme keskittää voimavaroja kouluttamiseen. Kaikille kiinnostuneille vapaaehtoisille on järjestetty koulutusta
ryhmän ohjaamiseen ja tukihenkilönä toimimiseen. Tukihenkilötoiminta
tapahtuu ohjatusti. Tällöin toimitaan
yhteisillä pelisäännöillä ja toiminnassa mukana olevat saavat myös itse
tukea. Vapaaehtoisia myös tarvitaan
enenevässä määrin. Hiv-tukikeskuksen kanssa aloitetussa yhteistyössä
Positiiviset ry:n tukihenkilö on mukana ensitapaamisessa. Kokemukset
ovat olleet myönteisiä.
Alkuvaiheessa tuen tarve voi olla hyvin yksilöllistä. Myöhemmin voi halutessa tulla mukaan vertaistapaamisiin
tai muihin yhdistyksen tilaisuuksiin.
On tärkeää, että erilaisista osallistumisen mahdollisuuksista on tietoinen heti alussa. Hiv-positiiviset päivystävät kerran kuussa myös Auroran
sairaalassa. Tapaamieni henkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa
on noussut esille halu auttaa, melkein enemmän kuin tarve tulla autetuksi. Näitä auttamisen tilaisuuksia
avautuu verkkotukiprojektissa. Näkyvin muutos toimistolla liittyy tähän.
Juha liittyi joukkoomme toteuttamaan projektia maaliskuussa. Toimintaan osallistuminen verkossa ei ole
paikasta kiinni. Verkossa tuki on tavoitettavissa maanlaajuisesti, samal-

la saamme halukkaille osallistumisen ja auttamisen tilaisuuksia missä
päin Suomea tahansa. Tämä on yksi
projektin keskeisistä tavoitteista. Tarkemmin projektin toteutusta Juha
suunnittelee tulevan jäsenkyselyn tulosten mukaan.
Usein tapaamisissamme nousee kysymys, että mitä myönteistä hiv on
tuonut minun elämääni? Kysymys
saa minut joskus vaivaantuneena
kiemurtelemaan. Positiivisista olen
löytänyt rakkaita ystäviä, totta. Mutta
enkö niitä olisi löytänyt muualtakin?
Vähän helpommalla. Jos asetan kysymyksen itselleni päinvastoin: mitä
hiv on vienyt minulta, pääsen lähemmäs asian ydintä. Aluksi se vei omanarvontunteeni. Samalla se vei turhan
ylpeyteni, joka esti minua näkemästä, että jokaisen ihmisen sydämessä on jokin särö tai murtuma. Kun kelaan elämääni taaksepäin, huomaan
että menetykset, surut ja epäonnistumiset ovat enemmän opettaneet
minua tuntemaan elämän kauneutta
ja iloa kuin ne asiat, joissa koen onnistuneeni.
Hiv iskee särön yhteen ihmisen herkimpään osaan, seksuaalisuuteen.
Kokonaisvaltainen seksuaaliterveys tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus tyydyttävään tapaan
toteuttaa seksuaalisuuttaan. Liian
usein ainut mieleen painunut asia
hiv-diagnoosin alkuvaiheessa on se,
että seksi päättyi tähän. Vaikka kaikki
eivät välttämättä koe seksiä tärkeim-

mäksi osaksi elämää, niin suurimmalle osalle seksuaalisuus on merkittävä
nautinnon ja elämän voiman lähde.
Viime keväänä aloitetut Sexpon seksuaaliterapeuttiopiskelijoiden vetämät ryhmät saivat jatkoa tänä vuonna. Ryhmässä keskusteleminen voi
olla vaikeaa. Tulevaisuudessa myös
henkilökunnallamme on paremmat
valmiudet keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Kolme
työntekijäämme on Sexpo-säätiön seksuaalineuvoja koulutuksessa.
Odotan innokkaana, miten vapaaehtoisten ja henkilökunnan kouluttautuminen jalkautuu yhdistyksen toimintaan tulevina vuosina.
Järjestötoimintaan osallistuminen luo
yhteisöllisyyttä, joka ruokkii tunnetta johonkin kuulumisesta ja siten tuo
toivoa elämään. Vahva verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa
tuo yhdistyksellemme arvovaltaa ja
siten mahdollisuuksia vaikuttaa meitä koskeviin kysymyksiin. Osallistuessasi toimintaamme tai jäsenenä olet
osa laajaa verkostoa. Toivon päivänä meidän joukkoomme liittyy nuoria muusikkoja ja aktiiveja Keep Child
Alive –järjestön Suomen osastosta.
Narinkkatorilla on helpompi näyttäytyä omassa tapahtumassamme, kun
mukana on myös muita asialle omistautuneita. Leimautumisen pelko on
pienempi. Kiitos kaikille meidän yhdistyksemme jäsenille, jotka osallistuvat toimintaan! Toivotetaan tervetulleeksi uudet toimijat Toivon
verkostoon.
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European ChemSex Forum

ERIK MATTSSON,
PROJEKTITYÖNTEKIJÄ

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

6.–8.4.16 pidettiin Lontoossa ensimmäinen Euroopan laajuinen konferenssi aiheesta ”chemsex”.
Osallistuja oli yhteensä kaksisataa. Positiivisista konferenssiin osallistui Erik Mattsson.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

T

ermillä ”chemsex” tarkoitetaan
(laittomien)huumeiden viihdekäyttöä
seksitarkoituksiin, juuri ennen seksiä
tai seksin aikana. ”Chemsex” sanasta on tullut hyvin yleinen termi homomiesten seuranhakusivustoilla ja
deittikännykkäsovelluksissa varsinkin
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
Chemsex sanalla tarkoitetaan hyvin
erityistä muotoa huumeiden viihdekäytöstä. Tällöin käytetään jotakin
näistä kolmesta huumeesta tai niiden
yhdistelmää keskenään, tai joidenkin
muiden huumeiden kanssa:
• Metamfetamiini
(engl. methamphetamine,
crystal meth, tina, ice).
• Mefedroni (engl.
mephedrone/drone).
• Gamma (engl. GHB/GBL, G, Gina).

Nämä kolme huumetta vaikuttavat
erittäin voimakkaasti aivotoimintaan
ja seksuaaliseen käyttäytymiseen.
Seksuaaliset estot häviävät kokonaan.

Chemsexillä viitataan yleisesti seksiin, joka voi joskus
kestää useita päiviä.
Huumeiden käyttö vähentää unen ja
syömisen tarvetta. Kiihtynyt seksivietti mahdollistaa enemmän estotonta
seksiä, pitempään ja usein useamman
kumppanin kanssa. Tämä lisää riskiä
saada seksitauteja kuten esim. hiv tai
c-hepatiitti. Huumeruiskujen yhteiskäyttö voi myöskin lisääntyä.
Konferenssin aikana saimme hyvän
käsityksen siitä, kuinka suuri ongelma

”chemsexistä” on tullut etenkin
Lontoossa. Lontoon Sohossa toimivalla 56 Dean Street sukupuolitautien poliklinikalla käy kuukaudessa keskimäärin 7 000 homo-, bi-, ja
msm-miestä (mies, jolla on seksiä
miesten kanssa). Arviolta noin
3 000 heistä harrastaa chemsexiä.
Heistä 20–30 kuukaudessa saa hivdiagnoosin. (Lontoossa viisi homomiestä päivässä saa hivin.) Klinikalla
määrätään joka kuukausi PEP estolääkitystä yli 200 miehelle chemsextilanteen jälkeen.
Muissa Euroopan kaupungeissa tilanne ei ole yhtä vakava kuin Lontoossa, mutta silti on nähtävissä trendejä.
Miehet matkustavat paljon etenkin
Lontooseen, Berliiniin ja Amsterdamiin. Siellä huumeiden saaminen voi
olla hyvinkin helppoa, joten houkutus käyttää niitä madaltuu.
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Kaupungista riippuen mobiilideittisovelluksissa jotkut miehet avoimesti
antavat ymmärtää, että etsivät seuraa
nimenomaan chemsexin merkeissä. Esim. termi H&H tarkoittaa ”horny
and high”. Joissakin profiileissa lukee
”chems friendly” tai niissä jopa mainitaan suoraan mistä aineista pidetään
esim. T (tina) tai G (GHB).
Erittäin usein päihteiden vaikutuksen alla henkilö unohtaa kokonaan
omat turvaseksiperiaatteensa.
Seksitaudit voivat tarttua hyvinkin
helposti ja hyvinkin laajalle porukalle esim. yhden yön aikana, jos harrastaa suojaamatonta seksiä useamman kumppanin kanssa. Esimerkiksi
C-hepatiitti voi tarttua myös eri huumeiden yhteiskäyttövälineistä tai jos
useampi henkilö käyttää samaa käsisuihkua peräsuolen huuhteluun.
On olemassa henkilöitä, jotka käyttävät huumeita säännöllisesti, mutta he hallitsevat tilanteen. Mutta on
myös olemassa niitä henkilöitä, jotka eivät osaa enää nauttia seksistä ilman huumeita. Pahimmassa tilanteessa ovat ne henkilöt, jotka ovat
tulleet niin huumeriippuvaisiksi, että
ovat menettäneet jopa työpaikkansa
tai asuntonsa. Tätä tapahtuu etenkin
suonen sisäisten huumeiden käyttäjien kesken.
Kyselyyn Suomesta 72 vastausta
Ennen Lontoon konferenssia kerättiin
tietoja chemsexistä nettikyselyllä. 72
Suomessa asuvaa henkilöä vastasi tähän kyselyyn. Vastaajista 15 oli käyttänyt huumeita Suomessa, joista 11
Helsingissä. 9 oli käyttänyt niitä ulkomailla: Lontoo, Pariisi, Bryssel, Berliini,
Bangkok, Tukholma, Playa del Inglés,
Amsterdam, St. Anton ja Hong Kong.
Vastaajista viimeisen vuoden aikana
10 oli käyttänyt metamfetamiinia, 1
mefedriiniä, 5 GHB/GBL, 2 ketamiinia,
2 ekstasia, 7 poppersia. 1 kokaiinia,

5 MDMA:ta, 1 3CCC:ta (muuntohuume), 1 4MEC:ta (muuntohuume), 3
kannabista, 1 ilokaasua, 1 bromo-dragonflyta, 1 kloorietyyli (kylmäspray),
2 buprenorfiinia (Suboxone), 1 benzodiapamia ja 1 piper methysticumia
(kavakasvi).
On huomioitavaa, että henkilö on
voinut käyttää useitakin aineita useissa kaupungeissa.
Miksi ihmiset harrastavat
chemsexiä?
Syitä chemsexiin ovat esimerkiksi:
- halu tuntea enemmän estotonta
seksuaalista vapautta ja läheisyyttä
- halu voittaa pelko hylkäämisestä
tai seksuaalisesta häpeästä
- halu selviytyä hiv- ja/tai
c-hepatiitistigmasta
-halu selviytyä menneisyyden
ongelmista, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö
- halu selviytyä homofobiasta
- halu saada ”parempaa” seksiä, joka
kestää pidempään
- halu estää yksinäisyys
- halu saada läheisyyttä, saada yhteys
muihin, tuntea kuuluvansa yhteisöön
- koska ”muutkin tekevät niin”
- koska siitä on tullut yksi tapa
tutustua muihin netissä
- sosiaalinen paine joissakin piireissä

Chemsexin sivuvaikutukset
käytön aikana ja sen jälkeen,
ovat paljon voimakkaammat kuin muilla viihdekäytön huumeilla.
Chemsexiin voi liittyä:
• Pidempikestoista seksiä useamman
tunnin ajan. Seksisessio voi kestää
useita päiviä. On tavallista, ettei
tule nukuttua.

• Joskus seksisessio on vain kahden
välistä. Joskus on useita kumppaneita
ja useita kertoja. Uusia ihmisiä saattaa
tulla mukaan ja poistua usean päivän
aikana.
• Voimakasta seksuaalista estottomuutta. Chemsexissä ihmiset voivat
tehdä asioita, joita he eivät muuten
tekisi. Turvallista seksiä on vähemmän tai ei lainkaan.
• Voimakas seksuaalinen pakkomielle.
• Haittavaikutukset voivat olla yliannostus (kohtalokas), vainoharhaisuus,
psykoosi ja muistikatkokset.
• Seksuaalisen hyväksikäytön riski
kasvaa, jos henkilö on tajuton tai erittäin päihtynyt.
• Lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat
olla vakavia ja vaikeasti ennakoitavissa (esim. alkoholi ja GBL/GHB).
• Metamfetamiinia ja mefedronia käytetään usein suonensisäisesti. Tästä
käytetään englanninkielessä termiä
”slamming”. Tämä lisää riskiä saada
veriteitse tarttuva tauti kuten hiv tai
c-hepatiitti.
• Seksitaudit ovat yleisiä ja niitä esiintyy usein. Ne voivat olla hiv, c-hepatiitti tai ripulitauti (engl. shigella).
• Toistuva hivin jälkiehkäisylääkityksen käyttö (PEP= Post Exposure
Prophylaxis).
• Toistuvia c-hepatiittitulehduksia.
• Hiv-tartunnan saaneiden matala sitoutuminen hiv-lääkitykseen.
• Vakavia lyhyen ja pitkän aikavälin
vaikutuksia kuten esimerkiksi krooninen masennus, ahdistus, painonlasku, vainoharhaisuus, tai psykoosi.
• Tasapainoisen elämäntyylin menettäminen. Esim. velkaantuneisuus,
asuminen, työn, kumppani- ja ystävyyssuhteiden menettäminen.
• Sukupuolitauti- ja infektiopoliklinikoiden, terveyskeskusten ja vastaavien palvelutarjoajien käytön lisääminen.

6

Nämä vaikutukset chemsexissä on
dokumentoitu hyvin Lontoon sukupuolitauti- ja infektiopoliklinikoilla viime vuosikymmenen aikana.
Lontoosta löytyy suurin Chemsexiin
keskittynyt kulttuuri Euroopassa ja
ehkä jopa koko maailmassa.
Samanlaisia suuntauksia on havaittu muissakin suurissa kaupungeissa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.
Miten chemsexin haittoja voi
vähentää?
Lontoossa toimii mm. Antidote niminen yhdistys, joka auttaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä pääsemään irti huumeista. Turning Point
niminen yhdistys puolestaan keskittyy haittojen vähentämiseen. Heiltä
saa ruiskuja ja muita tarvittavia välineitä täysin ilmaiseksi. He myös neuvovat miten kuuluu pistää oikeaoppisesti, jotta virheistä vältytään.
Lontoon Sohossa toimiva 56 Dean
Street sukupuolitautienpoliklinikka
myös tarjoaa palveluita.
Ensinnäkin on tärkeää voida tunnistaa huumeiden käyttö seksuaalisessa kontekstissa. Moni chemsexiä harrastava henkilö ei välttämättä itse koe
elävänsä ongelman kanssa.

Kukaan ei tietenkään voi pakottaa
ketään vähentämään tai lopettamaan
kokonaan riskikäyttäytymistään.
On kuitenkin tärkeää, että terveydenhuoltohenkilökunnalla on tietoa
chemsexin olemassa olosta ja kyky
tunnistaa henkilö, joka saattaa olla
tuen tarpeessa.
Esimerkkejä kysymyksistä, jotka
auttavat identifioimaan chemsexin
käyttäjää:
- käytätkö bilehuumeita juuri ennen
seksiä tai seksin aikana?
- jos, niin mitä aineita käytät?
- käytätkö G:tä joka päivä? (jos, niin
sen lopettaminen ilman lääkärin seurantaa voi olla hengenvaarallista)
- kuinka pitkään olet nukkumatta?
- onko sinulla ollut mitään huonoja
kokemuksia? (esim. paranoia)
- kadutko joskus tehtyjä päätöksiä?
- koska harrastit viimeksi seksiä selvin päin?
- minkälainen on sosiaalinen elämäsi
muualla kuin seksuaalisessa tai klubbailu-kontekstissa?
- käytätkö huumeita suonensisäisesti?
- haluatko keskustella jonkun kanssa, miten käyttää aineita turvallisemmin?

Ketään ei pidä tuomita eikä asettaa
eriarvoiseen asemaan. Varsinkin Suomessa huumeiden käyttäjiä väheksytään ja halveksitaan.

Asenteisiin pitää voida vaikuttaa positiivisella tavalla ja henkilöitä, jotka tarvitsevat ja pyytävät apua, pitää
tukea ja kannustaa.
Vain tällä tavalla voimme vähentää
riskikäyttäytymistä, joka puolestaan
voi estää uusia seksiteitse tarttuvia
tauteja ja parantaa ihmisen elämänlaatua. Huumeiden kokonaan jättäminen pois voi olla hyvinkin raskas
prosessi, etenkin jos on käyttänyt aineita hyvin pitkään. Yksi tapa vähentää haittoja voisi olla päättää etukäteen, että sallii itselleen chemsexiä
esim. vai kerran joka toinen kuukausi tai kerran kuukaudessa. Jo tämäkin
on parempi vaihtoehto kuin päivittäinen tai viikoittainen käyttö. Yhtä tärkeää on voida keskustella luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa, joka
osaa ymmärtää, tukea ja kannustaa
vähentämään tai lopettamaankin aineiden käyttö kokonaan.
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Helsinki Pride 2016 – SeksiPertti
urheilee ja vähän muutakin…
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ma 27.6. – Su 3.7.
Koko viikon ajan Hiv‐tukikeskuksen Älä pane itseäsi
hengiltä –julistenäyttely
Helsingin rautatieaseman Postihallissa. Näyttely digitaalisena
Kirjasto 10, Elielinaukio 2G.
Hiv‐valistuksen muutos pelottelusta nautintoon. Julistenäyttely
hivin historiasta, sen muutoksesta tappavasta taudista krooniseksi sairaudeksi. Tietoa, tukea, tunnetta jo 30 vuotta hiv‐työtä!

Ti 28.6.
Tietoa, tukea, tunnetta jo 30
vuotta hiv‐työtä – keskustelutilaisuus
Keskustelutilaisuus hiv‐työstä ja
hivin muuttumisesta tappavasta
taudista krooniseksi sairaudeksi.
Panelisteina hiv‐työn asiantuntijoita vuosien varrelta. Tilaisuus on
maksuton ja kaikille avoin.
klo 18‐20. Kirjasto 10, Elielinaukio
2G. Järjestäjä: Hiv‐tukikeskus ja
Positiiviset ry

Ke 29.6.
FUCKSHOP ‐koulutus
klo 16.00–17.30
Ravintola Hercules, Pohjoinen
Rautatiekatu 21 B Koulutus anaaliseksin monipuolisuudesta, nautinnollisuudesta ja turvallisuudesta. Koulutus on maksuton.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Järjestäjänä Hiv‐tukikeskus.

Ke 29.6. – Pe 1.7.
& lauantaina 2.7.
Pride puistojuhla
Kansalaistorilla
SeksiPertin infoteltta
Tieto lisää nautintoa!
Tule tapaamaan
SeksiPertit infoteltalle.
Lisätietoa infopisteen
aukioloajoista: seksipertti.fi
EuroGames Village, Kansalaistori
Järjestäjänä Hiv‐tukikeskus ja
Positiiviset ry

Ke 29.6. ‐ Su 3.7.
CHECKPOINT 2.0 hiv‐pikatestausta EuroGames Villagessa
Kansalaistorilla, Hiv‐tukikeskuksessa os.Unioninkatu 45 K
ja liikkuvassa yksikössä mm.
BearPicnicin yhteydessä.
Katso tarkemmat testausajat
ja paikat: miestenkesken.fi
Seksipertti.fi
SeksiPertti myös Facebookissa,
Instagramissa ja satunnaisesti
Twitterissä
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Projektityöntekijä
Juha Sedergren aloitti
Positiivisissa maaliskuussa

JUHA SEDERGREN

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

verkkovastaavana (www.stumppi.fi)
sekä nuortenlinkki- verkkosivustolla koordinaattorina. Kokemusta internetissä tapahtuvasta vertaistoiminnasta olen myös saanut paljon
viisivuotisen työurani aikana www.
päihdelinkki.fi sivustolta, jossa olen
ollut erilaisissa kehittämis- ja ylläpitotöissä.

H

ei kaikki Poveri-lehden lukijat! Minun nimeni on Juha Sedergren
ja olen aloittanut työskentelyn Positiiviset ry:llä maaliskuun alussa. Olen
37-vuotias päihde-, ja mielenterveystyön sekatyöläinen, joka on tehnyt
paljon töitä kolmannella sektorilla.
Työnkuvani Positiivisilla on kehittää
verkossa tapahtuvaa vertaistoimintaa
”tukea ja neuvontaa verkossa” hankkeen parissa. Hanke on kolmevuotinen ja sen tavoitteena on madaltaa
kynnystä tuen saamiseen verkossa
sekä luoda puitteet helpolle tuen saamiselle ja antamiselle. Viitekehyksenä kehitystyölle on vertaistoiminta ja
vertaistuki. Olen ollut vastaavan kaltaisissa kehitystöissä Hengitysliitolla

Olen työskennellyt pitkään A-klinikkasäätiöllä suonensisäisten huumeidenkäyttäjien terveysneuvonnassa,
jossa vertaistoiminta ja asiakkaiden
voimaannuttaminen on ollut merkittävimpiä ohjenuoria toiminnassa. Huumeidenkäyttäjiä leimaa raskaat ennakkoluulot ja usein käy niin,
että he alkavat itse kantaa stigmansa taakkaa. Häpeä saattaa olla tunteena hyvin invalidoiva ja se vaikuttaa usein kantajansa omakuvaan ja
itsetuntoon. Häpeä saattaa leimata siis kokonaista ihmisryhmää ja aiheuttaa myös yhteiskunnallista eriarvoisuutta.
Vertaistuessa on mielestäni erityistä voimaa ja merkitystä; se auttaa
yhteentulleita, samankaltaisia kokemuksia kokeneita ihmisiä voimaantumaan ja olemaan enemmän
yhdessä kuin yksilöidensä summa.
Vertaistoiminta auttaa ihmisiä myös
puhumaan kokemuksistaan avoimesti ja antaa perspektiiviä tapahtumille. Ihmisarvon kunnioittaminen

ja erilaisten näkemysten huomioonottaminen on tässä erittäin merkittävässä asemassa; on tärkeää muistaa
että vertaistoiminnassa asiantuntijoita ovat vertaistoimijat, eivätkä nk.
palkatut ammattilaiset. Vertaisuuden
yksi suurimmista vahvuuksista on
tunne siitä, että muutkin ovat selvinneet vaikeista ajoista ja haasteista jotka jollain tavalla muistuttavat meitä
omistamme.
Olen hyvin innoissani uudesta työstäni Positiiviset ry:llä ja olen jo nyt oppinut paljon uutta ja tavannut valtavasti mielenkiintoisia ihmisiä. Olen myös
kuullut useita kertomuksia hiv-positiivisten ihmisten kokemista ennakkoluuloista ja asenteista jopa julkisen
terveydenhuollon työntekijöiden taholta. Nämä tarinat, niin ikäviä kun
ne ovatkin, ovat hyvä muistutus että
asennevaikuttamista ja hivistä tiedottamista pitää jatkaa väsymättä. Vaikka
eletään 2010-luvulla, väärää tietoa ja
asenteita tiedon puutteestakin johtuen on valtavasti. Verkossa tapahtuva
työ on tähän yksi parhaimpia foorumeita ja uskon, että Tukea ja neuvontaa verkossa -hankkeesta tulee yksi
uusi kanava saada viestiä eteenpäin.
Odotan innolla tulevia haasteita ja uskon vakaasti, että minulla on yhdistyksen projektin ja toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon vaadittavia
taitoja ja asennetta.
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Tšekin hiv-tilanteesta

EERO KETTUNEN,
KESKI-EUROOPAN KIRJEENVAIHTAJA

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

T

šekissä on hiv-epidemia. Uusien
hiv-tartuntojen määrä kasvaa vuosittain, mutta maalla ei ole muuta suunnitelmaa epidemian pysäyttämiseksi kuin viranomaisten päätös asettaa
tartunnan saaneet syytteeseen.
Prahan kaupungin terveysvirasto pitää 30 homomiestä hivin levittäjinä, ja se on tehnyt heistä rikosilmoitukset. Syyteharkintaan on kuitenkin
päätynyt alle puolet tapauksista, koska näyttö ei ole riittävä syytteen nostamiseksi. Tšekin mediassa kerrottiin tammikuun lopulla, että nämä 30
miestä olisivat harrastaneet suojaamatonta seksiä. Todisteena käytettiin
miesten vuonna 2014 hoidattamia
muita seksitauteja. Kuitenkin esimerkiksi tippuri on helposti tarttuva, ja se
voi tarttua, kun kaksi ihmistä tyydyttää toisensa käsipelillä. Syytetyt ovat
puolustautuneet kertomalla, että
heillä on ollut suojaamatonta seksiä

vain toisten hiv-positiivisten kanssa.
Joidenkin asiantuntijoiden mielestä oikeustapaukset vain pahentavat Tšekin hiv-tilannetta, koska maan
homoyhteisö on menettänyt luottamuksensa lääkäreihin.
Vielä 1990-luvulla Tšekissä todettiin
uusia tartuntoja vuosittain noin 50.
Hiv-tartuntojen määrä on kuitenkin
kasvanut uudella vuosituhannella:
vuonna 2015 todettiin jo 266 uutta
hiv-tartuntaa, ja tänä vuonna odotetaan 300 uuden hiv-tartunnan rajan menevän rikki. Kaikkiaan Tšekissä
elää noin 3000 hiv-tartunnastaan tietoista ihmistä, ja toinen mokoma ei
tiedä hiv-tartunnastaan. Lähes 80
prosenttia hiv-tartunnan saaneista
on homomiehiä. Vaikka hi-virus uhkaakin tšekkiläisiä homomiehiä, vain
kolmannes heistä käyttää kondomia
satunnaisen partnerin kanssa. Kehittyneen lääkehoidon ansioista hiv ei

ole enää Tšekissäkään kuolemantuomio, vaan hiv-tauti on krooninen sairaus, jota nuori homomiesten sukupolvi ei enää pelkää, joten se ei ole
enää niin kiinnostunut harjoittamaan
turvaseksiä.
Tšekkiläisessä yhteiskunnassa elää
edelleen vanha moraalinen paniikki,
joka on johtanut sairastuneiden syrjimiseen.

Paljastuneesta hiv-positiivisuudesta voi seurata työpaikan menetys, tai sillä voi
olla kielteisiä vaikutuksia
terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuuteen.
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Na Bulovce -sairaalan Aids-keskuksen johtaja ja Prahan terveysviraston epidemiologisen yksikön vetäjä
ovat keskeisiä hahmoja hiv-positiivisten syytteeseen asettamisessa. Heitä oli huolestuttanut uusien hiv-tartuntojen määrän kasvu samoin kuin
seksitautitartuntojen lisääntyminen homoyhteisössä. Aids-keskuksessa hoidetaan myös muita sukupuolitauteja, ja sillä on lakisääteinen
velvollisuus ilmoittaa kaupungin viranomaisille uudet kuppa- ja tippuritapaukset. Kaupungin johtava
epidemiologi päätti verrata seksitautirekisteriä hiv-tartuntarekisteriin, minkä tuloksena nousivat esiin
jo mainitut 30 homomiestä. Terveysviranomaisten mielestä miehet olivat
harrastaneet suojaamatonta seksiä ja
saattaneet levittää hiviä. Miehiä syytetään tartuntataudin levittämisestä, mistä voi saada jopa kymmenen
vuotta vankeutta. Terveysviranomaisten mielestä näin oli pakko menetellä, koska ”terveitä on suojeltava”.
Toimet hiv-tartunnan saaneita kohtaan ovat kuitenkin ongelmallisia.
Kukaan ei tiettävästi ole saanut hivtartuntaa näiltä miehiltä, jotka ovat
todennäköisesti saaneet seksitautinsa toisilta hiv-positiivisilta. Koska hivistä on kerrottava uudelle partnerille, seksiakti hiv-negatiivisen kanssa
usein tyssää tähän tietoon. Hiv/aidsjärjestön mukaan tapaus on johtanut siihen, että ihmiset eivät uskalla
mennä lääkäriin, koska he pelkäävät,
että heidät ilmiannetaan poliisille. Tällainen sorto voi siis pahentaa Tšekin
hiv-epidemiaa.
Jotkin eurooppalaiset Hiv/aids-järjestöt (myös Positiiviset ry) ja UNAIDS
ovat esittäneet huolen Tšekin tilanteesta. Ne ovat todenneet, että rikostutkinnat ovat ristiriidassa virallisten
terveyssuositusten kanssa ja että ne
loukkaavat hiv-tartunnan saaneiden

ihmisoikeuksia. Nykytiedon valossa
hiv-riski käytännössä häviää, kun virukset ovat mittaamattomissa kehittyneen lääkehoidon ansioista.

Tämä todellisuus heijastuu
jo monen maan lainsäädännössä: lääkityksellä olevat
hiv-positiiviset eivät uhkaa
ketään.
Prahan terveysviranomaiset eivät ota
tätä tietoa ollenkaan huomioon.
Tšekissä jokaisen hiv-positiivisen tulee allekirjoittaa lomake, jossa hän sitoutuu tietynlaiseen käyttäytymiseen. Lomake on 1990-luvulta, ja se
on nykytiedon valossa vanhentunut ja heijastaa tuon ajan aids-paniikkia. Hiv-positiivinen sitoutuu allekirjoituksellaan käyttämään kondomia
kaikissa olosuhteissa, jopa toisen hivpositiivisen kanssa. Prahan epidemiologien mielestä lähestymistapa on ainoa mahdollinen, ja siihen nojautuen
he ovat nostaneet syytteensä. He korostavat, että kahden hiv-positiivisen
homomiehen suojaamattomassa yhdynnässä voi syntyä resistenttejä viruskantoja.
Hiv-ongelma voi vaikuttaa vähäpätöiseltä, mutta kun vanhat ennakkoluulot ja alhainen tietotaso yhdistyvät, seuraukset saattavat olla tuhoisia.
Viime vuonna tuomittiin hiv-positiivinen homomies ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa kuuden
vuoden vankeusrangaistukseen. Miehellä oli ollut suojaamatonta suuseksiä viiden partnerin kanssa, joille hän
ei ollut kertonut hiv-tarunnastaan.
Tuomittu nautti hiv-lääkkeensä säännönmukaisesti, ja hänen viruksensa

olivat mittaamattomissa. Yksikään
hänen seksikumppaneistaan ei saanut tartuntaa. Miehen voi pelastaa
vankeustuomiolta vain korkein oikeus.
Epidemiologien toimiin on yksi ymmärrettävä syy. Hiv-positiivisten homomiesten yhteisössä on kova ydin.
Se muodostuu miehistä, joilla on paljon seksiä mm. Berliinin hiv-positiivisten tapaamispaikoissa. Jotkut heistä
ovat sairastaneet kupan tai tippurin
vuoden aikana jopa kuusi kertaa. Ei
siis ole ihme, että lääkärit ovat tyytymättömiä heidän käyttäytymiseensä.
Tähän ryhmään kuuluu osa jo mainituista 30 homomiehestä. Jotakin on
tehtävä, mutta voidaan pohtia, onko
nyt valittu malli oikea. Tšekissä hivtyöhön varatut varat ovat matalalla
tasolla, ja näistä vähistä rahoista vain
pieni osa kohdistetaan MSM-työhön.
Maassa ei myöskään ole tehty juuri
ollenkaan hivin leviämistä koskevaa
tutkimusta.
Monet argumentit Tšekin hiv-keskustelussa ovat pikemminkin moralistisia
kuin tieteeseen perustuvia. Näyttää
siltä, että asiantuntijat eivät hyväksy nykytodellisuutta, vaan he haluavat pakottaa ihmiset seksuaaliseen
pidättyvyyteen tai kondomin käyttöön. Hiv-positiiviset eivät kuuntele asiantuntijoita, tartuntojen määrä
kasvaa, ja sorto syventää homoyhteisön epäluottamusta viranomaisia
kohtaan. Epidemiologeja tämä ei ilmeisesti haittaa, sillä he vertaavat jo
vuoden 2015 seksitauti- ja hiv-tilastoja sekä valmistelevat uusia rikosilmoituksia. Poliisilla tulee olemaan kädet
täynnä työtä: vuonna 2015 tippurin
tai kupan sai 139 hiv-positiivista homomiestä.
Onneksi ainakin alkuvuodesta nostetut 30 syytettä ovat hylätty toistaiseksi. Mutta se ei tarkoita sitä, että nykytodellisuus olisi hyväksytty.
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SeksiPertti kyselyn tuloksia
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SeksiPertti –projekti on kaksivuotinen Positiiviset ry:n ja Hiv-tukikeskuksen yhteiskampanja, jonka tavoitteena
on vähentää hiviin liittyvää stigmaa homoyhteisössä, parantaa hiv+ homomiesten asemaa homoyhteisössä, lisätä hiv-tietoutta homoyhteisön sisällä, edistää homo- ja bi-miesten seksuaaliterveyttä sekä madaltaa kynnystä
hakeutua hiv-testiin. Vastauksia kyselyyn tuli huikeat 1100 kpl. Tässä on muutamia poimintoja kyselyn tuloksista.
Lopullinen raportti on tekeillä, mutta valmistunee vasta vuonna 2017, kun toinenkin kysely on tehty.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S

eksiPertillä on mm.
kolme perusviestiä, joita toivotaan
yhteisön tulevan tietoiseksi

1. Vastatartunnan saanut ->
henkilö, joka on vähän aikaa sitten
saanut hiv-tartunnan ja ei yleensä
tiedä tartunnastaan. Tuoreessa hivinfektiossa virusmäärä on erittäin
korkea.
2. Virusmäärä -> Virusmäärä
vaikuttaa oleellisesti hivin tarttuvuuteen, mitä korkeampi virusmäärä on, sitä helpommin hiv
tarttuu. Virusmäärä on usein
korkea tartunnan alkuvaiheessa
sekä silloin jos tartunta on pitkälle
edennyt.

3. Hallinnassa oleva hiv-infektio

-> Kun hiv-infektio on hallinnassa
(lääkehoito ja säännölliset tutkimukset) ja virusmäärä mittaamattomissa
hivin tartuntariski seksiteitse käytännössä häviää.
SeksiPertti aloitti kampanjoinnin
tekemällä kyselyn seksitavoista,
asenteista ja tiedoista hiviin liittyen.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään kampanjan suunnittelussa ja kohdentamisessa.
Kysely tehtiin kevät-kesällä 2015
ja kyselyn tulokset julkistettiin
27.1.2016 G-Loungessa Helsingissä.
Paikan päällä oli reilut 30 kuulijaa.

Yleistä:
• Eniten vastauksia saatiin
ikäryhmästä 30–39 –vuotiaat
(27 % vastanneista)
• Noin 50 % vastanneista
30–49 –vuotiaita
• Vastaajista 7 %:lla on todettu
hiv-tartunta
• Lähes puolet vastaajista asui
pääkaupunkiseudulla
• Suomessa todettu yht. 3512
hiv-tartuntaa, joista HUS alueella
2177

Hieman yli puolella vastaajista, 54 %:lla, on ollut 2-10 seksikumppania
viimeisen 12 kuukauden aikana. 7 %:lla ei yhtään seksikumppania
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Syitä siihen, miksi kondomia ei ole
käytetty anaaliyhdynnässä (huom.
kaikilla vastaajilla ei ole ollut anaaliyhdyntää)?
Jos et ole (tai kumppanisi ei ole sinun
kanssasi) käyttänyt aina kondomia
anaaliyhdynnässä viimeisen 12 kuukauden aikana, kerro miksi?
• 58 % Kumppanilla ei ole hivtartuntaa
• 42 % Seksi tapahtui parisuhteessa
• 37 % Seksi tuntuu huonommalta
kondomin kanssa
• 30 % Olin kiimainen
• 27 % steady partner / ”fuck buddy”
Kuinka usein olet ollut päihtynyt
kun sinulla on ollut seksiä viimeisen
12 kuukauden aikana?
Aina tai lähes aina päihtynyt oli ollut
vain noin 6 % vastaajista. Reilu kolmannes vastasi “en koskaan”, ja 47 %
vastasi olleensa harvoin päihtynyt.

Kysytäänkö vai oletetaanko seksikumppanin hiv-tartunta?
34 % vastaajista vastasi kysyvänsä
aina seksikumppanilta, onko hänellä
hiv-tartunta (jos ei jo valmiiksi tiedä).
31 % kysyy joskus ja 35 % ei kysy koskaan seksikumppanin hiv-statusta.
Vastaajista 69 % olettaa, että seksikumppani kertoo, jos hänellä on
hiv-tartunta.
Hiv-testissä käyminen?
Vastaajista 21% oli käynyt hivtestissä 0-6kk sitten, 18% 6-12kk
sitten, 1-2 vuotta sitten 12% ja yli
2 vuotta sitten 20%. Reilu neljäsosa
vastaajista (28%) ei ollut koskaan
käynyt hiv-testissä.
Tärkeimmät asiat hiv-testauksessa
1. Henkilökunnan vaitiolovelvollisuuteen luottaminen
2. Luottamus, että pos. tuloksen
yhteydessä saa asiantuntevaa ja
hyvää palvelua

Kyselyyn vastanneista 7 %:lla on todettu hiv-tartunta.
Milloin hiv-tartunta on todettu?

3. Testiin pääsyä ei tarvitse perustella
4. Henkilökunnan asiantuntemus
hivistä ja muista seksitaudeista
5. Testiin pääsee mahdollisimman pian
6. Testiin pääsee ilman ajanvarausta
7. Kaikki seksitautitestit saa samalla
kertaa (hiv, kuppa, tippuri, klamydia)
8. Testiin pääsee myös virka-ajan
ulkopuolella
9. Anonyymi testaus
10. Testaajan kanssa voi puhua
miesten välisestä seksistä ja seksuaalisuudesta
11. Testaustilanteessa ei tarvitse
pelätä törmäävänsä tuttuihin
12. Testausmahdollisuus tapaamispaikkojen/tapahtumien yhteydessä
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Jos sinulla on ollut seksiä hiv-tartunnan toteamisen jälkeen, oletko kertonut seksikumppanillesi hiv-tartunnastasi?
Seurustelusuhteessa 83% on kertonut aina ja 36% ei ollut koskaan kertonut satunnaiselle seksikumppanille
hiv-tartunnastaan.
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Voisitko olla seksikontaktissa henkilön kanssa, jolla on hiv-tartunta?
Vaikka 54 % vastaajista ei halua olla seksikontaktissa hiv-positiivisen kanssa, lähes saman verran vastaajista
voi olla seksikontaktissa tartunnan saaneen kanssa, joka on hiv-lääkityksellä.
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Kenelle hiv-tartunnasta on kerrottu?
Vastaajista 27 % oli kertonut hiv-tartunnastaan homoyhteisössä, 77 % terveydenhuollossa ja 11 % työyhteisössä.
Noin 3% vastanneista ei ole kertonut kenellekään.

Miten tyytyväisiä vastaajat ovat
seksielämäänsä asteikolla 4-10?
Keskiarvoksi tuli 7,4
Hyvinvointiin ja seksielämään vaikuttaviksi asioiksi mainittiin mm.
Toive parisuhteesta, tasapainoinen
suhde, kokemus siitä, että on haluttava, seksitautien pelko haittaa, epävarmuus kehosta, luottamus omaan itseen ja kumppaniin, pieni kaupunki /
paikkakunta, avoimuus, oppia hyväk-

symään itsensä, romantiikka, läheisyys, useat seksikumppanit, enemmän seksikumppaneita…
Kysely toistetaan lähes
samanlaisena alkuvuodesta 2017.
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Naisten päivän tapaamisesta

PÄIVI / NAISTEN RYHMÄN
YHDYSHENKILÖ

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

K

ansainvälinen naistenpäivä on
kansainvälinen vuosipäivä, jota on
vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun
alkupuolelta lähtien. Vuonna 1975,
jota vietettiin kansainvälisenä naisten
vuotena, YK vahvisti päivän vieton,
ja se sai samalla nimen ”YK:n naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä”.
Vietimme jälleen naistenpäivää tänä
vuonna tiistaina 8.3. Tiistaikahvila joutui väistymään tieltämme. Jo klo 16
jälkeen väkeä alkoi valua paikalle ja
meitä olikin sitten yhteensä 17 naista. On muodostunut myös perinteeksi, että infektiolääkäri Inkan Aho Aurorasta viettää iltaa kanssamme. Näin
tälläkin kertaa. “Tärkein” ohjelmanumero oli tietysti ensin eli ruokailimme
jutustelun lomassa ja sen jälkeen siirryimme olohuoneen puolelle nauttimaan sekä kahvista että keskustelusta.
Keskustelimme tietysti hiviin liittyvistä asioista ja vähän muustakin. Kuumin aihe meille ehkä tällä hetkellä on
hivin tarttuvuus tai tarttumattomuus,
eli hiv ei tartu toimivalla lääkityksellä olevalta hiv-positiiviselta henkilöltä
edes suojaamattomassa yhdynnässä
tai muussa limakalvo- tai verikontaktissa. Partner-tutkimuksen myötä
vuonna 2008 julkaistu julkilausuma
nk. Swiss Statement on tullut todistetuksi oikeaksi. Keskustelimme myös
KKO:n ennakkopäätöksistä. Niiden
perusteella toimivalla lääkityksellä
olevan hiv-positiivisen rikosoikeudellinen vastuu ei selkiintynyt, vaan nyt
pallo on syyttäjällä ja poliisilla. Toisessa päätöksessä oli kuitenkin sen verran edistystä, että tuomio kumottiin
lääketieteellisiin faktoihin perustuen.
(KKO:n käsittelyssä oli kaksi hivin tartuttamiseen ja tartunnalle altistami-

seen liittyvää tapausta.)
Keskustelua tuli myös eräässä suomalaisessa tiedettä popularisoivassa
lehdessä olleesta ulkomaisesta tutkimuksesta, jossa hivin todettiin olevan
historiaa jo muutaman vuoden kuluessa. Ilmeisesti toimittaja oli “vetänyt mutkat suoriksi”, sillä ihan tällaisella vauhdilla ei esim. eläinkokeiden
tuloksia voida soveltaa ihmisiin. Uskoisin, että tiedotusvälineet ja sosiaalinen media pullistelisivat uutisia, jos
parannuskeino hiviin olisi näköpiirissä lähitulevaisuudessa.

“Partner Studyn (toimiva lääkitys=
ei tartuntoja) lopulliset tulokset saadaan vuonna 2017. Tähän mennessä
ei yhtään tartuntaa tutkittavien pariskuntien keskuudessa.”
Start-tutkimuksen myötä hiv-lääkitys aloitetaan nykyään mahdollisimman pian tartunnan toteamisen jälkeen. Lääkityksen hyödyt kävivät ilmi
tutkimuksen vielä kestäessä ja seurantaelin antoi heti suosituksen lääkityksen varhaisesta aloittamisesta.
Suomessa alettiin käytäntöä noudattaa vajaa vuosi sitten.

“Start-tutkimuksen alkuvaiheen
hyvät tulokset muuttivat lääkityksen
aloittamisajankohdan kesken tutkimuksen. Nyt lääkitys aloitetaan meillä mahdollisimman pian tartunnan toteamisen jälkeen.”
Hiv-lääkkeet puhuttivat meitä. Kysyimme Inkalta, onko odotettavissa,
että budjettileikkausten myötä siirtyisimme joissain maissa noudatettavaan käytäntöön, jolloin lääkitys aloitetaan aina halvimmista lääkkeistä.

Meillä Suomessa ei näin tehdä, sillä halvin lääkitys saattaa aiheuttaa
paljon enemmän kustannuksia liitännäissairauksien vuoksi kuin sopivin. On todettu, että “halpa” on usein
se kallein. Lääkkeiden sivuvaikutukset ovat yleensä vähäisiä, mutta yksilöllisiä. Periaatteessa kaikille löytyy
sopiva lääkitys. Nyt kun ollaan saatu
lääkkeistä enemmän tietoa, on esimerkiksi joidenkin lääkkeiden kohdalla ravintosuositukset muuttuneet.
Myös niiden, jotka ovat jo pitempään ottaneet hiv-lääkkeitä, kannattaa tarkistaa asia hoitavalta lääkäriltä. Huomasimme, että yksi meistä oli
rytmittänyt tekemisensä vanhan ohjeistuksen mukaisesti. Inka Aho tuumasikin, että ns. vanhoille potilaille ei
välttämättä muista kertoa uusia suosituksia.
Monet käyttävät kolesterolilääkkeitä.
Ne sopivat toisille hyvin, toiset saavat
lääkkeistä sivuvaikutuksia kuten lihas- ja nivelkipuja. Kuitenkin suurimmalle osalle löytyy sopiva lääkitys,
mutta pieni osa ei voi nykyisiäkään
kolesterolilääkkeitä käyttää. Niin kuin
kaikessa lääkityksessä tässäkin kannattaa punnita vaakakupissa elämänlaatu. Jos elämänlaatu kärsii kohtuuttomasti lääkityksestä, jota ilmankin
voi elää, ei ole järkevää elää esim. jatkuvassa kivussa.
Inka Aho tekee tällä hetkellä tutkimustyötä eli tutkii Suomessa synnyttäneiden naisten raskauksia. Kuten
kaikki tieteellinen tutkimus, tämäkin
vie aikaa ja tästä tutkimuksesta varmaan kerromme sitten, kun siitä on
saatu tuloksia. Onneksemme Inka tulee Auroraan kesäapulaiseksi, joten
jotkut meistä pääsevät tänäkin vuonna hänen vastaanotolleen.
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Hiv ja ikääntyminen

SINI PASANEN
TOIMINNANJOHTAJA

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

H

iv on vaikuttanut ja voi vaikuttaa ikääntyvien ihmisten elämään
monella tapaa. Hivin kanssa ikäännytään, tai vanhetaan, ja hiv-tartuntoja
todetaan ikääntyneillä. Hiv ja ikääntyminen teeman sisään mahtuu hyvin
monenlaisia ihmisiä ja tarinoita, sekä
tulevaisuuden odotuksia ja pelkoja. Mikään näistä ei ole vähempää tai
enempää kuin toinen, eivätkä ne verrannollisia olisikaan.
EATG (European AIDS Treatment
Group) järjesti Hiv ja ikääntyminen konferenssin Berliinissä 31.3.–
3.4.2016. Kolmen ja puolen päivän
mittaisen konferenssin ohjelma oli tiivis ja jossain määrin kosketti lähes
kaikkia hiviin ja ikääntymiseen liittyviä teemoja; hiv-testaus yli 50-vuotiailla, oheis- ja liitännäissairaudet,
hiv-tartunnasta kertominen ja koettu
stigma terveydenhuollossa, lääkitys
yli 50-vuotiailla, mielenterveys ja neurokognitiiviset taidot, elämänlaatu ja
hyvinvointi, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto, palliatiivinen hoito, erityisryhmät kuten maahanmuuttajat,
naiset, transihmiset ja huumeita käyttävät. Lisäksi keskusteltiin teemoista,

joita ei ole tutkittu tarpeeksi ja mihin
tutkimusta tulisi suunnata.
Tässä jutussa on muutamia poimintoja konferenssista, mutta kaikki esitykset ja laaja raportti löytyvät konferenssin nettisivuilta
www.ageingwithhiv.com
Kannattaa katsoa!

vat olla hivin tai (lähinnä alkuvuosien)
hiv-lääkityksen aiheuttamia. Paljon
sairauksista ja vaivoista on kuitenkin
seurausta “normaalista ikääntymisestä”. Normaaliin ikääntymiseen hiv kuitenkin saattaa tuoda lisähaasteita ja
erityisesti sosiaalisia sekä psykososiaalisia haasteita.

Asia, mikä ei liene kenellekään enää
yllätys on, että Euroopassa on kasvava joukko ikääntyviä ihmisiä, joilla
on hiv-tartunta. Tutkimusten valossa
on kaksi isompaa ikääntyvää joukkoa: He, jotka ovat saaneet hiv-tartunnan ennen vuotta 1996, eli ennen
nykyisen lääkityksen tuloa, tai joilla
hiv-tartunta on todettu myöhemmin
varttuneemmalla iällä. Nykylääkityksen tulosta on kuitenkin jo 20 vuotta aikaa. Ainakin Suomessa joukkoon
voi lisätä heidätkin, jotka ovat saaneet vuoden 1996 jälkeen tartunnan
- ovathan hekin jo ehtineet ikääntyä
lähes 20:lla vuodella siitä, kun hiv-tartunta on todettu.

Tänä päivänä yhden sairauden hoidosta on tultu hyvin kompleksiseen
tilanteeseen, jossa pitäisi hoitaa yhtäaikaisesti useita sairauksia ja kyetä
ottamaan huomioon lukuisia terveyteen liittyviä asioita, joista on hyvin
vähän, jos lainkaan tietoa. Ikääntymisessa hivin kanssa ei kuitenkaan
tarvitse olla mitään ongelmia. Hivin
kanssa voi ikääntyä samalla tavalla
kuin ilmankin hiviä.
Tiedon puute terveydenhuollossa
on johtanut myös tilanteeseen, jossa
hiv-testiä ei osata (uskalleta? kehdata?) tarjota ja Euroopassa noin puolet hiv-tartunnoista todetaan turhan
myöhään.

Hivin kanssa ikääntyvillä ihmisillä on
oheissairauksia ja liitännäissairauksia,
joista osa liittyy hiv-tartuntaan ja voi-

Naiset ovat näkymättömiä
Naiset ovat aliedustettuina kaikissa
hiviin liityvissä tutkimuksissa.
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Naiset ovat yleensä joko fertiili-ikäisiä
tai sitten liian vanhoja tutkimuksiin.
Yleisesti myös iäkkäämmät ihmiset
suljetaan pois tutkimuksista. Huolestuttavan vähän tiedetään ikääntyvien
maahanmuuttajanaisten hiv-tartunnoista ja heidän tarpeistaan.
Shema Tariq Lontoosta luennoi naisten vaihdevuosista. Naisten ikääntymiseen liittyy olennaisesti menopaussi ja vaihdevuodet, jotka
oireineen voi kestää 10 %:a eliniästä. Vaihdevuosien jälkeinen aika voi
olla naisilla 40 %:a eliniästä. Menopaussi eli viimeiset kuukautiset tulevat suomalaisella naisella keskimäärin
51 vuotiaana, mutta vaihtelee yksilöllisesti 45-55 vuoden välillä. Vaihdevuosi-ikäisellä naisella kuukautiset
ovat olleet pois yli vuoden.
85 %:a naisista kokee vaihdevuosioireita. Vaihdevuosien kesto on keskimäärin 7 vuotta, joskin genitaalialueella oireet voivat olla elinikäisiä.
Vaihdevuosien on koettu vaikuttavan
kielteisesti niin ihmissuhteisiin kuin
työelämään. Vaihdevuodet alentavat
elämänlaatua sekä koettua terveydentilaa.
Hiv ja menopaussi ovat suhteellisesti
vähän tutkittu asia. Olemassa olevan
tiedon valossa vaihdevuodet alkavat hiv-positiivisilla naisilla keskimäärin hieman aikaisemmin kuin muilla,
ja oireet voivat olla voimakkaampia.
Yleisesti on tiedossa, että vaihdevuosioireita ei tunnisteta ja hormonikorvaushoitoa saa noin 10 %:a naisista.
Hiv+ ja hiv- naisilla ei ole havaittu
eroa vaihdevuosien aikana kognitiivisissa oireissa tai seksuaalisuudessa,
mutta psykologiset oireet ja esimerkiksi kuumat aallot voivat hivin myötä lisääntyä.
Shema Tariq puhui myös hyvin vahvasti hormonikorvaushoidon puolesta ja toi esiin lukuisia sen käyttöä

puoltavia tekijöitä. Suomessa on tuotu enemmänkin esiin pitkään jatkuneen hormonikorvaushoidon lisäämää rinta- ja munasarjasyövän riskiä.
Lähivuosien aikana saadaan toivottavasti lisätietoa hiv+ naisten ikääntymisestä. Englannissa on ainakin meneillään 1500 45-60-vuotiasta naista
tutkiva PRIME tutkimus “The Prime
Study: Positive Transitions Through
the Menopause”. Tutkimus löytyy
esim. Twitteristä PRIME Study UCL
@Prime_UCL
Polyfarmasia
Ikääntyessä myös muut sairaudet ja
vaivat todennäköisesti lisääntyvät.
Yksi merkittävä riskitekijä normaaliin
ikääntymiseen onkin lääkkeiden kasvava määrä muiden kroonisten sairauksien ja vaivojen lisääntyessä. Ongelmaksi saattaavat muodostua mm.
lääkkeiden ristikkäisvaikutukset ja
toksisuus sekä ylilääkitseminen.
Olisikin äärimmäisen tärkeää aina
kertoa lääkärille kaikki lääkkeet, joita käyttää. Myös luontaistuotteet, hivenaineet ja vitamiinit on olennaista mainita!
Long Term Survivors - Selviytyjät
Hiv-tartunnan saaneet ihmiset ovat
Suomessakin hyvin heterogeeninen
joukko ihmisiä. Yksi erityinen ryhmä
ovat hiv-tartunnan kanssa hyvin pitkään eläneet, tai selvinneet, kuten
englannin kielinen termi käännettäisiin. Pitkään hivin kanssa eläminen ei
kuitenkaan tarkoita kokemusten olevan täysin yhteneviä, mutta muutamat asiat tulevat toistuvasti ilmi ja tulivat konferenssin esityksissäkin.
Hiv-tartunnan jo yli muutama vuosikymmen sitten saaneet ovat eläneet
läpi traumaattisia kokemuksia, syöneet ainoita saatavilla olevia lääkkeitä, joilla oli kamalia sivuvaikutuksia
ja kokeneet selviytyjän syyllisyyttä:
miksi minä selvisin, kun niin monet

muut kuolivat? Yhdessä esityksessä tiivistettiin hivin kanssa elämisen
tarkoittaneet irrationaalisia pelkoja,
diskriminointia, itse-stigmaa ja syyllisyyden tuntoa. Moni kokee, että nyt
pitää vielä ikääntyäkin ja tulevaisuudesta ei kukaan osaa sanoa mitään
varmaa:

Tie itsensä hyväksymiseen
on ollut pitkä, mutta siinä
ovat auttaneet vertaistuki,
avoimuus hiv-tartunnasta ja
ilon sekä onnellisuuden löytäminen elämästä.
Mitä terveydenhuolto voi tehdä mitä minä voin tehdä?
Monessa maassa terveydenhuolto on
ollut - ja on - säästöjen kourissa. Julkisen sektorin toimesta tuskin on odotettavissa huikeita innovaatioita, jotka parantavat hivin kanssa elävien
ikääntyvien ihmisten elämänlaatua.
Ihminen voi ottaa vastuuta omasta
terveydestään ja vaikuttaa tupakointiin, alkoholin ja huumeiden käyttöön sekä ylipainoon. Hiv-tartunnan
saaneiden tulisi myös tulla kuulluksi
omassa hoidossaan.
Hiv-positiiviset eivät enää länsimaissa kuole aidsiin. Kuolinsyynä saattaa
olla joku syöpä. Onneksi osaan syövistäkin pystyy vaikuttamaan omilla
elintavoilla.
Hiv ja ikääntyminen voi olla
haasteellista, tai sitten ei
Hiv itsessään voi tuoda mukanaan
sairauksia, varsinkin jos hivin kanssa on elänyt jo vuosikymmeniä. Lisäksi ikääntyminen tuo tullessaan vaivoja ihan kaikille. Olisi harhaanjohtavaa
väittää toisin. Mutta pitää muistaa,
että osa on elänyt hivin kanssa yli
30 vuotta ja toiset muutaman
jatkuu...
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vuoden, toisilla on aina ollut hyvä
lääkitys saatavilla ja toisilla ei.
Hiviin liitetään usein krooninen väsymys, vähäinen energiataso, neurokognitiiviset haasteet, ennenaikainen vanheneminen, oheis- ja/tai
liitännäissairaudet, häiriöt sisäelinten toiminnassa, ohenevat limakalvot, lisääntyvä seksitautien riski, koko
eliniän jatkuvan lääkityksen psykologiset vaikutukset, päivittäinen muistutus sairaudesta, ei anteeksiantoa,
ei lääkelomia, eristäytyminen, itsensä ulkopuolelle jättäminen; vetäytyminen sosiaalisesta, emotionaalisesta
ja seksuaalisesta elämästä, selviytyjän
syyllisyys, taloudelliset haasteet, vanhainkodit, fyysinen ja psyykkinen riip-

pumattomuus… Listaa ihmisten kokemuksista voisi jatkaa loputtomiin.
Ikääntyminen hivin kanssa ei kuitenkaan itsessään ole negatiivinen kokemus, eikä sen tarvitse olla sellainen.
Ikääntyneet ihmiset pärjäsivät hivin
kanssa vähintään yhtä hyvin, tai itse
asiassa paremmin kuin nuoremmat
ihmiset.
Yli 50-vuotiaat ihmiset ovat kasvava
osa hiv-epidemiaa maailmalla, myös
Suomessa, ja tilanteeseen tulee vastata riittävin toimenpitein. Ainakin
jossain määrin haasteena kaikkialla
tuntuu olevan se, että hiv-lääkärit eivät tiedä ikääntymisestä (vaikka hekin ikääntyvät :-) ) ja geriatrit eivät
tiedä hivistä.

Positiivisissa
kokoontuu mm.
ryhmä +55, johon
olet tervetullut keskustelemaan hivin kanssa
ikääntymisestä!

Jens Wilhelmsborg Tanskasta kertoi alustavia tuloksia heidän elämänlaatututkimuksestaan. Kuvassa kokemuksia
diskriminoinnista vuosien 2005-06 ja 2013-14 tutkimuksista. Jostain syystä Euroopassa hiv-tartunnan saaneiden
kokema syrjintä tai syrjivä kohtelu on lisääntynyt terveydenhuollon ammattihenkilöiden taholta.
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Nuno Nobren väitöskirja hiv-tartunnan
kanssa elävien elämänlaadusta etenee
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

B

iolääketieteen terapeuttisen
vaikutuksen ansiosta hiv-infektion
ennuste on parantunut huomattavasti. Samaan aikaan kun antiretroviraaliset hoidot vähentävät hiv-kuolleisuuden määrää, eivät ne kuitenkaan
tarjoa parannuskeinoa eivätkä myöskään puutu kaikkiin sairautta ympäröiviin psykologisiin näkökohtiin,
jotka vaikuttavat taudin saaneiden
elämänlaatuun.
Suomessa ei ole aikaisemmin tehty tutkimusta hiv/aids potilaiden elämänlaadusta WHOQOL-HIV BREF
sekä 15D lomakkeita käyttämällä. Tietoisuus kroonisten sairauksien kanssa elävien ihmisten elämänlaadun
tärkeydestä on kasvanut viime vuosien aikana. Tavallisesti elämänlaatua
keskitytään arvioimaan monipuolisilla kyselylomakkeilla koskien elämän
laatua. Kysymysten kysyminen ja vastaaminen ovat hyvin keskeisessä asemassa liittyen havantoihin elettäessä
kroonista sairautta.

Tämä poikkileikkaustutkimus (crosssectional study) tarkastelee Suomessa asuvien HIV-positiivisten ihmisten
elämänlaatua kolmen eri kyselylomakken avulla: WHOQOL-HIV BREF,
15D sekä edellisten kyselyjen käsittelemättä jättämiä aiheita käsittelevä lisäkyselylomake. Tiedot kerättiin
yli 18v. potilaista, jotka osallistuvat
Auroran sairaalan infektiosairauksien klinikan avohoitoon. Kyseessä on
ensimmäinen Suomessa tehtävä tieteellinen tutkimus tästä aiheesta. Tutkimus on osa TtM Nuno Nobren väitöskirjatutkimusta. Nunon ohjaajana
Infektioklinikalla toimii erikoislääkäri
Jussi Sutinen.
WHOQOL-HIV BREF ja 15D on käännetty ja validoitu useissa maissa. Heidän hyvät kansainväliset psykometriset sopimussäännöt mahdollistavat
suomalaisten tietojen vertailun muiden maiden tietojen kanssa, kuten Portugalin kanssa (tästä on jul-

kaistu artikkeli). Lisäksi 15D:n kanssa
on mahdollista verrata hiviä muihin
kroonisiin sairauksiin, kuten diabetekseen, parkisonin tautiin, syöpään,
keuhkoahtauma tautiin muun muassa. 15 D kyselylomaketta käytetään
ensimmäistä kertaa arvioitaessa hivpositiivisten elämänlaadun liittymistä terveyteen (health related quality of life- HRQoL). Lisäksi ensimäistä
kertaa tullaan kääntämään, validoimaan ja käyttämään Suomen kielellä
WHOQOL-HIV BREF lomaketta.
Tutkimus edistää akateemista kirjallisuutta hiv/aids kentällä, tutkimalla ensimmäistä kertaa suomalaisten
hiv-potilaiden elämänlaatua. Nämä
tiedot antavat tukea ja auttavat parantamaan hiv-potilaiden hoidon laatua Suomessa. Lisäksi tämä tutkimus
luo pohjatiedon ja validoidun kyselylomakkeen Suomen kielellä tulevaisuuden seurantatutkimusta varten.
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Leilan tutkimus hiv+ aikuisen
seksuaalisuudesta
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

H

yvät Poverin lukijat!

Haluan jo nyt mitä lämpimimmin kiittää teitä tulevan pro gradu – tutkielmani saamasta vastaanotosta. Olen
saanut kokea inhimillisiä, syvästi koskettavia kohtaamisia ainutlaatuisten ihmisten ja heidän kokemustensa
parissa. Mistäkö puhun? No, aloitan
alusta.
Seksuaalisuus on sydäntäni lähellä
oleva asia. Kun ihmisen yhteys omaan
seksuaalisuuteensa toimii, on hänellä
itsessään hieno voimavara. Toisaalta
seksuaalisuus on reitti, jonka kautta
ihmistä voi satuttaa todella kipeästi ja
hyvin syvälle. Tämän olen työssäni ja
elämässä huomannut. Pitkän työhistoriani aikana olen ollut eri yhteyksissä kosketuksissa myös monia eri sairauksia sairastaviin ihmisiin. Jotenkin
hiviin liitetty stigma ja joidenkin ihmisten virheelliset käsitykset pysäyttivät minut.

Minusta oli vaikea ymmärtää, miksi yleinen suhtautuminen muuttui, kun ihminen sai hiv-diagnoosin.
Kuvittelin asioiden olevan jo parempaan päin, koska muun muassa hivlääkitys on kovasti kehittynyt ja vaikuttanut esimerkiksi tartuntariskiin ja
elinajan odotteeseen. Tekemäni kirjal-

lisuuskatsaus osoitti, ettei näin välttämättä ole, vaan ihmisten pelko ja ennakkoluulot istuvat syvässä.
Aloittaessani Jyväskylän yliopistossa
terveystieteen opinnot, sain mahdollisuuden yhdistää nämä kaksi minulle tärkeää asiaa. Tein systemaattisen
tiedonhaun 25.11.–2.12.2015 saadakseni selville, millaisia tutkimuksia
hiv+ kokemuksista seksuaalisuudesta on maailmalla tehty. Tiedonhaussa käytin Arto, Melinda, Ovid Medline, Cinahl Ebsco ja Web of Science
- tietokantoja. Hakutermini oli ”hiv
and experience and sexuality” ja aikarajaus vuodesta 2005 lähtien tehdyt tutkimukset. Kokeilin, myös katkaista sanaa sexuality (sex*), mutta
sitten hakuosumia tuli niin valtava
määrä, etten olisi kyennyt niitä käsittelemään. Käyttämilläni hakusanoilla
löysin 3638 tutkimusta. Seuloin niistä asettamieni rajausten perustella alkuperäistutkimukset, jotka kuvasivat
hiv+ aikuisen kokemusta seksuaalisuudestaan. Jäljelle jäi 9 tutkimusta. Ne oli tehty eri puolella maailmaa:
neljä Afrikassa, yksi USA:ssa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Englannissa. Yhdessä tutkimuksessa oli
mukana 14 Euroopan maata, ei Suomi. Monet tutkimuksista eivät sopineet lainkaan Suomen olosuhteisiin
ja niistä nousi esiin useita erilaisia ongelmia, joita ihmiset kuvasivat.
Tulin entistä uteliaammaksi, mikä olisi tilanne tämän päivän Suomessa?

Nyt aloittelen tutkielmaani hiv+ aikuisen seksuaalisuudesta. Olen jo
tehnyt luottamuksellisia haastatteluita tutkimukseen vapaaehtoisesti ilmoittautuneiden ihmisten parissa
ja kiitollinen niistä kaikista. Jokainen
osallistuja saa vielä henkilökohtaisesti nähtäväkseen hänen kokemuksestaan esille nostetut asiat. Sen jälkeen ryhmittelen kokemuksia, jotta
saan selville ”isomman kuvan” eli ”ihmisen seksuaalisuuden hiv+ kokemana”. Ketään henkilöä ei näin voi kokemuksista tunnistaa, vaan he säilyvät
anonyymeina ja vain ”seksuaalisuus
ilmiönä” tulee esille. Tuloksista kuulette jatkossa ja toivottavasti voimme
myös jossain muodossa keskustella
niistä yhdessä.
Ihanaa kesää teille kaikille!
Mikäli haluatte tietää tutkimuksesta
lisää, tässä yhteystietoni.
Leila Hammarberg,
sh, th, seksuaali - ja pariterapeutti,
MA Gestalt Psychotherapy,
Terveystieteiden maisteriopiskelija
leilahammarberg@hotmail.com
p. 050 534 6510
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Elämänlaadusta ja hyvinvoinnista
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P

ositiivisissa viimeistelemme
parhaillaan kysymyksiä Hyvinvointikyselyyn 2016, joka on tarkoitus
olla vastattavana jo nyt kesän aikana. Kyselyyn tulee myös enemmän
kysymyksiä palvelu-, tuki- ja edunvalvontatarpeista. Kyselyn teknisestä puolesta vastaa tälläkin kertaa IROResearch.
Edellisen kerran kartoitimme Positiivisissa hiv-tartunnan kanssa elävien
elämänlaatua vuonna 2013.
Edellisessä hiv-tartunnan saaneiden
elämänlaadun kartoituksessa oli osa-

na 15D kysely, jonka tuloksia emme
ole tällaisenaan aiemmin julkaisseet.
Nunon Nobren tutkimuksessa 15D
tuloksia julkaistaan laajemmin ja yhdessä toisten kyselykaavakkeiden
kanssa. Nunon väitöskirjassa otanta
on myös suurempi.
Tässä on vertailtu hiv-potilaiden,
diabeetikkojen sekä väestön käsityksiä omasta terveydentilasta 15
eri terveyden osa-alueen suhteen.
Aineiston analyysissä hiv-potilaiden otosmäärä on N=73, Diabeetikkojen otosmäärä N=328 ja väestön

otosmäärä N=4853. Diabeetikkojen
ja väestön otokset ovat ikävakioitu
vastaamaan hiv-potilaiden otoksen
ikärakennetta.
Terveyden eri osa-alueita, joita vastaajat ovat arvioineet: Liikuntakyky, Syöminen, Vaivat ja oireet, Näkö,
Puhuminen, Masentuneisuus, Kuulo, Erityistoiminta, Ahdistuneisuus,
Hengitys, Tavanomaiset toiminnot,
Energisyys, Nukkuminen, Henkinen
toiminta ja Sukupuolielämä.
Tulokset on analysoitu tilastollisin
testein ja merkitsevät erot on merkitty raportin graafeihin. Aineiston
on analysoinut 15D-kyselyn kehittäjä
Harri Sintonen.
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Hiv-potilaat vs. väestö
Hiv-potilaiden käsitykset omasta terveydentilastaan ovat tilastollisesti
heikommat seuraavien terveyden eri
osa-alueiden suhteen: Liikuntakyky,
näkö, hengitys, nukkuminen, erityistoiminnot, tavanomaiset toiminnot,

henkinen toiminta, masentuneisuus,
ahdistuneisuus, energisyys ja
sukupuolielämä. Erityisen suuri ero
on sukupuolielämässä, myös ahdistuneisuudessa, masentuneisuudessa ja
energisyydessä poikkeama väestön
käsitykseen on suuri.

Kuulon, syömisen sekä vaivojen ja
oireiden suhteen hiv-potilaiden käsitykset omasta terveydentilasta ovat
lähellä väestön käsityksiä.
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Hiv-potilaat vs. Diabeetikot HIV-‐po0laat	
   sukupuolielämän suhteen.
Hiv-potiHiv-potilaiden käsitykset poikkeaa
laat kokevat terveydentilansa kaikkitilastollisesti merkittävästi Diabeeen näiden osatekijöiden suhteen heitikkojen vastaavista tuloksista nukkommaksi kuin Diabeetikot. Erityisen
kumisen, masentuneisuuden, ahsuuri ero tuloksissa on käsityksessä
distuneisuuden, energisyyden ja
sukupuolielämän tilasta.

!

Hiv-potilaiden käsitys omista vaivoista ja oireista on parempi kuin Diabeetikoilla, mutta ero ei ole tilastollisesti merkittävä.

Huom! Positiivisten hyvinvointikysely tulossa kesällä!
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Opiskelijatapahtumalla
ennakkoluuloja vastaan

ANU HANSKI,
ERICA HAVILO JA
JANNIKA HAGELBERG

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

T

ammikuun 19. päivänä koulussamme, Laurea AMK, Otaniemi, järjestettiin toritapahtumapäivä. Tapahtuman ajatuksena oli esitellä oppilaille
erilaista järjestötoimintaa. Toritapahtumaan oli saapunut valtava joukko
eri yhdistyksiä jäsenineen. Kiersimme
tiimimme kanssa uteliaina pisteeltä
toiselle keräten tietoa ja kysellen lisätietoa, mitä mikäkin yhdistys edustaa
ja millaisia palveluja tarjoaa. Päivästä jäi mieleen vahvimmin kuitenkin
Positiiviset ry. Persoonina yhdistyksen edustajat olivat avoimia, rohkeita ja eläväisiä. He puhuivat aroistakin
asioista niiden oikeilla nimillä, häpeilemättä, sekä toivat esille paljon uutta tietoa Hi-viruksesta. Olimme yllättyneitä, miten olimmekaan voineet
jäädä näin pimentoon Hi-viruksen ja
sairauden kanssa elävien ihmisten kehittyneestä tilanteesta.

tään” –lause, joka on tullut liiankin
tutuksi.
Ja kaikesta tästä hienosta kehityksestä ja kasvavasta suvaitsevaisuudesta huolimatta, edelleen ihmisillä on
vanhoja sekä vääriä käsityksiä, niin
itse viruksesta kuin hiv-positiivisistakin henkilöistä. Millä perusteella joku
toinen on huonompi kuin toinen, ei
diabeetikoitakaan syrjitä? Tämän päivän maailmassa on järjetöntä, että
ihmisarvo perustuisi johonkin diagnoosiin. Jokainen meistä on tärkeä ja
ainutlaatuinen, juuri sellaisena kuin
on. Kukaan ei ole valinnut hi-virusta
kannettavakseen, niin on vain sattunut käymään. Se ei tarkoita, että ihminen olisi millään lailla paha, vaan
ihminen on ihminen ja tekee virheitä. Me kaikki teemme, ei kukaan ole
täydellinen.

Voiko olla totta, että eniten tartuntoja saadaan heteroseksin välityksellä?
Ja että lääkitys minimoi tartuntariskin lähes olemattomiin? Ja että suurin osa tartunnoista saadaan henkilöltä, joka ei itse tiedä sairastavansa?
Osa meistä oli jämähtänyt niihin käsityksiin, jotka kaikelle kansalle tiedotettiin Hi-viruksen yleistyessä silloin
kivikaudella. Lisäksi meille selvisi, että
nykynuorille ei aina tarjota hiv-testiä sukupuolitautitestejä otettaessa
”Koska se nyt vaan on niin epätodennäköistä”. Tämä näkyy myöskin asenteissa erityisesti nuorissa (ja vähän
vanhemmissakin) miehissä: ”Syöthän
sä pillereitä? No hyvä sithän täs ei oo
mitään ku mul ei kuitenkaan oo mi-

Päätimme pienen pohdinnan jälkeen, että haluaisimme käydä Positiiviset ry:n tiloissa keskustelemassa,
olisiko jotakin, mikä edesauttaisi uuden tiedon jakamista eteenpäin. Vastaanotto oli lämmin, ihmiset nimensä
mukaan, jopa asenteeltaan positiivisia, iloisia, mutta ennen kaikkea, äärimmäisen asiantuntevia. Koimme
tehneemme oikean valinnan, tämä
on ehdottomasti kohdeorganisaatio,
jonka kanssa haluamme tehdä yhteistyötä projektin tiimoilta: ”miten
saada hyvä kiertämään?” Heittelimme ajatuksia ilmoille ja päädyimme
yhteistuumin ideaan järjestää tapahtumapäivä koulumme tiloissa. Myöhemmin tapahtumamme nimeksi
muodostui

”Tiedän hiv-statuksenitiedätkö sinä?”
Tapahtuman järjestäminen hoitui hyvin, sillä ryhmässämme oli sopiva
määrä ihmisiä ja saimme tukea sekä
koulun henkilökunnalta, että Positiiviset ry:stä. Tapahtumassamme oli
ajantasaista tietoa Power pointilla,
kokemustietoa, tietovisa ja mahdollisuus anonyymiin pikatestaukseen
ja mikä parasta pikatestin tulisi ottamaan hiv-positiivinen henkilö. Tässä on haastetta! Kuka on rohkea ja uskaltaa? Mikä onkaan henkilön asenne
tartunnan saanutta kohtaan ja onko
sitä edes tiedostanut aikaisemmin?
Tapahtumassa vieraili jonkin verran
vähemmän ihmisiä kuin olimme haaveilleet, mutta siitä huolimatta olimme tyytyväisiä päivän kulkuun ja erityisesti kahden positiivisen jakamaan
tietoon ja omakohtaisten kokemusten jakamiseen. Oli todella koskettavaa kuulla heidän elämänvaiheistaan.
Mikäli päivämme muutti edes yhden
asenteen hi-virusta kohtaan ja mikäli edes yksi henkilö sai uutta tietoa viruksesta ja sen nykyaikaisesta hoidosta ja millaista viruksen kanssa on elää,
niin hyvä on todella laitettu kiertämään. Sillä nämä asiat kuitenkin puhuttavat ihmisiä, myönsivät he sitä
julkisesti tai eivät. Olemme erittäin
kiitollisia positiivisten rohkeudesta ja
avoimuudesta, jonka myötä varmasti jokainen läsnä ollut liikuttui. Elämä
on ihme ja se on hyvin erilainen jokaisella meistä. Nautitaan siitä!
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UUTISIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Long Play julkaisi 22.5. Ari Lähdenmäen kirjoittaman jutun “Vaarattomia rikollisia”
Rikosoikeuden asiantuntija ja infektiolääkärit Long Playlle:
Korkeimman oikeuden tuore hiv-tuomio on virheellinen
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

K

orkein oikeus tuomitsi viime
marraskuussa 36-vuotiaan, hiv-positiivisen miehen ehdolliseen vankeuteen vaaran aiheuttamisesta. Hän oli
ollut suojaamattomassa anaaliyhdynnässä toisen miehen kanssa. Koska
tuomittu käytti antiretroviraalista lääkitystä eikä virusta näkynyt hänen veressään, tartunnan riski oli todellisuudessa olematon. Toimivan lääkityksen
teho hiv:n ehkäisemisessä on suurempi kuin kondomin.
Laajasta asiantuntijatodistelusta huolimatta oikeus kuitenkin tuomitsi
miehen ehdolliseen vankeusrangaistukseen äänin 3–2. Vähemmistöön
jääneet tuomarit olisivat hylänneet
syytteen.
Long Playn haastattelema Helsingin
yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander pitää tuomiota virheellisenä. Hänestä enemmistön
näkemys perustuu moraaliseen eikä
juridiseen arviointiin.
Enemmistö perusteli ratkaisua myös
sillä, että hiv-positiivisia hoitava helsinkiläinen Auroran sairaala neuvoo
potilaitaan kertomaan hiv-tartunnasta kumppaneilleen ja käyttämään yhdynnässä kondomia. Sairaalan osastonylilääkäri Matti Ristola kertoo
kuitenkin Long Playlle, ettei ohje perustu lääketieteelliseen tietoon. Sen

tarkoitus on suojella potilaita oikeusistuimilta – ne kun ovat tuominneet
hiv-positiivisia suojaamattomasta
seksistä, vaikkei tartunnan vaaraa oikeasti ole ollut.
Auroran sairaalan lääkärin Ville Holmbergin mukaan oikeudessa pitäisi
ymmärtää, että hiv:n välttämiseksi on
turvallisempaa olla suojaamattomassa yhdynnässä hiv-positiivisen, lääkityksellä olevan seksin myyjän kanssa
kuin sellaisen henkilön kanssa, joka
luulee olevansa negatiivinen.

”Nykyinen oikeuskäytäntö
on täysin absurdi”, hän
sanoo Long Playlle.
Long Playn oikeustoimittajan Ari Lahdenmäen jutussa ”Vaarattomia rikollisia” käsitellään myös alempien
oikeuksien hiv-positiivisille suojaamattomasta seksistä antamia tuomioita. Usein suomalainen mies on
ollut ilman kondomia sukupuoliyhteydessä heikossa asemassa olevan,
joskus seksityötä tekevän ulkomaisen
naisen kanssa. Vaikka hiv-tartuntaa ei
olisi tapahtunut, poliisi ja oikeuslaitos
ovat käsitelleet tällaisia tapauksia pahoinpitelyn yrityksinä tai vaaran aiheuttamisina.

Oikeudessa miehistä tulee naisen rikoksen uhreja, joille nainen tuomitaan maksamaan vahingonkorvauksia henkisestä kärsimyksestä.
Lehdistö julkaisee miehiä varoittaakseen naisten kuvat ja nimet ja alkaa
käyttää heistä leimaavia kutsumanimiä, kuten ”HIV-Rachel”.
Joulukuussa 2015 hovioikeus tuomitsi Länsi-Afrikasta kotoisin olevan naisen pahoinpitelyn yrityksestä vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen
vankeustuomioon. Helsingin Sanomat ja Iltalehti olivat julkaisseet naisen kuvan ja etunimen; jälkimmäinen
nimitti häntä myös ”HIV-naiseksi”. Kenenkään ei tiedetä saaneen häneltä
hiv-tartuntaa.
Iltalehden mukaan nainen määrättiin maksamaan vahingonkorvauksia kahdelle asiakkaalleen. Long Playn
mukaan kumpikaan korvauksen saajista ei kuitenkaan ole hänen asiakkaansa.
longplay.fi
Jutun voi ostaa täältä
http://longplay.fi/single/vaarattomia-rikollisia
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tays ja Hus avaavat ovet hiv-positiivisten lapsettomuushoidoille (Vihdoinkin!)
– Tartunta ei ole este perheen perustamiselle
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

H

iv-positiivisille ollaan aloittamassa hedelmällisyyshoitoja julkisen
terveydenhuollon puolella.

Tehokkaiden lääkehoitojen
myötä hiv ei ole enää este
perheen perustamiselle.
Tampereen yliopistolliseen sairaalaan
ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin on avattu erityislaboratoriot hi-virusta sekä viruksen aiheuttamaa maksatulehdusta, hepatiitti
B tai -C, sairastavien henkilöiden
lapsettomuushoitoja varten.
Laboratoriot mahdollistavat tartuntavaarallisten kudosten ja solujen käsittelyn erillään muiden henkilöiden

sukusoluista. Käytännössä lapsettomuushoidot hiv-positiiviselle voidaan
aloittaa, kun viruspitoisuus on saatu
riittävän pieneksi.
– Ei se eroa muista potilaista muuten
kuin että me olemme vielä tavallistakin tarkempia ja eliminoidaan tartunnan mahdollisuus, käytetään muun
muassa kertakäyttöinstrumentteja, Taysin lapsettomuusklinikan osastonylilääkäri Helena Tinkanen sanoo.
Lääkehoito pitää naisen terveenä ja
estää tehokkaasti hivin tarttumista äidistä lapseen raskauden ja synnytyksen aikana, joten hiv-positiivisetkin
uskaltavat hankkia lapsia.
– Hoidoissa edetään yksilöllisesti sen
mukaan, että katsotaan päästäänkö
eteenpäin luomukonsteilla tai puoliluomukonsteilla vai tarvitaanko ihan
koeputkihedelmöitystä, kertoo Tinkanen.

Aiemmin lapsettomuushoitoja hivpositiivisille ovat tarjonneet vain
yksityisklinikat. Eduskunnan oikeusasiamies katsoi vuonna 2013 antamassaan päätöksessään, että julkisen terveydenhuollon on turvattava
lapsettomuushoidot tasa-arvoisesti kaikille, myös hiv-positiivisille. Tarvetta palveluille on. Taysin erityislaboratorion ensimmäiset potilaat ovat
jo tiedossa.
– Lähiviikkoina on tulossa jo asiakkaita, ehkä parin viikon sisällä, Tinkanen
toteaa.
Valtaosa hiv-positiivisten vanhempien lapsista saa alkunsa yhdynnässä.
Hiv-positiivisille äideille on syntynyt
Suomessa yhteensä noin 300 lasta.
Yle kotimaa 25.4. yle.fi/uutiset

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

Hiv-tartunnat hienoisessa kasvussa – puolet tartunnoista tulee tuliaisina ulkomailta
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P

unainen Risti avaa maksutonta
ja nimetöntä hiv-testausta tarjoavan
Pluspisteen Turussa. Testiin pääsee ilman ajanvarausta tiistaisin.
– Tätä tarvitaan, vaikka Tyksin sukupuolitautien poliklinikalla ja kaupungin terveydenhuollon piirissä voi käydä anonyymisti testeissä. Tällaiset
matalan kynnyksen testauspaikat tavoittavat ne, jotka eivät halua mennä

tuonne julkisen palvelun puolelle, sanoo ohjelmapäällikkö Minna Rautanen SPR Varsinais-Suomen piiristä.
Punaisen Ristin Pluspisteitä pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Turussa toiminta saadaan käyntiin pienen
vapaaehtoisvoimin turvin. Lisää innokkaita vapaaehtoisia otetaan mukaan.
– Tarvitsemme lisää sairaanhoitajia

tekemään testejä. Muita halukkaita
otamme myös mukaan neuvontatyöhön. Pluspisteessä hiv-testi tehdään
pikatestillä. Vastaus saadaan minuutissa.
Juttu julkaistu mm. Yle Turku
21.4.2016 yle.fi/uutiset
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hiv-positiivisten huumeidenkäyttäjien päiväkeskus Sörnäisiin
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A

-klinikkasäätiö tiedotti
18.11.2015, että hiv-positiivisten huumeidenkäyttäjien päiväkeskus aloittaa
toimintansa ensi vuoden alusta lukien
Helsingin Sörnäisissä. Päiväkeskus on
auki päivittäin kello 9.00–15.30.
Päiväkeskuksessa asiakkailla on mahdollisuus ruokailla, saada lääkehoitoa,
peseytyä ja pestä pyykkiä. Palvelutarjonta sisältää myös lääkäri-, sairaanhoitaja-, laboratorio- ja terveysneu-

vontapalvelut. Päiväkeskustoiminta
perustuu yhteisöllisyyteen, ja vertaistoiminta on suuressa roolissa. Ympäristötyötä tehdään päiväkeskuksen lähiympäristössä.
Päiväkeskuksen lisäksi järjestetään
kotihoidon palveluja ja tukea asumiseen asiakkaille, jotka eivät pysty asioimaan päiväkeskuksessa. Kotihoidon palvelut pitävät sisällään
terveydenhoitoa, psykososiaalista tu-

kea ja verkostotapaamisia.
Toiminnan järjestää A-klinikkasäätiö yhteistyössä Helsingin, Espoon ja
Vantaan kaupunkien ja HUS:n infektiosairauksien poliklinikan kanssa.
***
Hiv-positiivisten erityispalvelut Helsingin Diakonissalaitoksen Munkkisaaren toimintakeskuksessa ovat
päättyneet.

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

Tietoa, tukea & tunnetta – Hiv-tukikeskus 30 vuotta juhlajulkaisu
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L

okakuussa 1986 perustetun
Aids-tukikeskuksen, nykyisen Hivtukikeskuksen 30-vuotisjuhlavuotta vietetään tänä vuonna. Juhlavuosi
käynnistyy Tietoa, tukea & tunnetta –
Hiv-tukikeskus 30 vuotta -artikkelikokoelman julkaisulla 11.2.2016. Teos sisältää 16 artikkelia, jotka käsittelevät
ajankohtaisia näkökulmia hiviin, hivtyöhön ja hiv-tartunnan kanssa elämiseen. Artikkeleissa esiin tulevat muun

muassa hiv-positiivisten oikeuksiin,
matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen, kansainvälistymisen vaikutuksiin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveyteen liittyvät
kysymykset. Kirjoittajat ovat hiv-tartunnan saaneita sekä asiantuntijoita Hiv-tukikeskuksesta, Positiiviset
ry:stä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, HUS:n infektiopoliklinikalta sekä kansainvälisestä UNAIDS-järjestöstä.

http://hivtukikeskus.fi/tietoa-tukeatunnetta-hiv-tukikeskus-30-vuottajuhlavuosijulkaisu/
Positiiviset ry onnittelee
Hiv-tukikeskusta!

ONNEA!
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TULEVIA TAPAHTUMIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Minä ja hiv-keskusteluryhmä
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tervetuloa pohtimaan ja keskustelemaan miten hiv-tartuntasi vaikuttaa
elämääsi. Positiiviset ry:ssä järjestetään syksyllä suljettu kolmen kerran
keskusteluryhmä liittyen hivin kanssa
elämiseen. Keskusteluryhmä on tarkoitettu niille hiv-positiivisille, joiden
tartunta on hiljattain todettu tai jotka
eivät aiemmin ole osallistuneet toi-

mintaan. Keskusteluryhmässä sinulla
on mahdollisuus pohtia ja keskustella
hivistä ja sen
vaikutuksesta elämääsi toisten hivtartunnan saaneiden kanssa.
Ryhmään otetaan 4-8 henkilöä.
Ryhmä sulkeutuu ensimmäisen kerran jälkeen ja sen jälkeen ryhmään ei
pääse enää mukaan. Keskusteluillat

pidetään Positiiviset ry:n toimitiloissa
Kampissa keskiviikkoisin 21.9., 5.10.
ja 19.10. klo 17–19
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki Kants
puh. 044 750 7462
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

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

Vertaistapaaminen Oulun ja Pohjois-Suomen hiv-positiivisille
Oulussa lauantaina 22.10.2016 klo 14
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Oletko turhautunut pohdiskelemaan
yksin miten hiv vaikuttaa elämääsi?
Haluatko tukea ja tietoa hivistä ja sen
kanssa elämisestä sekä mahdollisuuden tavata luottamuksellisessa ja turvallisessa ympäristössä toisia hiv-positiivisia?
Positiiviset järjestää Oulun ja PohjoisSuomen hiv-tartunnan saaneille yhteisen vertaistapaamisen Oulussa.

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi erityisesti kaikki uudet hiv-tartunnan saaneet ja ne, jotka eivät ole
aikaisemmin osallistuneet Positiivisten tapaamisiin tai toimintaan.
Paikalla on Positiiviset ry:n vertaistuen koordinaattori Juha-Erkki.
Positiiviset ry tukee Pohjois-Suomesta tulevia matka- ja yöpymiskuluissa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
14.10. mennessä
vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki Kants
puh. 044 750 7462
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

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

Tapaaminen uusille hiv-postiivisille Tampereella to 8.9. klo 17 ja Oulussa pe 21.10. klo 17
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Toivotamme tapaamiseen lämpimästi tervetulleeksi kaikki ne hiv-positiiviset joiden tartunta on hiljattain todettu tai jotka eivät aiemmin
ole osallistuneet tapaamisiin. Tapaamisessa sinulla on mahdollisuus keskustella, vaihtaa kokemuksia ja tuntemuksia toisten hiv-positiivisten
kanssa. Sinun ei tarvitse osallistua

keskusteluun, jos siltä tuntuu.
Olet toki myös tervetullut vain nauttimaan kupposen kahvia ja tapaamaan
toisia hiv-tartunnan saaneita. Positiiviset ry:stä Juha-Erkki Kants sekä Hivtukikeskuksen työntekijä kertovat
samalla Positiivisten ja Hiv-tukikeskuksen palveluista ja toiminnasta.

Lisätietoja:
vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki Kants
puh. 044 750 7462
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Homo- ja bi-miesten mökkiviikonloppu pe 30.9. – su 2.10.2016
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Positiiviset järjestää vertais- ja virkistäytymisviikonlopun Helsingin lähellä. Viikonloppu on tarkoitettu kaikille Suomessa asuville hiv+ homo- ja
bi-miehille. Viikonloppuna voit tavata muita tartunnan saaneita, vaihtaa
kokemuksia hivin kanssa elämises-

tä, sekä nauttia rentouttavasta yhdessäolosta. Paikkoja on 15 ja etusijalla ovat uudet hiv-tartunnan saaneet
sekä ne, jotka eivät aikaisemmin ole
osallistuneet Positiivisten toimintaan.
Omavastuu viikonlopusta 20 euroa,
joka sisältää majoituksen ja ruoat.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
18.9. mennessä:
Erik
puh. 044 750 7456
verti.miehet@gmail.com

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

Naisten ja lasten perinteinen rantapäivä su 31.7. klo 12–16
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
27.7. mennessä
verti.naiset@gmail.com
puh. 044 750 7457 tai
verti.perheet@gmail.com
puh. 044 750 7459

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

Nuorten ja naisten yhteinen vertaisviikonloppu pe 16.9. – su 18.9.2016
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Positiiviset järjestää vertais- ja virkistäytymisviikonlopun Turun lähellä. Viikonloppu on tarkoitettu kaikille Suomessa asuville hiv-positiivisille
naisille sekä nuorille aikuisille sukupuolesta riippumatta. Viikonloppuna
voit tavata muita tartunnan saaneita ja vaihtaa kokemuksia hivin kanssa
elämisestä sekä nauttia rentouttavasta yhdessäolosta.

Paikkoja on 16 ja etusijalla ovat uudet hiv-tartunnan saaneet sekä ne,
jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet Positiivisten toimintaan. Omavastuu on 20 euroa, joka sisältää kuljetukset ja täysihoidon.

Ilmoittautumisia otetaan
vastaan 31.8. asti
vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki Kants
puh. 044 750 7462
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hyvinvointiryhmä hiv+ naisille
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tule mukaan vertaistukiryhmään, jossa yhdessä pohdiskellen lähestymme naisen elämää ilolla. Naiseus on
kokonaisvaltaista ja seksuaalisuus on
osa naisen voimaa. Vertaistukiryhmässä keskitymme hiv+ naisen hyvinvoinnin vahvistamiseen kaikilla
elämänalueilla ja erityisesti seksuaalisuudessa. Suljettuun ryhmään sitoutuneilla on mahdollisuus sopia myös
yksilötapaamisista. Ryhmä on ehdot-

toman luottamuksellinen. Ryhmä on
osallistujille ilmainen. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa Positiiviset ry:n toimitiloissa Helsingin Kampissa, Malminkatu 24, keskiviikkoisin 31.8, 14.9, 28.9,
12.10, 26.10, 9.11, 23.11 ja 7.12 klo 17
- 20. Ryhmän ohjaajina toimivat seksuaaliterapeutit Jonna Räisänen ja
Eriikka Sailo. Ilmoittautuminen 19.8.
mennessä. Ryhmään mahtuu 4-6
osallistujaa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki Kants
puh. 044 750 7462
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

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

#Positiiviset

Positiiviset ry@Positiiviset

positiiviset_hivfinland

Positiiviset ry, Hiv-Finland

Positiiviset ry

#PositiivisetRy

#Positiiviset
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VERTAISTAPAAMISIA 2016
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

T

apaamiset ovat avoimia vertaistapaamisia. Uudet tulijat voivat tulla tapaamisiin koska tahansa halutessaan. Tapaamiset eivät sido ketään.
Tapaamisiin on mahdollista tulla tutustumaan ja katsomaan, miten vertaistuki toimii. Avoimuus tarjoaa osallistujille tilaisuuden tavata uusia

”kohtalotovereita”, joiden kanssa
voi jakaa kokemuksia. Kaikista vertaistapaamisista ilmoitetaan kotisivuillamme www.positiiviset.fi.
Lisätietoja tapaamisista sekä tapaamispaikan saat tietoosi yhdyshenkilöiltä.

Yhdyshenkilöiden uudet sähköpostiosoitteet ovat alla yhteystietojen yhteydessä.
Lisätietoja tapaamisista saat myös
toimistoltamme (09) 692 5441 tai
suoraan Juha-Erkiltä, puh 044 750
7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi

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

Positiiviset ry:n toimitiloissa Helsingissä Kampissa, Malminkatu 24
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Yhteinen tapaaminen kaikille
hiv-positiivisille ja heidän
läheisilleen 10.9. klo 15–19
Tapaamiseen voivat osallistua kaikki hiv-tartunnan saaneet ja heidän
läheisensä riippumatta iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tapaaminen on vapaata
yhdessäoloa hiv-tartunnan saaneiden
ja heidän läheistensä kanssa.
Tapaamisessa on myös mahdollisuus
osallistua klo 16 alkavaan vapaamuotoiseen keskustelun. Aihe ilmoitetaan myöhemmin Tarjoilujen vuoksi
toivomme ilmoittautumisia 7.9 mennessä joko toimistolle tai suoraan Juha-Erkille.
Positiiviset ry:n toimitilojen
ja toiminnan esittely
To 22.9. ja 8.12. klo 17-19
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki hiv-tartunnan saaneet, joiden tartunta on hiljattain todettu
tai jotka eivät aiemmin ole osallistuneet toimintaamme. Positiiviset ry:n
vertaistuen koordinaattori Juha-Erkki Kants esittelee toimitiloja ja kertoo
toiminnastamme. Pyydämme teitä ilmoittautumaan toimistolle kaksi päi-

vää ennen tilaisuutta kahvitarjoilua
varten. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki, 044 750 7462 tai
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Kohdennetut tapaamiset
+55-vuotiaat
La 6.8. ja 15.10.klo 13
Yhdyshenkilö, puh. 044 750 7467
verti.plus55@gmail.com
Nuoret
Pe 14.10. klo 18
Nuorten yhdyshenkilö,
puh 044 750 7468
verti.nuoret@gmail.com
MSM (homo- ja bi-miehet)
La 13.8. ja 22.10. klo 18
Miesten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7456
verti.miehet@gmail.com
Naiset
La 29.10. klo 18
Naisten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7457
verti.naiset@gmail.com

Läheiset:
Puolisot ja kumppanit
To 15.9. klo 17–19
ilmoittautumiset ke 14.9. mennessä
Sisarukset, vanhemmat, ystävät ja
muut sukulaiset sekä tuttavat
To 6.10. klo 17–19
Ilmoittautumiset ke 5.10. mennessä
lisätietoja molemmista ja ilmoittautumiset: puh 044 750 7462, juha-erkki.
kants@positiiviset.fi
Heterot
La 8.10. klo 15
lisätietoja ja ilmoittautumiset:
puh 044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Perheet
Su 31.7. klo 12–16
Naisten ja lasten perinteinen
rantapäivä. Rannalla mahdollisuus
myös saunomiseen
Perheiden yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7459
verti.perheet@gmail.com
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Alueelliset tapaamiset:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Turku
Pe 26.8. ja 30.9. klo 17
Turun yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7452 to klo 17–19.
verti.turku@gmail.com

Hämeenlinna
La 27.8. ja 22.10. klo 14
Hämeenlinnan yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7453 ti ja to klo 17–19
verti.hameenlinna@gmail.com

Oulu
La 10.9 klo 13-16,
teemana hyvinvointi
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
mervi.valjus@hivtukikeskus.fi
p: 0207 465784

Tampere
Su 3.7., 25.9. ja 6.11. klo 15
Tampereen yhdyshenkilö,
puh 044 750 7451 ma-ke klo 17–19.
verti.tampere@gmail.com

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi
kaikki hiv-tartunnan saaneet ja
heidän läheisensä!

