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Tee itsesi näkyväksi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TAPANI VALKONEN 
PUHEENJOHTAJA 
 

Positiiviset ry:n 
viestintäsuunnitelmassa yksi tavoite 
on ”tehdä itsensä näkyväksi”. Hieman 
arvoituksellinen ilmaisu selitetään jäl-
jempänä, että tavoite on tulla sinuik-
si hiv-positiivisuuden kanssa. Taitei-
lija Toni Kitti teki itsensä näkyväksi 
maaliskuun lopulla Lapinlahden Läh-
teellä näyttelyssään ”The Persistance 
of Plastic”. Jo yksistään näyttelyn pi-
täminen tarkoittaa taiteilijalle sielun-
sa tuomista esiin. Toni tuo kuvissaan 
rohkeasti esille hiv-positiivisuutensa 
ja kuinka pitkälle sairaus eteni hänen 
omassa kehossaan tietämättömyy-
den vuoksi ja haluttomuuden nähdä 
ja ymmärtää tartunnan mahdollisuus 
ja että hiv ylipäänsä on totta. 

Haavoittuvuus ja herkkyys kuvastui-
vat näyttelysalin ensimmäisessä teok-
sessa. Ovensuuhun lattialle oli ase-
tettu Tonin kuva. Näyttelyvieraan oli 

pakko astua taiteilijan pääl-
le päästäkseen sisälle hä-

nen maailmaansa. Koh-
dattuaan todellisuuden 
Tonilla on vahva nä-
kemys elämästä ja 
tunne syntymäoi-
keudestaan olemas-
saolosta kaiken kes-
kellä. Siihen eivät 
vaikuta mikään saira-

us tai kenenkään ul-
kopuolisen mielipi-

teet. Helsingin Sanomien 
haastattelussa taiteilija sa-

noi, että ”jos ihminen kieltäy-
tyy olemasta roska, niin häntä 

ei voi lakaista näkymättömiin”. Oma 
tulkintani lattialle asetetusta oma-
kuvasta oli vertauskuva taiteilijan 
asenteesta olla välittämättä ihmis-
ten tallomaksi tulemisesta ja samal-
la asettumisesta palvelemaan jotain 
suurta elämäntotuutta, jonka hän oli 
löytänyt.

Vastalääke häpeälle ja häväistyksi  
tulemiselle on rakkaus
Ennen yhdistyksen kevätkokous-
ta Jussi Nissinen yhdessä Tommi Pe-
sosen kanssa pitivät luennon häpe-
ästä. Stigmaa ja häpeää on käsitelty 
paljon yhdistyksemme tilaisuuksis-
sa. Häpeän ilmenemistä on välillä 
vaikea huomata omassa käytökses-
sä, mutta usein se ohjaa sitä huo-
noon suuntaan. Jonkun toisen aset-
tama häpeäleima voi olla seurausta 
tämän ”häpeänappulan” aktivoitumi-
sesta. Jussin mukaan omien häpeä-
kokemuksien jakaminen turvallises-
sa ympäristössä lieventää häpeää. 
Vastalääke häpeälle ja häväistyksi tu-

lemiselle on rakkaus. Tällaisia turvalli-
sia konteksteja voivat olla Positiiviset 
ry:n järjestämät ryhmät ja yhteista-
paamiset. Samassa elämäntilanteessa 
olevien kokoontumisiin sisältyy pal-
jon rakkautta. 

Vuoden ensimmäinen ”Minä ja hiv” –
keskusteluryhmä aloitti toukokuus-
sa. Chattiin on tullut satoja yhteyden-
ottoja, useat näistä hivin tartunnan 
mahdollisuudesta hätääntyneitä. Ou-
lun, Tampereen ja Turun tapaami-
siin on kokoontunut kevään aika-
na enemmän osallistujia kuin viime 
vuonna yhteensä. Tämä on ilahdut-
tavaa: olemme käyttäneet mahdolli-
suuden tavata toisia hiv-positiivisia. 
Vapaaehtoisten ja jokaisen osallis-
tujan käyttämä aika luo meille hen-
kisesti turvallisempaa ympäristöä. 
Olemme näkyviä itsellemme ja toisil-
lemme.

Positiiviset ry näkyy kansallisesti  
ja kansainvälisesti
Positiiviset ry on mukana kansallises-
sa Hiv- ja hepatiitti-asiantuntijaryh-
mässä ja osallistuu uuden hiv-stra-
tegian tekemiseen. Joskaan kaikki 
2013-2016 strategian tavoitteet ei-
vät toteutuneet, asiakirjaan on voitu 
vedota kattavampaa hoitoa, testaus-
ta ja terveyttä edistävää työtä vaa-
dittaessa. Strategialla on vaikutusta. 
Saamme tavoitteillemme kaikupoh-
jaa myös EU:n tasolta. Maltan EU-pu-
heenjohtajakauden prioriteetteja 
terveyden osalta on hiv. Maltan pu-
heenjohtajakauden ja Euroopan tar-
tuntatautiviraston ECDC:n yhteisessä 
hiv-kokouksessa alkukeväästä Posi-
tiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pa-

jatkuu seuraavalla sivulla...
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sanen kysyi Civil Society Forumin 
puheenjohtajana kokouksen avaus-
puheenvuorossa, että ovatko Euroo-
pan valtiot oikeasti valmiit päättä-
mään hiv-epidemian?

Kotimaassa olimme viimeksi näky-
västi esillä sosiaali- ja terveysalan Ter-
ve-sos –messuilla, sitä ennen Poti-
laan oikeuksien päivillä ja aiemmin 
keväällä vuotuisilla hiv-koulutus-
päivillä Biomedicumissa Helsingis-
sä. Esittelimme toimintaamme ja ker-
roimme hivistä sekä C-hepatiitista 
myös Helsingin vankilassa vankimes-
suilla. Vapaaehtoiset hiv-positiiviset 
ovat myös kouluttaneet SPR:n seksu-
aaliterveystyön tekijöitä. Aluehallin-

tavirasto myönsi yhdistykselle luvan 
hiv-pikatestien tekemiseen pääkau-
punkiseudulla. Halutessamme voim-
me vaikka tapahtumien yhteydessä 
tehdä hiv-pikatestausta ja siten ma-
daltaa kynnystä testattavaksi tulemi-
seen sekä lisätä yleisesti hiv-tietoa. 
Maailman aids-päivän Angry Aids –
video on jatkanut matkaansa saamal-
la julkisuutta mainosalan kilpailuissa.

Kesällä Positiiviset ry näkyi Helsingin 
katukuvassa Toivon päivänä 4.6. Kar-
hupuistossa. Viime vuonna ilmapallot 
menivät kuumille kiville. Omien va-
paaehtoistemme lisäksi niitä oli jaka-
massa aktiivinuoria Keep Child Alive 
–järjestöstä ja SPR:n vapaaehtoisia. 

Tänä vuonna ilmapallojen ja kondo-
mien lisäksi jaossa oli ämpäreitä. 
Uuteen elämänlaatukyselyn tulokset 
vahvistavat aiemmat havainnot: yh-
distyksen toimintaan osallistuneet 
hiv-positiiviset kokevat elämän toi-
veikkaaksi. Tulokset julkistettiin La-
pinlahteen Lähteellä 11.4. Tarkemmin 
kyselyn tuloksia avataan seuraavassa 
Poverissa.

Hyvää kesää toivottaen,
Tapani

Reilu kaveri ei syrji – Toivon päivä 2017
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vaikka alkuviikko olikin sateinen, 
perinteisesti Toivon päivänä 4.6. pais-
taa aina aurinko. Tai ainakin me halu-
amme uskoa niin!
Kolmena edellisenä vuotena olem-
me olleet Kampin Narinkkatorilla Hel-
singin keskustassa. Nyt paikka vaihtui 
Kallioon, perinteiseikkäiseen Karhu-
puistoon. Karhupuisto on saanut ni-
mensä karhupatsaasta, joka sijaitsee 
puistossa.  Lisäksi siellä on ihastutta-
va lippakioski Bear Park Cafe & KUL-
MA, joka oli hengessä mukana. Ilta-
päivän päätteeksi kahvilan asiakkaat 
ja me muutkin pääsimme nauttimaan 
Peter Juhanin elektropopista. 

Teemaksi olimme valinneet Rei-
lu kaveri ei syrji- teeman, joka 
toistui t-paidossa, ilmapalloissa, 
hiekkaämpäreissä ja kondomi & liu-

kuvoidepakkauksissa. Sosiaalisessa 
mediassa jaettiin hiv-tietoutta hästä-
geillä #Toivonpäivä #positiivisetfak-
tat #reilukaverieisyrji 
Positiiviset faktat kampanja käynnis-
tyi varsinaisesti Toivon päivänä,  
joten #positiivisetfaktat kannattaa 
laittaa seurantaan ja käyttää häshtä-
giä myös itse.  

Tanner vaan pöllysi kun keppihevos-
radan ratsastajat ylittivät esteitä. Jopa 
paikalla ollut karhukin uskaltautui 
ylittämään esteitä, voit käydä katsas-
tamassa videon Facebookista. Kas-
vomaalauksiin oli myöskin tungosta. 
Kiitos KCA:n! Ja melkeinpä hiekka-
kentän toisella laidalla oli ”ranskalais-
ta” tunnelmaa, kun siellä heitettiin 
noppaa SPR:n vapaaehtoisten opas-
tamana. 

Leikkiessä tulee tietysti nälkä, joten 
makkara ja mehu maistuivat osallis-
tujille.  Siinä sivussa pääsimme jut-
telemaan paikalla olleiden vanhem-
pien, isovanhempien ja muiden 
ohikulkijoiden kanssa. Saimme taas 
kerrottua hivistä; monelle tieto hy-
västä lääkityksestä ja siitä, että Suo-
messa on syntynyt hiv-negatiivisia 
lapsia hiv-positiivisille vanhemmil-
le oli uutta. Osa oli ottanut mukaan-
sa viltin ja viihtyi paikalla useamman 
tunnin. Arviolta paikalla kävi noin 
250 ihmistä ja luonnollisesti sadat 
ohikulkijat huomasivat tapahtuman. 
Meitä tultiin kiittämään että ”oli kiva 
kun olimme tulleet kulmille”. 

Aurinkoa ja Toivoa, mitä muuta hy-
vältä sunnuntailta voisi toivoa. Iso 
kiitos kaikille vapaaehtoisille ja yh-
teistyökumppaneille!
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Lippakioskilla oli Peter Juhanin elektropop esitys.  

Makkaraa paistoi Erkki.Sini ja Tapani

Spr:n vapaaehtoiset
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Elämänlaatukyselyn tulokset
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Positiiviset ry teki elämälaatukyselyn syksyllä 2016. Kyselyn tulokset julkaistiin Lapinlahden 
Lähteellä 11.4.2017. Tilaisuudessa kuulimme myös kommenttipuheenvuoroja kyselyn tulok-
siin liittyen ja kävimme keskustelua kyselyn aiheuttamista ajatuksista.   
 
Kerromme tuloksista muutamassa osassa. Tässä on ensin vastauksia Positiiviset ry:n toimin-
taan liittyen, loput tulokset julkaistaan syksyllä ilmestyvässä Poverissa.  Iso kiitos kaikille ky-
selyyn vastanneille. Kyselyn vastauksen on hyödynnetty suoraan kuluvan vuoden toimintaa 
suunniteltaessa, ja hyödynnetään tulevien vuosien toiminnan suunnittelussa. 

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

Julkistustilaisuudessa kommenttipuheenvuoroja pitivät (kuvat oikealta vasemmalle) Positiiviset ry:n puheenjohtaja Tapani Valkonen,  
taiteilija Toni Kitti, Auroran infektiosairauksien poliklinikan erikoislääkäri Jussi Sutinen ja sairaanhoitaja Katariina Salminen.
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Elämänlaatukyselyn tulokset Kyselyyn vastasi 117 henkilöä. 
Kaikista elämänlaatukyselyyn vastan-
neista 57 prosenttia on Positiiviset 
ry:n jäseniä. Vastaajista 11 prosent-
tia osallistuu yhdistyksen toimintaan 
olematta jäseniä. Positiiviset ry:n toi-
minnasta on tietoisia 22 prosenttia 
niistäkin vastaajista, jotka eivät kuu-
lu yhdistykseen ja jotka eivät osal-
listu sen toimintaan. Positiiviset ry:n 
toimintaan ovat kaikki tervetulleita, 
jäsenyys ei ole edellytys osallistumi-
selle. Jäsenyys antaa paremmat mah-
dollisuudet vaikuttaa yhdistyksen 

Kuva 1. Oletko Positiiviset ry:n jäsen?

toimintaan esim. kevät- ja syyskoko-
uksissa. (kuva1)
Vastaajista 39 prosenttia kertoo, että 
heidän lähipiirissään on useita muita 
hiv-tartunnan saaneita. Yksi hiv-tar-
tunnan saanut läheinen on kahdek-
salla prosentilla. Muita hiv-positiivisia 
ilmoittaa tavanneensa ja tuntevan-
sa 37 prosenttia vastanneista, mutta 
he kuitenkin kertovat, etteivät heidän 
kohtaamansa hiv-positiiviset kuulu 
heidän varsinaiseen ystäväpiiriinsä. 
Kuusi prosenttia vastaajista kertoo, 
että vaikka he ovat tavanneet muita 

hiv-tartunnan saaneita, he eivät varsi-
naisesti tunne muita hivin kanssa elä-
viä. Kahdeksan prosenttia ilmoittaa, 
etteivät he tunne tai ole tietoisesti ta-
vanneet toisia hiv-positiivisia. (kuva 2)
Vastaajista 23 prosenttia käy säännöl-
lisesti Positiiviset ry:ssä tai osallistuu 
sen järjestämään toimintaan. Satun-
naisesti osallistuvia on 23 prosenttia 
vastaajista. Verrattuna vuoden 2013 
kyselyyn säännöllisesti toimintaan 
osallistuvien määrä on pienentynyt ja 
satunnaisesti osallistuvien määrä kas-
vanut. Muutaman kerran toiminnassa 
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En,	  mu9a	  olen	  =etoinen	  Posi=iviset	  ry:n	  toiminnasta	  

En	  ole	  
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Kaikkki	  2016,	  N=117	   Kaikki	  2013,	  N=114	  

Vastaajat,	  jotka	  ovat	  Posi%iviset	  ry:	  jäseniä	  kokevat	  
elämänsä	  myönteisemmäksi	  kuin	  muut.	  
	  
Heille	  hiv	  on	  tuonut	  keskimääräistä	  enemmän	  
posi%ivisia	  asioita	  elämään,	  heihin	  ihmisten	  asenteet	  
vaiku4avat	  vähemmän,	  heillä	  on	  hyvä	  tukiverkosto	  
eikä	  hiv-‐tartunta	  estä	  tekemästä	  asioita,	  joita	  he	  
haluavat.	  He	  eivät	  koe	  niin	  paljon	  yksinäisyy4ä	  ja	  
häpeää,	  eivätkä	  tunne	  itseään	  hiv:in	  vuoksi	  niin	  
likaisiksi	  kuin	  muut	  vastaajat.	  

Kaikki vastaajat 
Oletko Positiiviset ry:n jäsen? 

En ole

Kyllä 

En ole jäsen, mutta olen  
osallistunut toimintaan

En, mutta olen tietoinen  
Positiiviset ry:n toiminnasta

ry:n
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Kuva 2. Tunnetko tai oletko tavannut toisia hiv-tartunnan saaneita?39	  
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Mitä	  vanhempia	  vastaajat	  ovat	  sitä	  enemmän	  
lähipiirissä	  on	  toisia	  hiv-‐tartunnan	  saaneita.	  

Kaikki vastaajat 
Tunnetko tai oletko tavannut toisia hiv-tartunnan saaneita? 

mukana olleita on yhdeksän prosent-
tia vastaajista. Aikaisemmin toimin-
taan osallistuneiden, mutta nyt tau-
olla olevien osuus vastaajista on 13 
prosenttia. Toimintaan ei uskaltaudu 
mukaan kymmenen prosenttia vas-
taajista. Toimintaa ei osallistu 14 pro-
senttia vastaajista, koska osallistumi-
nen ei heitä tällä hetkellä kiinnosta. 
(kuva 3) 

Vastaajilta kysyttiin, mistä he ovat 
saaneet tiedon Positiiviset ry:stä. 
Näyttää siltä, että kukin vastaaja on 
saanut tietoa Positiiviset ry:stä ja sen 
toiminnasta monesta eri lähteestä. 
Infektio- tai hiv-hoitajalta tiedon jär-
jestöstä on saanut 59 prosenttia vas-
taajista, infektiolääkäriltä 44 pro-
senttia, Internetistä 44 prosenttia, 
ystävältä 17 prosenttia, psykiatrisel-
ta sairaanhoitajalta 19 prosenttia ja 
sosiaalityöntekijältä kaksi prosent-
tia. Muita tapoja saada tietoa yhdis-
tyksestä ovat olleet Hivpointin (ent. 
Hiv-tukikeskus), Auroran infektiopoli-

klinikka, ilmoitus sairaalaan ilmoitus-
taululla, oma puoliso, tukihenkilö ja 
lehdet.  (kuva 4) 

Syyt vierailla Positiiviset ry:n verkko-
sivuilla vaihtelevat. Sivuilla käydään 
katsomassa uutisia hivistä (69%), et-
simässä tietoa järjestön toiminnasta 
(68 %). Yhdistyksen kalenteria seuraa 
netin kautta 56 prosenttia vastaajista, 
ja tietoa hivistä hakee nettisivuilta 53 
prosenttia. Positiiviset ry:hyn järjestö-
nä kertoo netin kautta tutustuneen-
sa 38 vastaajista. Keskustelufoorumil-
la kertoo vierailleensa 33 prosenttia 
vastaajista. Yhdistyksen ja sen työnte-
kijöiden yhteystietoja netistä ilmoit-
taa hakevansa 33 prosenttia. Verkon 
kautta luetaan yhdistyksen julkaisu-
ja (29 %) ja Käsikirjaa hiv-positiivisille 
(22%); kyselyyn vastanneista Positiivi-
set ry:n jäsenistä 40 prosenttia on tu-
tustunut Käsikirjaan hiv-positiivisille 
verkossa. Muu syy verkkovierailuun 
voi olla esimerkiksi elämänlaatukyse-
lyyn vastaaminen.  

Vastaajilta tiedusteltiin, mitä Positiivi-
set ry:n järjestämää toimintaa he pi-
tävät itselleen sopivana tai tärkeänä. 
Vastaajista 46 prosenttia pitää itsel-
leen sopivana vapaamuotoista ver-
taistukea eli toisten hiv-positiivisten 
kohtaamista yhdistyksen tapaamis-
paikassa. Toisaalta avovastausten pe-
rusteella jotkut vastaajat kokevat yh-
teisissä tapaamisissa ulkopuolisuutta. 
Niinpä he toivoivat ryhmiä yhteisen 
kiinnostuksen kohteen, kuten esimer-
kiksi teatterin tai urheilun puitteissa, 
sillä sairaus ainoana yhteisenä nimit-
täjänä ei riitä syyksi osallistua toimin-
taan.  

Kohdennettuja vertaistapaamisia eri 
ryhmille (esimerkiksi naisille, miehille, 
nuorille ja yli 55-vuotiaille) arvostaa 
38 prosenttia vastaajista. Eläkkeellä 
olevista näin koki 63 prosenttia ja ky-
selyyn vastanneista yhdistyksen jä-
senistä 54 prosenttia. Vapaata yhdes-
säoloa ja virkistäytymistä sopivana 
toimintamuotona piti 38 prosenttia 

Kyllä, lähipiirissäni on yksi 

Kyllä, olen tavannut ja tunnen  
useita (esim. Positiiviset ry:ssä),  

mutta he eivät kuulu  
varsinaiseen ystäväpiiriini 

 

Olen tavannut hiv-tartunnan  
saaneita, en varsinaisesti tunne

En tunne enkä  
tietääkseni ole tavannut
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Kaikki vastaajat 

Oletko käynyt Positiiviset ry:ssä tai osallistunut järjestettyyn toimintaan  
(esim. kurssit, seminaarit)? 

Kuva 3. Oletko käynyt Positiiviset ry:ssä tai osallistunut  
järjestettyyn toimintaan (esim. kurssit, seminaarit)?
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Kaikki vastaajat 
Mistä on saanut tiedon Positiiviset ry:stä? 

Muualta,	  mistä:	  
mm.	  HIV	  tukikeskuksesta,	  infek=o-‐	  /	  hiv-‐hoitajalta,	  
infek=opoliklinikalta	  Aurorasta,	  interne=stä,	  lehdistä,	  
puolisoltani,	  tukihenkilöltä,	  vahingossa	  sairaalan	  info-‐seinältä	  

Kuva 4. Mistä on saanut tiedon Positiiviset ry:stä?

Kyllä, säännöllisesti 
 

Kyllä, satunnaisesti 
 

Kyllä, olen käynyt  
yhden tai kaksi kertaa

Olen käynyt joskus,  
mutta en käy tällä hetkellä 

Ei, en ole käynyt, haluaisin  
käydä, mutten uskalla 

En ole käynyt, eikä minua  
kiinnosta tällä hetkellä

En osaa sanoa

Infektio-/ hiv-hoitajalta 
 

Internetistä 
 

Infektiolääkäriltä

Ystävältä 
 

Pyskiatriselta  
sairaanhoitajalta 

Sosiaalityöntekijältä

Muualta 
 

En osaa sanoa

mm. Hivpointista, infektio-/hiv-hoitajalta, infektiopoliklinikalta  
Aurorasta, internetistä, lehdistä, puolisoltani, tukihenkilöltä,  
vahingossa sairaalan info-seinältä.
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Kuva 5. Mitä toimintaa pidät itsellesi sopivana/tärkeänä Positiiviset ry:ssä?
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Kaikki vastaajat, N=117 
Mitä toimintaa pidät itsellesi sopivana/tärkeänä Positiiviset ry:ssä? 

1962-‐1970	  syntyneet	  58	  %	  

Eläkeläiset	  63	  %	  ja	  Posi%iviset	  ry:n	  jäsenet	  54	  %	  

Yli	  30.000	  as.	  kaup.	  asuvat	  50	  %	  

vastaajista; vuosina 1962–1970 syn-
tyneistä näin ajatteli 58 prosenttia. 
Asiantuntijaluentoja kuuntelee mie-
lellään 38 prosenttia kyselyyn osal-
listuneista. Lyhyistä, viikonlopunmit-
taisista vertaistapaamisista pitää 36 
prosenttia vastanneista, ja pitkiä elä-
mänhallintakursseja arvostaa 26 pro-
senttia. Tosin yli 30 000 asukkaan 
kaupungeissa asuvista pitkiä kurs-
seja suosii 50 prosenttia. Tukihen-
kilötoiminnasta pitää 23 prosenttia 
vastanneista ja ohjatuista, suljetuis-
ta keskusteluryhmistä 21 prosenttia. 
(kuva 5)
Kyselyssä tiedusteltiin, minkälaista 
ammatillista tukea Positiiviset ry:n pi-
täisi tarjota. Vastaajista 37 prosenttia 
toivoo yhdistyksen tarjoavan kriisi-, 
tuki- ja neuvontakeskusteluja työnte-
kijän kanssa. Seksuaalineuvontaa tai 
-terapiaa kaipaa 33 prosenttia (naisis-
ta 53 %). Yksilöterapiaa toivoo 27 pro-

senttia ja ryhmäterapiaa 19 prosent-
tia. Sosiaaliohjaukselle näki tarvetta 
19 prosenttia vastaajista (eläkeläisis-
tä 37 %). Taideterapialle näki tilausta 
14 prosenttia vastaajista (Positiiviset 
ry:n jäsenistä 21 %). Muina tarpeellisi-
na ammatillisen tuen muotoina näh-
tiin keskustelut infektiolääkärin kans-
sa hiv-lääkityksestä ja sen ongelmista 
sekä luennot tai seminaarit hiviin liit-
tyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. 
(kuva  6) 

Elämänlaatukyselyssä tiedusteltiin, 
kuinka tuttuja Positiiviset ry:n tarjo-
amat ajankohtaisen hiv-tiedon läh-
teet ovat. Poveria kertoo lukevansa 
74 prosenttia vastaajista, lehden tun-
tee nimeltä 12 prosenttia, ja 15 pro-
senttia ei ollut koskaan kuulutkaan 
julkaisusta. Käsikirja hiv-positiivisille 
on käytössä 65 prosentilla vastaajis-
ta, 22 prosenttia tuntee opuksen ni-

meltä, mutta yhdeksän prosenttia ei 
tiedä, että tällainen kirja on olemassa. 
Maailman aids-päivän erikoisjulkai-
suun on tuttu 52 prosentille vastaa-
jista, 30 prosenttia on kuullut julkai-
susta mutta ei ole lukenut sitä, ja 18 
prosenttia ei tiedä julkaisun olemas-
saolosta. SeksiPertti on henkilökoh-
taisesti tuttu 40 prosenttia vastaajista, 
hänet ulkonäöltä tuntee 35 prosent-
tia, ja 25 prosenttia ei tunne häntä 
lainkaan. Toivon päivän -kampanjaan 
on tutustunut 32 prosenttia vastaa-
jista, sen tietää vain nimeltä 37 pro-
senttia, ja 32 prosentille se oli tunte-
maton.  

Kyselyyn vastanneista Positiiviset ry:n 
jäsenistä Poveria lukee 94 prosent-
tia ja järjestöön kuulumattomista 46 
prosenttia. Jäsenistä 70 prosenttia ja 
ei-jäsenistä 68 prosenttia on käytös-
sä Käsikirja hiv-positiivisille. Maail-

Vapaamuotoinen vertaistuki ts. toisten hiv-tartun-
nan saaneiden kohtaaminen tapaamispaikassa 

Kohdennetut vertaistapaamiset  
esim. naiset, miehet, nuoret, +55-vuotiaat 

Vapaata yhdessäoloa, virkistäytymistä 

Asiantuntijaluennot 

Vertaistapaamiset, 2-3 vrk / viikonlopun mittaiset 

Elämänhallintakurssit, 6 päivän mittaiset 

Tukihenkilötoiminta 

Ohjatut ja suljetut keskusteluryhmät,  
jotka kokoontuvat esim. 5 kertaa 

Jotain muuta 

En osaa sanoa
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Kaikki vastaajat, N=117 

Millaista ammatillista tukea toivoisit saavasi, tai olevan saatavilla, Positiiviset 
ry:stä 

Posi%iviset	  ry:n	  jäsenet	  21	  %	  

Naiset	  53	  %	  

Eläkeläiset	  37	  %	  

Kuva 6. Millaista ammatillista tukea toivoisit saavasi, tai olevan saatavilla, Positiiviset ry:stä?

man aids-päivän erikoisjulkaisun tun-
tee 70 prosenttia jäsenistä vain 28 
prosenttia ei-jäsenistä. Jäsenistä Sek-
siPertin kavereita on 48 prosenttia ja 
ei-jäsenistä 30 prosenttia. Toivon päi-
vän -kampanjaa hyödyntää 48 pro-
senttia 48 prosenttia jäsenistä mutta 
vain kymmenen prosenttia ei-jäsenis-
tä. Todettakoon vielä, että kotimaisia 
tai kansainvälisiä nettisivuja uusim-
man hiv-tiedon lukemiseen käyttää 
37 prosenttia vastaajista.  
Asteikolla 10 ehdottomasti – 1 en 
missään tapauksessa Positiiviset ry:n 
vertaistukea oman kokemuksen-
sa perusteella muille suosittelee ”eh-
dottomasti” 44 prosenttia vastaajis-
ta. Vain kolme prosenttia vastaajista 
ei missään tapauksessa suosittele yh-
distyksen vertaistukea muille. Kaik-
kien vastaajien keskiarvo on 8,5, an-
siotyössä olevien vastaajien 9,5, 
vakituisen kumppanin kanssa elävien 
8,9 ja Positiiviset ry:n jäsenten 8,8.  

Kyselyssä tiedusteltiin, mikä madal-
taisi kynnystä osallistua Positiiviset 
ry:n toimintaan. Vastaajista 39 pro-
senttia kokee, että kynnystä madal-
taisi varmuus siitä, ettei tieto omasta 
hiv-positiivisuudesta paljastu. Avo-
vastauksissa todetaan esimerkiksi, 
että pienillä paikkakunnilla homopii-
rit ovat pienet, joten paljastumisen 
pelko on suuri. Vastaajista 38 prosent-
tia kokee, että olisi helpompi tulla 
mukaan, jos yhdistyksen järjestämiin 
maakuntatapaamisiin tulisi hiv-posi-
tiivisia muulta Suomesta.  
 
Vastaajista 29 prosenttia ilmoitti, että 
osallistumiskynnystä mataloittaisi, 
jos järjestön työntekijä olisi paikal-
la. Myös sähköisesti lähetetty muis-
tutus tapaamisesta helpottaisi osal-
listumista (28 %). Henkilökohtaisen 
keskustelun mahdollisuus työnteki-
jä tai koulutetun tukihenkilön kans-
sa houkuttelisi monia mukaan (23 %), 

samoin kuin Helsingin toimiston ja 
tapaamispaikan nykyistä pidemmät 
aukioloajat (22 %). Suljetut keskuste-
luryhmät, joihin kaikki voisivat osal-
listua sukupuoleen tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen katsomatta, akti-
voisivat ihmisiä (20 %). Ihmiset uskal-
tautuisivat mukaan toimintaan, jos 
muualla Suomessa järjestettävien ta-
paamisten paikka olisi varmasti luot-
tamuksellinen (19 %). 
Avovastauksista kävi ilmi, miksi toi-
mintaan ei haluta tulla mukaan. Ta-
paamisiin osallistumisen koettiin lei-
maavan, sillä valtaväestö näkee hivin 
edelleen homojen, narkkareiden ja 
prostituoitujen sairautena. Ratkaisu-
na stigman synnyttämään halutto-
muuteen osallistua ehdotetaan ”pel-
kureiden ryhmätapaamista”. Vastaajat 
kokevat myös, että heidän osallistu-
mistaan yhdistyksen toimintaan ra-
joittaa järjestön Helsinki-keskeisyys. 
Myös riittämätön tai epäselvä tiedot-

Kriisi-, tuki- ja neuvonta- 
keskustelut työntekijän kanssa 

 
Seksuaalineuvonta tai  

seksuaaliterapia 

Yksilöterapia 

Ryhmäterapia 
 

Sosiaaliohjaus 

Taideterapia

Jotain muuta 
 

En osaa sanoa
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taminen toiminnasta estää osallistu-
masta. Helsingin tapaamispaikan ruo-
kailuihin ei haluta osallistua, koska 
muutamat vakikävijät täyttävät tilan. 
 
Kyselyssä haluttiin selvittää, mis-
tä asioista tarvittaisiin lisätietoja. Tie-
toa hiv-lääkkeiden mahdollisista hait-
tavaikutuksista kaipaa 63 prosenttia 
vastaajista; hiv-lääkkeiden ja muiden 
lääkkeiden yhteisvaikutuksista tarvit-
see 62 prosenttia. Vakuutuksista tar-
vitsisi tietoa 50 prosenttia vastaajista 
ja hivin ja matkustamisen yhteenso-
vittamisesta 47 prosenttia. Hiv-posi-
tiivisten seksuaalisuuteen kaipaa lisä-
valaistusta 35 prosenttia vastaajista. 
Avovastauksista kävi ilmi, että osa 
hiv-positiivisista miehistä näkee on-
gelmana seksuaalisen halun ja kyvyn 
häviämisen sekä sen, ettei hiv-positii-
visten miesten seksuaaliterveys näytä 
kuuluvan minkään terveydenhuollon 
tahon vastuualueeseen.  

Terveellisistä elämäntavoista tarvitsi-
si lisätietoa 33 prosenttia vastaajista. 
Tietoa liittyen hiv-tartunnasta kerto-
miseen kaipaa 29 prosenttia vastaa-
jista. Hivin tartuntatavoista tarvitsi-
si lisätietoa 23 prosenttia vastaajista. 
Sekä samanaikaisesta hiv- ja C-hepa-
tiittitartunnasta että hiv-lääkkeiden 
ja huumeiden yhteisvaikutuksista tar-
vitsisi tietoa 18 prosenttia vastaajista. 
Seksiteitse tapahtuvasta hiv-tartun-
nasta kaipaa valistusta 13 prosent-
tia vastaajista ja lasten hankkimisesta 
hiv-positiivisena 11 prosenttia. Tie-
toa tarvittaisiin myös eri maiden hiv-
lainsäädännöstä ja asenneilmapiiristä 
suhteessa hiviin. 
Vastauksia kaivattaisiin myös hivin, 
hiv-lääkkeiden ja ikääntymisen kol-
miyhteyden esiin nostamiin kysy-
myksiin. Ohjeita kaivataan positiivi-
sen elämänasenteen ylläpitämiseen. 
Toisten hiv-positiivisten elämäker-

ratkin kiinnostavat. Tietoa kaivataan 
hivin kanssa elämiseen liittyvissä 
käytännön kysymyksissä, kuten pe-
rusterveydenhuollossa asioimisessa. 
Toisaalta jaksamisen rajoista ja jaksa-
mattomuuden kanssa selviämisestä 
halutaan tietoa.
Kyselyssä tiedusteltiin syrjinnästä 
ja muusta epäasiallisesta kohtelus-
ta viimeisen viiden vuoden aikana. 
Vastaajista 33 prosenttia on kohdel-
tu epäasiallisesti terveydenhuollossa 
(naisista 57 prosenttia ja heterosek-
suaaleista 54 prosenttia). Sosiaa-
lialan palveluissa on kohdeltu huo-
nosti viittä prosenttia (eläkeläisistä 15 
prosenttia). Syrjintää on kohdannut 
työpaikalla, koulussa tai opiskelupai-
kassa ja vapaa-ajan harrastuksiin liit-
tyen kussakin kaksi prosenttia. Ilah-
duttavaa on, että puolet vastaajista ei 
ole kokenut lainkaan syrjintää.  

Kyselyn avovastauksissa toivottiin, 
että Positiiviset ry pyrkisi vaikutta-
maan monenlaisiin hivin kanssa  
elämiseen vaikuttaviin asioihin.  
Vastaajien mielestä yhdistyksen pitäi-
si vaikuttaa hivin tartuttamisen de-
kriminalisointiin. Lisäksi yhdistyksen 
pitäisi saada suuren yleisön tietoon 
median välityksellä, ettei lääkityksel-
lä oleva hiv-positiivinen, jonka viruk-
set ovat mittaamattomissa, ole tar-
tuttava.  
 
Yleisesti ottaen yhdistyksen me-
dianäkyvyyttä haluttaisiin kasvattaa, 
tämä koskee myös pieniä paikkakun-
tia. Yhdistyksen pitäisi myös saada 
suomalaiset vihdoin ymmärtämään, 
että hiv-tauti on samanlainen, hal-
littavissa oleva sairaus kuin esimer-
kiksi diabetes. Valitettavasti nykyiset 
hiv-asenteet pohjautuvat edelleen 
1980-luvun hiv-tietoon. Erityises-
ti terveysalantoimijoille pitäisi saa-
da ajantasaista hiv-tietoa, jotta (yksi-

tyinen) hammashoito olisi helposti 
saatavilla koko maassa eikä vain pää-
kaupunkiseudulla. Myös MSM-mies-
ten seksitautitestauksen pitäisi olla 
nykyistä jouhevampaa. Yleinen toive 
on myös se, että Positiiviset ry tekisi 
kaikkensa hiviin liittyvän stigman ja 
häpeän poistamiseksi. 
 
Lopuksi käydään läpi niitä seikko-
ja, joita elämänlaatukyselyssä ei oltu 
otettu huomioon mutta jotka vas-
taajat nostivat esiin. Vastaajat esitti-
vät toivomuksen siitä, että Positiivi-
set ry:n pitäisi edistää aikanaan hivin 
takia eläkkeelle jääneiden paluuta ta-
kaisin työelämään. Yhdistyksen toi-
mintaa pitäisi olla nykyistä enemmän 
Itä-Suomessa ja muualla ruuhka-Suo-
men ulkopuolella.  Hiv-lääkkeiden 
noutamisesta pitäisi pyrkiä tekemään 
helppoa. Suomeen tulisi perustaa 
valtakunnallinen palkinto hivin hoi-
dossa ansioituneelle hoitotaholle.  

Muutama kyselyyn vastanneista ko-
kee, että Positiiviset ry:ssä on ”kah-
den kerroksen väkeä”. Tilanteen kor-
jaamiseksi ehdotettiin enemmän 
asiakaslähtöisyyttä toiminnan lähtö-
kohdaksi – Positiiviset ry:hän on ai-
nut hiv-alan potilasjärjestö Suomes-
sa. Toisaalta toivotaan, että kaikki 
hiv-positiiviset, etenkin heteromie-
het, rohkaistuisivat mukaan yhdistyk-
sen toimintaan, toisaalta haluttaisiin, 
että yhdistyksen toimintaan saisivat 
osallistua vain ”homot” ja heidän lä-
heisensä.               

Suuri kiitos kaikille kyselyyn vas-
tanneille! Olemme erittäin ilahtu-
neita ja kiitollisia kaikesta palaut-
teesta ja kehittämisehdotuksista. 
Palautetta ja toiveita toiminnalle 
saa aina esittää – onhan Positiiviset 
ainoa hiv-positiivisten ja heidän  
läheistensä järjestö Suomessa!

Tutkimusaineiston kokosi IROResearch Oy. Tutkimuksen tiedonkeruussa ja datan käsittelyssä korostui ehdoton luottamuksellisuus.  
Kaikki tiedot ja vastaukset käsiteltiin TOTAL -tasolla ja tilastollisissa ryhmittelyissä pitäydytään niin isoissa alaryhmissä, että  
yksittäisen vastaajan tunnistaminen oli mahdotonta. Kyselyyn osallistuttiin täysin anonyymisti.
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Positiivisten ry:n  
kansainvälinen toiminta 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

Vuodenvaihteen Poverissa lupasimme kertoa kansainvälisestä toiminnastamme. Positiivisissa 
on luotu kansainvälisiä yhteyksiä yhdistyksen alkumetreiltä lähtien. Nordpol ja NordAll-leirit 
ovat varmasti monien muistoissa vuosien takaa. 

Tänä päivänä kansainvälisten yhteyksien kautta teemme vaikuttamistyötä, osallistumme pro-
jekteihin, jaamme omaa osaamistamme sekä tietysti opimme uutta ja yritämme pysyä ajan 
hermolla kaikissa hiviin ja hivin kanssa elämiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Hiv-Norden (engl. HIV-Nordic) 
www.hiv-norden.org

Hiv-Norden, englanniksi HIV-Nordic 
on Pohjoismaisten potilasjärjestö-
jen yhteenliittymä. Kokouksia pide-
tään kaksi – kolme kertaa vuodessa. 
Jokaisesta maasta on valittuna kaksi 
henkilöä Hiv-Nordenin hallitukseen.  

Positiiviset ry:n edustajat ovat tällä 
hetkellä Erik Mattsson ja Sini Pasanen. 
Kokouksissa käydään läpi eri maiden 
ja järjestöjen kuulumiset ja tapah-
tumat. Kuulumiskierroksen pohjalta 
syntyy aina mielenkiintoisia keskus-
teluja. Lisäksi asialistalla on aina joi-
takin teemoja kuten stigma, lääkitys, 
avoimuus hiv-tartunnasta, hiv-tartun-

taan liittyvät kriminalisointi kysymyk-
set ja PrEP.  
Hiv-Nordenilla on myös joitakin pro-
jekteja aina suunnitteilla tai meneil-
lään, tällä hetkellä Baltian maihin 
suuntautuva projekti. 

Projektin puitteissa tapasimme viime 
syksynä kaksi eri järjestöä Tallinnas-



14

sa: ”Living for Tomorrow” ja Eesti HIV-
positiivsete (EHPV). Kansalaisjärjestö 
Living for Tomorrow on perustet-
tu vuonna 1999. Sen tavoitteet ovat 
mm. ehkäistä hiviä ja aidsia ja muita 
seksitauteja sekä estää ihmissalakul-
jetusta ja tarjota tukea ihmiskaupan 
uhreille. Heidän toimintansa sisältää 
mm. interaktiivisia seksuaalikasvatus-
työpajoja sekä nuorille että aikuisil-
le, hiv/aids, seksitautien ja päihteiden 
väärinkäytön ennaltaehkäisyä.

EHPV on virolainen hiv-positiivis-
ten yhdistys. He tarjoavat mm. ver-
taistukea, perheterapiaa, psykologis-
ta tukea ja sosiaalineuvontaa. Virossa 
on todettu ensimmäinen hiv-tapa-
us vuonna 1988. Siitä lähtien on to-
dettu yhteensä 9 263 tartuntaa (syk-
sy 2016). Viron asukasluku on noin 1 
300 000. Pääasiallinen tartuntatapa 

on neulojen ja ruiskujen yhteiskäyt-
tö. Viro otti käyttöön neulojen vaihto-
ohjelman vasta vuonna 2003. Virossa 
hiviin liittyy edelleen vahva stigma. 
Homoseksuaalien ja huumeidenkäyt-
täjien syrjiminen on hyvin yleistä ym-
päri maata. 

Samaisen projektin puitteissa vierai-
limme Vilnassa Liettuassa toukokuus-
sa 2017, missä vierailimme Demet-
ra järjestössä. Järjestö on perustettu 
vuonna 2000. Olimme kaikki erit-
täin vaikuttuneita järjestön tekemäs-
tä monipuolisesta työstä, joka kattaa 
mm. vaikuttamista, testausta, kam-
panjointia, tiedottamista ja tukea!
Liettuassa hiv koskettaa erityisesti 
huumeita käyttäviä ihmisiä. Demet-
rasta jaetaan/vaihdetaan ruiskuja ja 
neuloja noin 60 henkilölle päivässä, 
aina kun niitä on saatavilla. Lääkitys 

aloitetaan vasta cd4-solujen ollessa 
350 tai alle, ja hyvin harva on oikeu-
tettu saamaan hiv-lääkityksen. Jär-
jestön arvioiden mukaan 20%:a hiv-
positiivisista on lääkityksellä. Vuonna 
2016 Liettuassa todettiin 214 uut-
ta hiv-tartuntaa. Liettuassa asuu hie-
man alle kolme miljoonaa ihmistä.
Samoin kuin Virossa, hiviin ja seksu-
aalivähemmistöihin liittyy vahva stig-
ma. Tosin kun Virossa hiv nähdään 
venäläistaustaisten ongelmana, Liet-
tuassa hiv liitetään romanialaisiin. 

HIV/AIDS, Hepatitis and Tuberculosis 
Civil Society Forum
Positiiviset ry on ollut jo useamman 
vuoden EU komission kansalaisjärjes-
töfoorumin jäsenenä joko Positiivi-
set ry:nä tai Hiv-Nordicin kautta. Yh-
teensä foorumissa on edustettuna 40 
järjestöä EU maista ja EU:n naapuri-
maista. Kokouksia on kaksi vuodes-
sa Luxembourgissa. Kansalaisjärjes-
töfoorumi laajentuu vuonna 2017 ja 
asialistalla ovat tulevaisuudessa hi-
vin lisäksi hepatiitit ja tuberkuloosi. 
Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini 
Pasanen on toiminut HIV /AIDS Ci-
vil Society Forumin puheenjohtajana 
2016. Foorumissa on kaksi puheen-
johtajaa; yksi European AIDS Treat-
ment Groupin nimeämä ja yksi AIDS 
Action Europen. Sini Pasanen on 
myös AIDS Action Europen ohjaus-
ryhmän jäsen. 

AIDS Action Europe 
www.aidsactioneurope.org 

AIDS Action Europeen kuuluu noin 
440 järjestöä ympäri Eurooppaa ml. 
Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia. Tarkoitus 
on vaikuttaa ja saada aikaan muutos-
ta hivin ja aidsin ennaltaehkäisyssä, 
testauksessa ja hoidossa. Huomioon 
otetaan myös erityisesti ko-infektioi-
na hepatiitit ja tuberkuloosi.
Positiivisten toiminnanjohtaja kuu-
luu AIDS Action Europen hallituk-



15

seen/ohjausryhmään. Ohjausryhmän 
kokouksia on vuosittain kaksi. 

EHLF European HIV Legal Forum 

Vuonna 2017 Positiiviset ry osallistuu 
Eurooppalaiseen yhteistyöhön, jon-
ka avulla pyritään paremmin ymmär-
tämään hiviin liittyviä haittaavia lake-
ja ja asetuksia. Erityisesti niitä lakeja, 
jotka estävät hiv-hoidon universaa-
lin saatavuuden toteutumisen, estä-
vät ihmisoikeuksien toteutumista ja 
yleisen terveydenhoidon saatavuutta. 
Projektin puitteissa tehdään mm. vai-
kuttamistyötä jokaisessa maassa sekä 
yhteis-eurooppalaisesti ja jaetaan 
parhaita käytäntöjä.    
Sini Pasanen on mukana myös ESTI-
COM-projektin ohjausryhmässä sekä 
Eurooppalaisen hiv- ja hepatiittites-
tausviikon työryhmässä. Hän osallis-
tuu myös varajäsenenä Amsterdamis-

sa 2018 järjestettävän kansainvälisen 
Aids-konferenssin suunnittelutyöryh-
mään. 
ESTICOM-projektissa selvitetään uu-
della Emis-kyselyllä msm-väestön 
seksuaaliterveyttä sekä hankkeen 
muilla osioilla pyritään parantamaan 
msm-väestön seksuaaliterveyttä. 
EMIS-kysely, The European MSM In-
ternet Survey, on Euroopan laajui-
nen kysely homo- ja bi-miehille sekä 
muille miehille, joilla on seksiä mies-
ten kanssa. Kysely toteutetaan syk-
syllä 2017.

www.esticom.eu
www.testingweek.eu
www.aids2018.org 

Tapaamme yhdessä Hivpointin kans-
sa kerran vuodessa muita Pohjois-
maisia msm-työtä tekeviä järjestö-
jä. Kokoontumissa keskustellaan 

ajankohtaisista asioista, esim. PrEPis-
tä ja ChemSexistä. Näihin tapaami-
siin osallistuu msm-työn koordinaat-
torimme Erik Mattsson. Erik osallistuu 
myös ChemSex foorumiin, joka järjes-
tetään syksyllä Berliinissä. 
 
Osallistumme talousarviomme puit-
teissa kansainvälisiin konferensseihin 
ja seminaareihin. Saamme myös kut-
suja erilaisiin seminaareihin ja koko-
uksiin, joihin osallistumisen maksaa 
kutsuva taho – usein lääketeollisuus. 
Vapaaehtoiset ja aktiiviset jäsenet 
ovat usein osallistuneet näihin semi-
naareihin. 
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Lääkkeiden yhteis- ja 
haittavaikutukset 

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

SINI PASANEN, ERIK MATTSSON JA PÄIVI

”Ny kyinen HIV-lää kitys ai heuttaa sel västi vä hemmän endok rii nisia on gelmia kuin 1990-lu-
vulla käy tössä ol leet lääk keet, mut ta lääke hoi dossa on muistet tava merkit tävien yhteis vai ku-
tusten vaa ra. Li säksi mo net lääk keet, ku ten pro to ni pumpun es täjät, se kä rau ta, kal sium  
ja magne sium val misteet voi vat hei kentää HIV-lääk keiden imey ty mistä.”  
Lääkärilehti, nettiuutinen*

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja 
haittavaikutukset olivat yksi toivo-
tuimpia aiheita äskettäin julkaistus-
sa elämänlaatukyselyssä. Ravitse-
mukseen ja erilaisiin ruokavalioihin 
liittyen on kevään aikana järjestetty 
muutamia keskustelutilaisuuksia, hä-
peästä oli luento kevätkokouksen yh-
teydessä ja nyt oli vuorossa hiv-lääk-
keiden haitta- ja yhteisvaikutukset. 
Tiistaina 23.5. saimme vieraaksi tiistai-
kahvilaan erikoislääkäri Jussi Sutisen 
Aurorasta. Asiaa oli niin paljon, että 
haittavaikutuksista ei juuri ehditty 
puhumaan, mutta yhteisvaikutuksia 
eri lääkeaineiden kanssa käytiin läpi, 
opeteltiin käyttämään Liverpoolin yli-
opiston ”yhteisvaikutus-ohjelmaa” 
sekä lisättiin ymmärrystä siitä, mik-
si eri lääkkeillä on yhteisvaikutuksia ja 
miksi ne voivat olla vaarallisiakin.

Me kaikki vanhenemme, oli hiv tai ei. 
Kiitos nykyisten tehokkaiden lääk-
keiden, hiv-positiiviset ikääntyvät sa-
maan tapaan kuin muu väestö. Van-
heneminen kuitenkin tuo mukanaan 
kaikenlaisia kremppoja sekä lää-
kitystä vaativia sairauksia. Monien 

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

lääkkeiden käyttöä samanaikaises-
ti kutsutaan polyfarmasiaksi. Hiv-po-
sitiivisten kohdalla on erityisen tärke-
ää ottaa huomioon hiv-lääkkeiden ja 
muiden lääkkeiden mahdolliset yh-
teisvaikutukset.

Apteekki tai lääkäri eivät näe 
tietoja hiv-lääkkeistä  

Omakannassa, Kanta.fi palvelussa 
ja sähköisessä Reseptiarkistossa 
näkyvät muut reseptit, mutta ei hiv-
lääkkeitä eikä hepatiittilääkkeitä. 

E-resepti tai sähköinen resepti on lää-
kemääräys, jonka lääkäri laatii ja alle-
kirjoittaa sähköisesti.
Sähköiset reseptit tallennetaan keski-
tettyyn tietokantaan, Reseptikeskuk-
seen. Reseptisi säilyy reseptikeskuk-
sessa 2,5 vuotta. Resepti on voimassa
2 vuotta määräämispäivästä. Poikke-
uksen tekevät pääasiassa keskusher-
mostoon vaikuttavat PKV-lääkkeet ja 
huumausainelääkkeet, joiden reseptit 
ovat edelleen voimassa vain yhden 
vuoden. 
(lähde: avainapteekit.fi)
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Lääkkeiden yhteis- ja 
haittavaikutukset 

Koska hiv-lääkkeet eivätkä c-hepa-
tiittilääkkeet näy sähköisessä Resep-
tiarkistossa, muut kuin hiviä hoitavat 
lääkärit eivät näe välttämättä tie-
toa hiv-lääkityksestä. Siksi olisi tärke-
ää olla avoin hivistä ja hiv-lääkitykses-
tä, kun käy esimerkiksi työterveys- tai 
terveysasemalääkärillä. 

Omakannassa voi näkyä tieto hiv-in-
fektiosta ja hiv-lääkkeistä, jos olet sii-
hen antanut suostumuksesi:

Suostumus - Potilastiedon arkistoon 
tallennettujen tietojen luovuttami-nen 
(…) Annan suostumukseni siihen, että 
Potilastiedon arkistoon minusta 
tallennettuja tietoja saa luovuttaa 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpal-
velujen kautta terveydenhuollon pal-
velujen antajille henkilökohtaisen 
terveyden- ja sairaanhoitoni järjestä-
miseksi ja toteuttamiseksi. Suostumus 
kattaa kaikki minusta Potilastiedon 
arkistoon tallennetut ja myös 
suostumuksen antamisen jälkeen 
tallennettavat tiedot. Suostumus on 
voimassa toistaiseksi. (…) 

Hyvän hoidon edellytyksenä on, että 
sinua hoitavalla henkilökunnalla olisi 
käytettävissä kaikki tarpeelliset tie-
dot terveydentilastasi. Omakannassa 
kanta.fi pääset antamaan suostu-
muksen ja rajoittamaan potilas- ja re-
septitietojesi käyttöä. Koska hiv-lääk-
keet eivät siellä näy, kannattaa niistä 
kertoa lääkereseptin kirjoittavalle lää-
kärille. 

Miksi hiv-lääkkeillä on yhteisvai-
kutuksia? 

Lääkkeiden vaikutusmekanismit ovat 
hyvin moninaisia. Jussi Sutinen jakoi 
tiistaikahvilakeskustelussa syyt kol-
meen: entsyymiperheet, mahahapot 
ja kalkit & raudat.  Todellisuudessa 
kyse on paljon monimutkaisemmasta 
asiasta, mutta tässä on hyvä alku yrit- 

tää ymmärtää miksi yhteisvaikutuk-
sia syntyy. 
Osa Hiv-lääkkeistä metaboloituu 
maksan kautta, varsinkin CYP3A4-
entsyymin (3A4) kautta. Jussi Suti- 
nen yrittikin parhaansa mukaan selit- 
tää lääkkeiden yhteisvaikutuksia ku-   
vaamalla 3A4-entsyymin toimintaa ja 
miten eri lääkeaineet vaikuttavat 
siihen.  

3A4 on maksassa oleva lääkeviemä- 
ri. Jotkut lääkkeet suurentavat tai 
laajentavat tätä viemäriaukkoa ja 
jotkut lääkkeet pienentävät sitä 
toimien viemäritulppina. 
Tunnetuin 3A4:n tukkija on ritonaviiri 
(kauppanimi Norvir, lisäksi ritonaviiria 
on Kaletrassa). Toinen tukkija on 
kobisistaatti  (kobisistaattia on 
kauppanimissä Genvoya, Stribild, 
Rezolsta). 

Kobisistaatti tai ritonaviiri ovat lääk-
keitä, jotka tehostavat 3A4:n kautta 
metaboloituvien hiv-lääkkeiden 
vaikutusta. Näillä itsellään ei ole vai-
kutusta hi-virukseen, mutta ne pi-
dentävät muiden hiv-lääkkeiden vai-
kutusaikaa ja/tai nostavat niiden 
pitoisuutta. Ilman näitä ”tehostajia” 
pitäisi varsinaista hiv-lääkettä syödä 
kourallinen. 

Useat ovat kuulleet, että greippi-
mehua ei saisi juoda hiv-lääkkeiden 
kanssa. Greippimehu onkin heikko 
3A4 estäjä, joka siis muodostaa pie-

nen ”viemäritulpan”. Vaikutus on kui-
tenkin niin heikko, että greippime-
hua voi juoda kaikkien hiv-lääkkeiden 
kanssa. 

”Viemäriaukon” suurentajana eli 3A4 
entsyymin tehostajana toimii mm. efa-
virenz (Sustiva, Stocrin, mukana myös 
Atriplassa). Kun viemäriaukko suure-
nee, valuvat muut lääkkeet liian nope-
asti pois elimistöstä eivätkä ehdi vai-
kuttaa riittävän pitkään. Esimerkiksi 
joidenkin verenpainelääkkeiden teho 
voi merkittävästi heikentyä. Pahim-
massa tapauksessa hiviä hoitava lää-
käri ei tiedä henkilön käyttävän veren-
painelääkkeitä ja verenpainelääkkeitä 
määräävä lääkäri ei tiedä henkilön 
käyttävän hiv-lääkkeitä. Luontaistuot-
teista Mäkikuisma toimii viemärin laa-
jentajana, ja sen vuoksi sen käytöstä 
aiheellisesti varoitellaan useiden lääk-
keiden, ei vain hiv-lääkkeiden, koh-
dalla. 

Joskus siis muiden lääkkeiden pitoi-
suus voi nousta jopa hengenvaaralli-
sen korkeaksi, kun taas joskus se voi 
laskea – myös haitallisella tavalla.

Joidenkin hiv-lääkkeiden imeyty-
miseen tarvitaan mahahappoja, 
mm. atazanavir (Reyataz) ja rilpivirin
(Edurant, Eviplera, Odefsey) ovat
tällaisia lääkkeitä. Tänä päivänä
tehokkaita mahahappolääkkeitä on
saatavilla apteekissa ilman reseptiä.
Jos näillä närästyslääkkeillä otetaan
hapot pois, niin hiv-lääkkeet eivät
imeydy verenkiertoon vaan poistuvat
ulosteen mukana elimistöstä eivätkä
ehdi vaikuttaa. Esim. Somac ja Losec
vievät hapot pois koko vuorokaudek-
si.

Rauta, kalkki ja magnesium yhtä 
aikaa tiettyjen hiv-lääkkeiden kanssa 
otettuna saattavat sakkauttaa lääk-
keet ja siten estää lääkkeiden im-
eytymisen. Näitä ongelmia voi tulla 
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integraasinestäjien kanssa (dolute-
graviiri, elvitegraviiri, raltegraviiri). 
Rauta, kalkki ja/tai magnesium tulisi 
ottaa joko vähintään 4-6 tuntia 
näiden hiv-lääkkeiden ottamisen jäl-
keen tai vähintään 4-6 tuntia ennen 
niiden ottamista.

Useat hiv-lääkkeet voivat tehostaa 
erektiolääkkeiden vaikutusta. 
Esimerkiksi ritonaviiria sisältävän 
Norvirin ja Kaletran sekä kobisistaat-
tia sisältävien Stribildin, Genvoyan 
tai Rezolstan kanssa saa käyttää 
korkeintaan 25 mg Sildenafilia / 
Viagraa 48 tunnin välein. (Muuten 
suositusannos 50 mg, suurin suo-
siteltu annos 100 mg tuntia ennen 
seksuaalista kanssakäymistä.) 

Aina ei tarvitse olla kyseessä nieltä-
vät lääkkeet. Jotkut astmapiiput voi-
vat olla vaarallisia yhteiskäytössä, sil-
lä kortisonitaso voi lisääntyä kehossa, 
joka voi aiheuttaa esim. luunmurtu-
mia.

Lääkkeiden haittavaikutuksia 
ehdittiin oikeastaan vaan pinta-
raapaista tällä kertaa. 

Hiv-lääkityksen osalta hyödyt ja hai-
tat joudutaan aina punnitsemaan. 
Hyvä asia on, että hankalimmat hiv-
lääkkeet ovat jääneet vuosien mit-
taan pois käytöstä. Kukaan ei kui-
tenkaan varmuudella tiedä mitä 
tapahtuu, kun tällä hetkellä käytössä 
olevia lääkkeitä syödään 20 vuotta 
eteenpäin. 

EuroSIDA tutkimuksessa tutkittiin 
hiv-positiivisten kuolinsyitä; paljastai-
siko suuri aineisto jonkin harvinaisen 
kuolinsyyn, jota yksittäinen klinikka 
ei pysty koskaan huomaamaan. Tu-
los oli, että yhtään sellaista kuolinsyy-
tä ei löytynyt.  
Lääkkeillä ja sokeriaineenvaihdun-
nalla on myös yhteys. Hiv-positiivi-

silla esiintyy enemmän sokeritautia 
kuin hiv-negatiivisilla. Ylipaino altis-
taa sokeritaudin kehittymiselle, joka 
puolestaan kaksinkertaistaa ihmisen 
riskiä saada sydänkohtauksen. Maail-
malla myös hiv-positiivisten ylipaino 
on lisääntynyt merkittävästi. 
Tupakoinnin haitoista kaikki ovat 
varmasti tietoisia. Hiviin ja hiv-
lääkitykseen liittyen olennaista on 
tiedostaa, että hivin lisäksi myös 
tupakka pitää yllä matala-asteista 
tulehdustilaa elimistössä. 
Puhuimme myös koetuista subjektii-
visista muistiongelmista, jotka ovat 
melko yleisiä. Tällä hetkellä ei ole 
täyttä varmuutta heikentävätkö hiv-
lääkkeet tai hyvässä hoitotasapainos-
sa oleva hiv muistia. Tiedetään, että 
hiviä on keskushermostossa ja aivois-
sa. Joskus muistitulokset on parem-
mat kuin aiemmin, kun lääkkeet on 
vaihdettu. Toiset lääkkeet läpäisevät 
aivo-veriesteen paremmin kuin toi-
set. Lääkkeen vaihtamisella tuskin 
saadaan hyötyä, jos lääkkeet ”mene-
vät jo päähän” eikä selkäydinnestees-
sä ole virusta. 
Stressi ja monet muut tekijät vaikut-
tavat muistiin, joten yksiselitteistä 
vastausta ei voi antaa.  Hoitamaton 
hiv-infektio voi kuitenkin altistaa hiv-
positiivisen vakavalle hiv-demential-
le, joten lääkehoidon mahdollisesti 
aiheuttamat ongelmat ovat varmas-
ti vähäisempiä, kuin jättää hiv-infek-
tio hoitamatta. 

Tiistaikahvilassa keskusteltiin myös 
siitä, että infektiopoliklinikoilla hoi-
detaan nimenomaan hiviä. Jussi nau-
rahti, että nyt ovat infektiolääkäritkin 
ymmärtäneet, että he ovat profeet-
toja vain omalla alallaan ja toiset asi-
antuntijat hoitavat paremmin mui-ta 
sairauksia. Jokainen toki päättää 
itslossa hivistään. Ongelmia voi 
kuitenkin tulla, jos työterveyslääkäri 
määrää lääkettä, joka ei sovi henkilön 
hiv-lääkkeiden kanssa. Lääkärit usein 

tarkistavat lääkkeiden yhteensopi- 
vuuksia ja haittakuormia. Jos sinulle 
määrätään jotain uutta tai 
harvinaista lääkettä, kannattaa se 
tarkistaa erikseen. On mahdollista, 
että sen vaikutuksista ei tiedetä.

Muutamia vastauksia lyhyesti: 
- Erittäin tarkkana on oltava erilaisten
sydänlääkkeiden kanssa, joiden yh-
teisvaikutukset hiv-lääkkeiden kanssa
voivat olla kohtalokkaita.
- Särkylääkkeistä ibuprofeeni (esim.
Burana) käy kaikkien hiv-lääkkeiden
kanssa.
- Jogurttia, maitoa ja juustoa saa syö-
dä normaalisti hiv-lääkkeiden kanssa.
- Panadol, Kefexin, Diapam, Tenox, ja
melatoniini yksittäin otettuna ovat ok.
- Ketipinor ja muut psyykenlääkkeet
pitää tarkista aina erikseen.
- Antibiootit ovat yleensä ok hiv-lääk-
keiden kanssa.
-  Tuberkuloosilääkkeet ovat haasta-
via sovittaa yhteen hiv-lääkkeiden
kanssa.
- Beklometasoni –astmalääke on ok
hiv-lääkkeiden kanssa
- Anaboliset steroidit pitää katsoa
kaikki erikseen. Itse testosteronin ei
pitäisi aiheuttaa yhteisvaikutusongel-
mia hiv-lääkkeiden kanssa.
- Omegaa saa käyttää, joissain tutki-
muksissa siitä on ollut jotain hyötyä.
Jos ei ole varma, onko valmistees-sa
esim. kalkkia tai rautaa, niin silloin
kannattaa ottaa eri aikaan kuin hiv-
lääkkeet.
- Lompakossa / puhelimessa on hyvä
pitää valokuva lääkekortista, jonka voi
vilauttaa lääkärille reseptin kirjoit-
tamisen yhteydessä. Varsinkin jos ei
muista kaikkia lääkkeitään.
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Selvitä aina lääkkeiden yhteen-
sopivuus!  

Jos joku muu kuin hiviä hoitava 
lääkäri määrää sinulle lääkkeitä, hän 
ei välttämättä ole lainkaan tietoinen 
hiv-infektiosta ja hiv-lääkkeistä.  Voit 
pyytää lääkäriä olemaan tai olla itse 
yhteydessä infektiopolin lääkäriin / 
sairaanhoitajaan, jos et tiedä lääk-
keen yhteisvaikutuksista.

Voit kätevästi selvittää eri lääkkeiden 
yhteisvaikutuksia hiv-lääkkeiden 
kanssa  Liverpoolin yliopiston ylläpi-
tämän sivuston avulla  

http://www.hiv-druginteractions. 
org/

Voit myös ladata  
kännykkäsovelluksen: 

Android:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.liverpooluni.
icharthiv&hl=en_GB
iPhone:
https://itunes.apple.com/
gb/app/liverpool-hiv-ichart/
id979962744?mt=8

*) Lähde: Sutinen J, Matikainen N.  
HIV ja endokriiniset ongelmat.  
Suom Lääkäril 2017;72:1495–501. 
Artikkeli julkaistaan Lääkärilehdessä 
23/2017.

Selvitä aina 
lääkkeiden  

yhteen- 
sopivuus! 

 Liverpoolin yliopiston ylläpitämä sivusto http://www.hiv-druginteractions.org/

! Muista aina selvittää hiv- 
lääkkeiden ja muun lääki-
tyksen yhteensopivuus.

Muu lääkitys = reseptilääk-
keet, käsikauppalääkkeet ja 
vitamiinit / ravintolisät, myös 
esimerkiksi hengitettävät 
astmalääkkeet.  

! Jos hiv-lääkkeesi vaihde-
taan, muista kertoa (tai
muistuta) hiviä hoitaval-
le lääkärille muut lääkkeesi,
myös käsikauppalääkkeet
ja vitamiinit.

! Edellä mainitut koskevat
myös laittomien päihteiden
ja hiv-lääkkeiden yhteiskäyt-
töä.
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Toni Kitti - Elämä jatkuu
Elämänlaatukyselyn tuloksia julkaistiin Lapinlahden Lähteellä 11.4.17. 
Yksi tulosten kommenttipuheenvuoron pitäjistä oli Toni Kitti. 
Kiitos Tonille, että saamme julkaista puheen tässä! 

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

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

Juttu Toni Kitistä Helsingin Sanomissa http://www.hs.fi/elama/art-2000005137481.html
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Toni Kitti - Elämä jatkuu
Hyvät kuulijat, 

Varmaan jo tunnette tarinani, jonka 
vuoksi olen nyt tässä puhumassa. En 
siis puhu siitä enempää.

Noin kuukausi sitten olin hirveän 
jännityksen vallassa, miten minut ja 
ulostuloni häpeällisenä pidettävän 
asian kanssa otetaan vastaan. Monet 
ystäväni ja kollegani miettivät, mi-
ten ihmiset reagoivat. Pelättiin, että 
joudun yleisöpalstoilla teloitettavak-
si saastaisena homona. Pelättiin, että 
ihmiset ajattelevat, miten joku voi 
olla noin suunnattoman tyhmä.
Minäkin pelkäsin. Suomessa tällaisia 
ulostuloja ei ole paljon tehty. Minun 
tapauksessani on vielä lisänä se fakta, 
etten ollut käynyt testeissä. Olin ol-
lut tyhmä.
Netin vihamyrskyn pelossa aloin siis 
peittää jälkiäni netissä. Salasin nume-
roni. Poistin kaikki itseeni liittyvät yh-
teystiedot netistä. Käytin siihen pal-
jon aikaa ja vaivaa.

Sitten koitti se päivä, torstai 23.3., kun 
tarinani julkaistiin Helsingin Sanomis-
sa. Heräsin jännittyneenä päivään. 
Avasin Facebookin katsoakseni, mil-
laista vihaista palautetta kavereiltani 
siellä oli tullut.

Mykistyin. Ei siellä näkynyt niitä vihai-
sia hymiöitä ollenkaan. Kukaan ei ol-
lut kommentoinut, että Toni, miten sä 
olet ollut noin tyhmä. Kukaan ei ol-
lut kommentoinut millään negatiivi-
sella tavalla, vaikka se olisi ollut mah-
dollista.

Päinvastoin. Kaverini kiittivät minua 
sohkeudesta tulla ulos hiv:n ja aid-
sin kanssa. Kaverini oikeastaan ylisti-
vät minua. Se oli todella hämmentä-

vää kaiken sen pelon ja jännityksen 
jälkeen. Mikään postaukseni Face-
bookissa ei ollut aikaisemmin herät-
tänyt tällaista kommenttien tulvaa ja 
ne kaikki olivat positiivisia.

Yhteydenottoja tuli myös tuntemat-
tomilta ihmisiltä. Heistä yhden jo ta-
pasinkin näyttelyni avajaisissa. Siinä 
voi olla uuden ystävyyden alku. Myös 
hänellä oli ollut rankkoja kokemuksia 
elämässään vaikkaikn täysin eri asian 
tiimoilta. Oli mahtava tunne huoma-
ta, että minun oma tarinani inspiroi 
myös muita ihmisiä.

Minä en sano, että ulostulo hivin 
kanssa on kaikille yhtä helppoa. Minä 
elän punavihreässä kuplassa. Minulla 
esimerkiksi perheeni on tiennyt asias-
ta alusta asti ja on ollut tukenani. Jol-
lakin asiat voivat olla toisin. Tiedän, 
että on paljon hiv-positiivisia ihmisiä, 
jotka eivät ole kertoneet statukses-
taan edes ystävilleen. He ovat pitä-
neet asian salassa kaikilta.

En lähde käskemään heitä tulemaan 
ulos kaapista. En sano, että he ovat 
pelkureita, kun eivät uskalla. En minä 
tiedä heidän päänsisäisestä ja ulkoi-
sesta maailmastaan yhtään mitään.

Sen sanon kuitenkin, että minun oma 
elämäni on näin puhtaampaa. Oloni 
on oikeasti puhdas, kun ihmiset tietä-
vät hiv-positiivisuudestani. Minulla ei 
ole enää mitään salattavaa. Minun ei 
enää ikinä tarvitse erikseen istua alas 
jonkin läheiseni kanssa ja kertoa, että 
olen hiv-positiivinen ja jännittää reak-
tiota. Minun ei tarvitse pelätä.

On nimittäin niin, että me ihmiset 
monesti turhaan jännitämme ja pel-
käämme etukäteen asioita, jotka sit-
ten osoittautuvatkin pikkuasioiksi. 
Niin kävi minulla.  

Oikeasti ulostuloni oli  
pikkuasia. Pikkuasia. Maa-
ilma makaa paikoillaan sa-
malla tavalla kuin 22.3. ja 
linnut laulavat uutta kevät-
tä. Elämä jatkuu.
Minusta näyttää ainakin oman koke-
mukseni mukaan siltä, että lääketie-
teen edistysaskelten vuoksi hiv-po-
sitiivisuudestaan kertomisesta on 
tulossa pikkuasia ihmisten mielissä. 
Meidän kannattaa aina ensisijaises-
ti luottaa ihmisiin. Meidän kannattaa 
luottaa siihen, että ihmiset ottavat 
meidät hyvin vastaan ja ilman ennak-
koluuloja. Meidän kannattaa luot-
taa siihen siinäkin tapauksessa, että 
vastaanotto ei olekaan hyvä. Meidän 
kannattaa luottaa siksi, että luotta-
muksen vastakohta on epäluottamus 
eikä epäluottamus ole tässä maail-
massa ikinä saanut aikaa mitään hy-
vää. 

Luottakaa siis ihmisiin. Olkaa avoimia. 
Luottakaa itseenne ja kuunnelkaa it-
seänne. Olkaa rehellisiä itsellenne. 
Kohdatkaa itseänne ja riisukaa naami-
ot pois. Olkaa myös rohkeita. Testat-
kaa läheisiänne olemalla rohkeita ja 
avoimia sillä ei ihmisten kasvattami-
nen jää ainoastaan lapsuuteen. Meil-
lä on kaikilla oikeus ja velvollisuus-
kin osana ihmiskuntaa kyseenalaistaa 
tätä maailmaa. 

Elämä voi aina yllättää ja ihmisetkin 
voivat aina yllättää osoittamalla, että 
kaikki pelot olivatkin turhaa. Niin kävi 
minulle.

Kiitos! 
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Miesten välinen seksi ja kondomi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hiv-lääkityksen kehittymisen
myötä hiv-positiivinen, joka on toi-
mivalla lääkityksellä ja jonka virukset 
ovat mittaamattomissa, ei voi välittää 
hiv-tartuntaa eteenpäin.  

Koska monet kokevat, että 
kehittyneen lääkityksen an-
sioista hiv ei ole enää uhka, 
kondomi unohtuu helposti-
miesten välisessä seksissä. 

Trendistä kertoo kuppatartuntojen li-
sääntyminen hiv-positiivisilla MSM-
miehillä Yhdysvalloissa. Suomessa 
merkittävä osa kuppa- ja tippuritar-
tunnoista on saatu miesten välisessä 
seksissä. Uudet hiv-tartunnatkin pai-
nottuvat MSM-ryhmään: Suomessa 
37 prosenttia ja muualla Euroopassa 
42 prosenttia uusista hiv-tartunnois-
ta todettiin vuonna 2015 tässä ryh-
mässä. 

Lisääntyneiden kuppa-, tippuri- ja 
hiv-tartuntojen ohella niin maailmal-
la kuin koti-Suomessakin on todet-
tu A-hepatiittiryppäitä. Euroopassa 
rypäs on ollut käynnissä helmikuus-
ta 2016 alkaen, ja Suomeen se ran-
tautui tammikuussa 2017. Virustyypin 
analyysin perusteella näyttää siltä, 
että Suomeen epidemian ovat tuo-
neet Saksassa ja Iso-Britanniassa oles-
kelleet.

A-hepatiittia vastaan on rokote. Ro-
kotesuojan hankkiminen on helppoa.
Pyydä lääkäriäsi kirjoittamaan sinul-
le rokoteresepti, hae rokote apteekis-
ta ja käy rokotuttamassa itsesi jossa-
kin terveydenhoidon toimipisteessä.
Huomiotahan, että kyseessä on kah-
den rokotteen sarja. Rokote antaa si-
nulle elinikäisen suojan A-hepatiittia
vastaan. Myös sairastettu A-hepatiitti
antaa vastustuskyvyn loppuelämäksi.
Jos sinua ei ole vielä rokotettu A-he-
patiittia vastaan, suojaa itsesi mah-
dolliselta tartunnalta. A-hepatiitti
tarttuu ulosteen välityksellä. Peräau-
kon alueella ja peräsuolessa on aina 
jonkin verran ulostetta, vaikka suo-
lihuuhtelu olisikin suoritettu. Jotta 
välttäisit A-hepatiittitartunnan, älä 
ota suuhusi penistä, joka on jo ollut 
peräsuolessa. 
Mikäli haluat harrastaa sekä suu- että 
anaaliseksiä samassa sessiossa, vaih-
da kondomi ennen kuin otat perä-
suolessa olleen peniksen suuhusi. 
Saat halkaistusta kondomista suusek-
sisuojan, jota voit käyttää, kun nuolet 
partnerisi peräaukkoa.

MSM-seksissä on myös B- ja C-hepa-
tiittiriski. B-hepatiittia ei saada pois 
elimistöstä, joten sen hoito on elin-
ikäinen projekti. Toisaalta B-hepa-
tiittia vastaan on rokote, joka jokai-
sen MSM-miehen olisi syytä hankkia. 
C-hepatiitti voidaan hoitaa pois eli-
mistöstä, mutta sitä vastaan ei voi 
hankkia rokotesuojaa. Sairastettu C-
hepatiitti ei anna vastustuskykyä, 
vaan C-hepatiittitartunnan voi saada 
uudestaan. 

B-hepatiitti tarttuu suojaamattomas-
sa suuseksissä siihen osapuoleen, 
joka saa touhutippoja tai spermaa 
suuhunsa. Anaaliseksissä B-hepatiit-
tiriski on molemmilla osapuolilla. B-
hepatiitin tarttuvuus on sata kertaa 
suurempi kuin hivin. 
Mikäli sinua ei ole rokotettu B-hepa-
tiittia vastaan, voit suojautua sitä vas-
taan, kun käytät kondomia ottaessa-
si suihin ja anaaliseksissä kondomia 
sekä runsaasti vesi- tai silikonipoh-
jaista liukuvoidetta. C-hepatiitti tart-
tuu anaaliseksissä ja nyrkkinainnis-
sa. Olet suojassa C-hepatiitilta, kun 
käytät anaaliyhdynnässä kondomia 
ja runsaasti vesi- tai silikonipohjaista 
liukuvoidetta, olitpa sitten aktin ak-
tiivinen tai passiivinen osapuoli. Väl-
tät C-hepatiitin käyttäessäsi suojakä-
sinettä ja liukuvoidetta, kun työnnät 
nyrkkisi partnerisi peräsuoleen, ja 
pyytäessäsi kaveriasi käyttämään 
suojakäsinettä ja liukuvoidetta, kun 
hän työntää nyrkkiään kakkoseesi.    

MSM-seksiin liittyy edelleen hiv-riski, 
vaikka lääkityksellä oleva hiv-positii-
vinen, jonka virukset ovat mittaamat-
tomissa, ei enää olekaan tartuttava. 
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NYRKKI HORMIIN.

Muista vaihtaa myös 
hanskaa kun vaihdat 
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 Suurin osa uusista hiv-tartunnoista 
saadaan nimittäin henkilöiltä, jotka 
eivät tiedä omasta tartunnastaan. Hiv 
voi tarttua suojaamattomassa anaali-
seksissä kumpaankin osapuoleen. Ol-
koonkin niin, että passiivisen osapuo-
len riski on suurempi kuin aktiivisen.  

Voit välttää hiv-tartunnan käyttämäl-
lä kondomia ja runsaasti vesi- tai si-

likonipohjaista liukuvoidetta, kun 
tunkeudut partnerisi peräaukkoon 
tai kun kaverisi työntyy sinuun. Kun 
otat suihin partneriltasi, huolehdi sii-
tä, että hän on käärinyt kumin kalun-
sa päälle, niin vältät hiv-tartunnan. 
Herrasmiehenä huolehdit siitä, ettet 
työnnä kaluasi toisen suuhun ilman 
kumia, jos et ole varma omasta hiv- ja 
seksitautistatuksestasi. 

Kuppa voi tarttua suojaa-
mattomassa suu- ja anaali-
seksissä. Tartunnan voi saa-
da sekä osapuoli, joka imee 
kumppaninsa siitintä tai nuo-
lee hänen peräaukkoaan, 
että osapuoli, jonka siitintä 
imetään tai jonka peräauk-
koa nuollaan. Jos kuppahaa-
va on suussa, kuppa voi tart-
tua suudellessa. Jotta vältät 
kuppatartunnan, käytä kon-
domia suu- ja anaaliseksis-
sä sekä halkaistua kondomia 
suuseksisuojana, kun nuolet 
kumppanisi peräaukkoa tai 
kun sinun peräaukkoasi nuol-
laan. Muista käyttää anaali-
seksissä runsaasti vesi- tai si-
likonipohjaista liukuvoidetta. 
Koska kuppa voi tarttua suu-
dellessa, vältä partnerisi suu-
telua anonyymissä seksitilan-
teessa. 

Tippuri on entistä vastus-
tuskykyisempi antibiooteil-
le, eikä sitä voida enää hoi-
taa suunkautta otettavalla 
lääkkeellä. Esimerkiksi Iso-
Britanniassa on todettu laa-
ja-alaisesti antibiooteille vas-
tustuskykyinen tippuri, jonka 
leviäminen suojaamattoman 
seksin välityksellä on todel-
linen uhka. On siis merkke-
jä siitä, että tippuri on muut-
tumassa sairaudeksi, jota on 
vaikeampi hoitaa. Tippuri voi 
tarttua suu- ja anaaliseksis-
sä sekä passiiviseen että ak-
tiiviseen osapuoleen. Myös 
peräaukon nuolemiseen ja 
nuolettamiseen liittyy tippu-

ririski. Voit suojautua tippurilta nou-
dattamalla yllä annettuja ohjeita ku-
pan välttämiseksi – tippuri ei toisin 
tartu suutelemalla. Klamydian ja tip-
purin tartuntareitit ovat samat, joten 
klamydiankin voit välttää noudatta-
malla yllä selostettuja turvaseksikäy-
tänteitä.  
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MSM-miehillä on alkanut esiintyä li-
sääntyvästi Länsi-Euroopassa sank-
keria (LGV), joka voi hoitamatto-ma-
na johtaa sukuelinten ja peräaukon 
epämuodostumiin ja joskus jopa kuo-
lemaan. Miesten välisessä seksis-
sä sankkeri tarttuu peräaukon lima-
kalvojen välityksellä. Vältät sankkerin 
käyttämällä kondomia sekä runsaasti 
vesi- tai silikonipohjaista liukuvoidet-
ta anaaliseksissä sekä suojakäsinet-
tä ja liukuvoidetta nyrkkinainnissa. 
Sankkeri voi tarttua myös peräsuoles-
sa olleen seksilelun välityksellä, joten 
jos käytät yhteisiä seksileluja, vaihda 
kondomi aina, kun kolo vaihtuu.   
Uusi uhka MSM-miehille on useil-

le antibiooteille vastustuskykyinen 
shigella-bakteerin aiheuttama suo-
listotauti (”punatauti”). Tauti leviää 
ulosteen välityksellä, joten älä nuole 
partnerisi peräaukkoa ilman suusek-
sisuojaa äläkä ota peräaukossa ollut-
ta kalua suuhusi vaihtamatta välillä 
kondomia. Myös hyvästä käsihygieni-
asta on syytä huolehtia. Tämä sairaus 
on helppo hoitaa antibiooteilla. 

Turvaseksiä tulisi harrastaa uuden 
partnerin kanssa aina siihen saak-
ka, kun tiedät oman ja kumppani-
si hiv- ja seksitautistatuksen.  Turval-
liseksi seksiksi voidaan laskea kaikki 
sellainen seksi, jossa mahdollises-

ti tartuttavia eritteitä (touhutippo-
ja, siemennestettä tai verta) ei pääse 
genitaalialueen tai suun limakalvoil-
le.  Jos elät uskollisessa parisuhteessa, 
turvaseksiohjeita ei tarvitse noudat-
taa. Avoimessa suhteessa pelisään-
nöistä on hyvä sopia. Toisaalta pari-
suhteen osapuolilla voi olla hyvinkin 
erilainen seksuaalimoraali ja käsitys 
seksuaalisuudesta ja turvallisesta sek-
sistä. Paras nyrkkisääntö lienee suo-
jata itsensä aina mahdollisilta hiv- ja 
seksitautitartunnoilta.    

Lopuksi todettakoon, että homokult-
tuurin kuvastossa kondomi ja turva-
seksi eivät ole kovin suurta muotia. 
Ei taida olla olemassa yhtään homo-
pornofilmiä, jossa suuseksissä käytet-
täisiin kondomia tai jossa peräaukoa 
nuoltaisiin suuseksisuojan kanssa. 
Pornofilmeissä anaaliyhdynnätkin 
voivat tapahtua ilman kondomia. Tu-
lee muistaa, että pornoelokuvat ovat 
näyteltyä seksiä ja että niissä näyt-
televät ammattilaiset. Kaupallisista 
syistä pornofilmeissä ei käytetä kon-
domia eikä suuseksisuojia. Työssään 
pornonäyttelijät altistavat itsensä hiv- 
ja seksitautiriskille, ja heidän keskuu-
dessa puhkeaa säännöllisesti seksi-
tautiepidemioita. Ainakin joidenkin 
pornofilmien lopputeksteissä kerro-
taan, että näyttelijät syövät Truvadaa 
(PrEP-estolääke) estääkseen hiv-tar-
tunnat. MSM-seksin arkitodellisuu-
dessa kondomin antamaa suojaa  
kuitenkin kannattaa hyödyntää.
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Positiivisissa järjestetään suljettu 
kolmen kerran keskusteluryhmä
liittyen hivin kanssa elämiseen nuore-
na tartunnan saaneena.
Ryhmä on tarkoitettu nuorille 16-
26 vuotiaille hiv-positiivisille miehil-
le, pojille, joiden tartunta on todettu 
nuorella iällä tai jotka ovat syntymäs-
tään asti olleet hiv-positiivisia. 
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 
riippumatta kulttuurisesta, etnisestä 
ja sosiaalisesta taustasta, uskonnos-

ta, mielipiteestä, seksuaalisesta suun-
tautumisesta. 
Ryhmässä saat olla aidosti oma itsesi. 
Saat kertoa itsestäsi ja elämästäsi 
sen, mitä itse haluat.
Saat olla mukana tapaamisissa taval-
la, joka tuntuu sinusta hyvältä. 
Keskeistä ryhmässä on yhdessä ole-
minen, turvallinen porukka ja, että 
kaikki keskustelut ovat luottamuk-
sellisia. 

Ryhmän vetäjänä toimii Tommi 
P. Pesonen Helsingin Poikien Talosta.
Ryhmä kokoontuu Positiiviset ry:n
toimitiloissa Kampissa
keskiviikkoisin 20.9., 27.9. ja 4.10.
klo 17.–19.30
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

10.9.mennessä
vertaistuen koordinaattori 
Juha-Erkki Kants, 
Puh. 044 750 7462, 
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

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

Vertaistukea uusille tartunnan saaneille

Tervetuloa keskustelemaan hi-
vistä. Positiivisissa järjestetään syys-
kaudella kaksi suljettua kolmen ker-
ran keskusteluryhmää liittyen hivin 
kanssa elämiseen. Toinen ryhmistä on 
suomeksi ja toinen englanniksi.

Keskusteluryhmät on tarkoitettu niil-
le hiv-positiivisille, joiden tartunta on 
hiljattain todettu tai jotka eivät aiem-
min ole osallistuneet toimintaan. 
Keskusteluryhmässä sinulla on mah-
dollisuus pohtia ja keskus¬tella hivis-
tä toisten hiv-tartunnan saaneiden 
kanssa.
Keskustelun vetäjinä toimivat Positii-
viset ry:n työntekijät Sini Pasanen ja 
Juha-Erkki Kants.
Ryhmä sulkeutuu ensimmäisen ker-
ran jälkeen ja sen jälkeen ryhmään ei 

Ryhmä nuorille hiv-positiivisille miehille

Minä ja hiv  /  Hiv and I

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

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

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

pääse enää mukaan. Keskusteluillat 
suomen kielellä pidetään Positiiviset 
ry:n toimitiloissa Kampissa keskiviik-
koisin 27.9., 11.10. ja 25.10. klo 17.30–
19.30  Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset 25.9. mennessä vertaistuen 
koordinaattori Juha-Erkki Kants, 
Puh. 044 750 7462, juha-erkki.
kants@positiiviset.fi 

Welcome to talk about HIV.  
Positiiviset, HivFinland organizes a 
three times private discussion group 
about living with HIV.
The dialogue is meant for those with 
positive HIV statuses who recent-
ly found about their status and tho-
se who have never participated in 
our activities. In the discussion group 
you have the opportunity to deba-

te and exchange about HIV with ot-
hers who are living with HIV. The dis-
cussions are confidential and you can 
participate anonymously. As the con-
versation moderators we have emp-
loyees from Positiiviset, HIVFinland 
Sini Pasanen, Juha-Erkki Kants or Erik 
Mattsson.  
The group is free of charge.
The discussion group is held in Posi-
tiiviset, HivFinland premises in Kamp-
pi (Helsinki downtown) Wednesdays 
18.10., 1.11. and 15.11. at 5.30–
7.30pm. More information and sign 
up Peer support coordinator Juha-
Erkki Kants Tel: 044 750 7462
E-mail: juha-erkki.kants@positiivi-
set.fi. 

Welcome!
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Tapaamiset ovat avoimia vertais-
tapaamisia. Uudet tulijat voivat tul-
la tapaamisiin koska tahansa halutes-
saan. Tapaamiset eivät sido ketään. 
Tapaamisiin on mahdollista tulla tu-
tustumaan ja katsomaan, miten ver-
taistuki toimii. Avoimuus tarjoaa osal-

VERTAISTAPAAMISIA 2017
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listujille tilaisuuden tavata uusia 
”kohtalotovereita”, joiden kanssa voi 
jakaa kokemuksia.
Kaikki syksyn 2017 vertaistapaamiset 
löydät myös kotisivuillamme olevasta 
kalenterista, www.positiiviset.fi 

Positiiviset ry:n toimitiloissa Helsingissä Kampissa, Malminkatu 24
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Yhteinen tapaaminen kaikille hiv-
positiivisille ja heidän läheisilleen
la 23.9. klo 17–21
Tapaamiseen voivat osallistua kaik-
ki hiv-tartunnan saaneet ja heidän 
läheisensä riippumatta iästä, suku-
puolesta tai seksuaalisesta suuntau-
tumisesta. Tapaaminen on vapaata 
yhdessäoloa hiv-tartunnan saaneiden 
ja heidän läheistensä kanssa.
Tapaamisessa on myös mahdollisuus 
osallistua klo 18 alkavaan vapaamuo-
toiseen keskusteluun. Aihe ilmoite-
taan myöhemmin. 

Positiivisten toimitilojen ja toimin-
nan esittely to 21.9. klo 17.30 
 Toivotamme lämpimästi tervetul-
leeksi kaikki hiv-tartunnan saaneet, 
joiden tartunta on hiljattain todettu 
tai jotka eivät aiemmin ole osallistu-
neet toimintaamme.
Positiiviset ry:n vertaistuen koordi-
naattori Juha-Erkki Kants esittelee toi-
mitiloja ja kertoo toiminnastamme.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
vertaistuen koordinaattori Juha-Erk-
ki, 044 750 7462 tai juha-erkki.kants@
positiiviset.fi

Kohdennetut tapaamiset 

MSM (homo- ja bi-miehet) 
la 28.10. klo 18
Miesten yhdyshenkilö,  
puh. 044 750 7456
verti.miehet@gmail.com

Naiset 
la 19.8. klo 18
la 14.10. klo 18
Naisten yhdyshenkilö,  
puh. 044 750 7457
verti.naiset@gmail.com

Nuoret
la 2.9. Suomen ja Ruotsin nuorten 
(the Young & HIV group) yhteinen  
tapaaminen. Nuorten yhdyshenkilö,  
puh 044 750 7468
verti.nuoret@gmail.com 

+55-vuotiaat
la 21.10. klo 13
Yhdyshenkilö, puh. 044 750 7467
verti.plus55@gmail.com

Perheet
la 7.10. klo 12–15 
Perheiden yhdyshenkilö,  
puh. 044 750 7459
verti.perheet@gmail.com

Läheiset
Puolisot ja kumppanit
to 12.10. klo 17–19
sisarukset, vanhemmat, ystävät ja 
muut sukulaiset sekä tuttavat
to 19.10. klo 17–19.
lisätietoja molemmista,  
puh 044 750 7462,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi 

Lisäksi:
Mökkiviikonloppu homo- ja  
bi-miehille 25.-27.8. 
Viikonloppu on omatoiminen  
eli osallistujat hoitavat yhdessä ruo-
kailut ja esim. saunan lämmityksen.
Omavastuu koko viikonlopusta on  
20 euroa/hlö. Sitovat ilmoittautumi-
set 18.8. mennessä yhdyshenkilölle.

+55-vuotiaille järjestetään elokuussa
virkistäytymispäivä

Lisätietoja tapaamisista sekä ta-
paamispaikan saat tietoosi yhdys-
henkilöiltä ja toimistoltamme (09) 
692 5441 tai suoraan Juha-Erkiltä, 
puh 044 750 7462,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
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Alueelliset tapaamiset on tarkoitettu kaikille hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen.

Turku
ke 29.9. klo 17–19
lisätietoja, puh 044 750 7462,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi 
 
Tampere
pe 8.9. klo 16
Tampereen yhdyshenkilö,  
puh 044 750 7451 ma-ke klo 17–19
verti.tampere@gmail.com

Oulun-, Meri-Lapin ja  
Rovaniemen alueen hiv- 
tartunnan saaneiden  
yhteinen tapaaminen  
Rovaniemellä
la 28.10. klo 14–18
lisätietoja ja ilmoittautumiset  
puh 044 750 7462 tai 
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

Heinäkuussa olemme avoinna 
klo 9-16 sekä ti 4.7. ja ti 11.7. klo 19 
asti. Tiistaikahvilan ja torstailounaan 
ruokatarjoilut ovat tauolla 3.7. - 15.8. 
Tapaamispaikka on kesälomalla hei-
näkuun kaksi viimeistä viikkoa, eli 
olemme suljettuna 15.-30.7. 
Mutta ei hätää, kahvia ja juttuseu-
raa on kyllä tarjolla. Elokuun ensim-
mäisellä viikolla olemme avoinna klo 
9-16. Tiistaikahvila ja torstailounas ta-

Positiiviset ry:n aukioloajat kesällä:
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valliseen tapaan jälleen 15.8. lähtien. 
Positiiviset Chat on suljettuna heinä-
kuun ajan. 
Tarkat aukioloajat löytyvät aina netti-
sivuiltamme Tapahtumat -osiosta. 

Olemme avanneet uudet nettisivut 
kesäkuun alussa!  

Sisältöä päivitetään vielä, mutta käy 
tutustumassa ja anna palautetta. 

Positiiviset chat
Askarruttaako hiv tai hivin kanssa eläminen? Posi-
tiiviset chatti on avoinna tiistaisin ja keskiviikkoi-
sin klo 11-15, jolloin sinulle vastaavat Positiivisten 
työntekijät. Maanantai ja torstai iltaisin klo 18-20 
päivystää koulutettuja vapaaehtoisia. Suurin osa 
vapaaehtoisista elää itse hiv-tartunnan kanssa. 
Tervetuloa juttelemaan! 

Hämeenlinna
la 30.9. klo 13
Hämeenlinnan yhdyshenkilö,  
puh. 044 750 7453 ti ja to klo 17–19
verti.hameenlinna@gmail.com
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