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Tarttumaton stigma

TAPANI VALKONEN
PUHEENJOHTAJA

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

K

äytimme toukokuisen aamupalaverin Toivon päivän tapahtuman
nimen pohtimiseen. Valitsimme nimeksi lopulta kunnianhimoisen tavoitteen Let´s stop hiv! Hiv pysähtyy
Suvilahden graffitiseinään, tai ainakin
välinpitämättömyys hivistä ja uudesta tiedosta siihen liittyen. Osa nimiehdotuksista jäi vielä elämään lentolehtisessä: Hiv goes graffiti ja Hiv facts
on the wall. Kolmannen kotimaisen
käyttö johtuu siitä, että tapahtuma
on suunnattu nuorille skeitti- ja graffitiporukoille. Jotkin ehdotuksista tulivat suoraan graffititaiteilijoilta.
Asenteet muuttuvat hitaasti. Suomessa yksi hidastava tekijä on se,
että meitä hiv-positiivisia on niin vähän. Emme näy. Halusimme liittää
Positiiviset faktat –kampanjan kylkeen ruotsalaisen RSFL:n mallin mukaan ajatuksen tarttumattomasta hivistä. Laittaisitko sinä päällesi paidan,
jossa lukee, ”minulla on tarttumaton
hiv”? Miltä se kuulostaa niiden ihmisten korvaan, jotka eivät ole perehtyneet hiv-hoidon lääketieteelliseen kehitykseen tai kohdanneet elämässään
hiv-positiivista?
Loppujen lopuksi voimme vaikuttaa
vain vähän siihen, mitä muut ihmiset
ajattelevat meidän kampanjamme nimestä tai sisällöstä. Aina löytyy joku
epäilijä, kun kertoo, ettei hiv tartu
lääkityksellä olevalta tartunnansaaneelta. Ainoa mitä voimme tehdä, on
toistaa viestiä tarpeeksi usein kaikissa
yhteyksissä. Älykäs ihminen on ute-

lias ja avoin uusille asioille, sitä kautta hän saa tietoa. Pelokas ihminen
tarttuu vanhaan eikä halua omaksua
uutta tietoa. Hiviä ajatellen siten itse
asiassa altistuu hiv-tartunnan saamiselle.
Tavallista elämää
Tämän Poverin kirjoittajilla on kokemusta hivin kanssa elämisestä. Tarinat
kertovat lapsen saamisesta, perheen
perustamisesta ja seurustelukumppanin löytämisestä. Millä tavalla se eroaa tavallisen ihmisen elämästä? Hivtartunta tuo uuden kierteen kaikkiin
näihin elämän osa-alueisiin. Mikä ennen oli perusjuttuja, näyttäytyy hivin
jälkeen satumaalta. Hiv asettaa mittasuhteet elämään, näyttää sen mikä
oikeasti on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Tuntuu, että edellä mainitsemani tavalliset asiat mutkistuvat
erityisesti naisten elämässä. Johtuuko se naisiin vanhastaan kohdistetuista odotuksista perheen perustajana ja
sitä vaalivana osapuolena? Vai eivätkö miehet vain puhu tunteistaan?
Hiv-lääkkeet 90-luvun lopussa toivat haavemaan takaisin maan pinnalle. Suurimmalle osalle tartunnan saaneista lääkkeet tehoavat hyvin ilman
sivuvaikutuksia. Lääkkeiden vaikutukset eivät näy ulkoisesti kehossa. Hyvin käyttäytyvinä emme halua vaivata
kanssakulkijoitamme sairaudellamme joka ei oikeastaan edes näy. Toisaalta sairauteen liittyvän stigman takia emme haluaisi, että muut tietävät

siitä. Pelkäämme, että meidät nähtäisiin vain stigmaan liittyvien kuvitelmien kautta. Seurauksena emme tule
nähdyksi kokonaisina ja stigma pysyy
muuttumattomana. Ihminen on sosiaalinen olento, joka tulee todeksi toisen ihmisen peilaamana. Mitä enemmän näytämme itsestämme, sitä
todemmaksi tulemme sellaisina kuin
olemme. Jos kuva, jonka annamme
toisille, ei ole tosi, niin olemmeko itsellemmekään totta? Kirjoittajat tuovat rohkeasti elämänkokemuksensa
esiin. He tekevät elämästään totta.

Emme voi taikoa ennakkoluuloja tai stigmaa olemattomiin. Väärä tieto on kuitenkin väärää tietoa.
Lääkityn hivin tarttumattomuus ei
ole asenne- tai moraalikysymys. Sen
vuoksi jatkamme kampanjointia tuomalla esiin positiivisia faktoja ja tietoa
hivin tarttumattomuudesta. Vuoden
2018 Toivon päivänä tuomme faktat Suvilahden graffitiseinälle ja sitä
kautta nuorten mieliin, niin toivomme. Vankan perusturvan taakse stigma ei tartu. Ihmiset eivät kiistä sellaista, mikä on totta. Puheenjohtajana
ajattelin, että yhdistys on tila kaikille
olla olemassa kokonaisena ihmisenä.
Ajattelen niin edelleenkin.
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Story In english page 6-7

Karin Valvik –
Julkisesti hiv-positiivinen

TEKSTI:
SISSI KORHONEN

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

Hiv Norgen vapaaehtoinen, Karin Valvik tuli ”ulos kaapista” yhtenä Norjan ensimmäisenä,
julkisesti hiv-positiivisena heteronaisena vuonna 2014. Nyt hän kertoo, mikä hänen
elämässään muuttui.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

”M

inulla on hiv”, luki keittiön pöydälle jätetyssä lapussa vuonna 2009. Tuolloin parisuhteessa elävä
Karin ei ollut uskoa silmiään. Viesti oli
hänen poikaystävältään, jonka kanssa
norjalaisnainen oli asunut onnellisesti yhdessä jo vuoden päivät, eikä hiviä
oltu koskaan aiemmin mainittu suh-

teessa sanallakaan. Oman diagnoosinsa Karin sai samana vuonna.
Ensimmäiset vuodet hivin kanssa
Karin vietti pitkälti omissa oloissaan.
Vuonna 2011 hän hakeutui kuitenkin
vertaistuen piiriin tavatakseen muita hiv-positiivisia ja oppiakseen lisää
hivistä muiden tarinoita kuunnellen.

Pian hän alkoi myös itse kiertää kouluja ja sairaaloita ajankohtaista hivtietoutta levittäen. Vuonna 2014 hän
kertoi ensimmäisen kerran tartunnastaan mediassa omilla kasvoillaan. Sitä
ennen hänellä oli edessään se kaikkein vaikein: tartunnasta kertominen
omille lapsille.
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Karin kävi jatkuvasti puhumassa hivistä ympäri Norjaa, ja vähitellen hänen sisintään alkoi syödä jatkuva valehteleminen omille lapsille. ”Menen
kuoromatkalle”, oli toistuvien matkojen perusselitys ollut. Koska hänen
pojillaan oli oikeudet hänen sähköpostiinsa, vähitellen Karin alkoi pelätä, että he saisivat tietää tartunnasta
jotain muuta kautta. Niinpä äiti kertoi
lapsille heidän ollessa 9- ja 11-vuotiaita.
Norjassa julkisesti hiv-positiivisia, lapsellisia heteronaisia on vähän. ”Naiset
tulevat kyllä mielellään vapaaehtoistöihin ja vertaistapaamisiin, mutta
kasvojaan he eivät hiville halua antaa”, Karin sanoo.

Hänelle julkisuudesta ei
kuitenkaan ole ollut haittaa
– ei hänelle eikä hänen pojilleen. ”Heti ensimmäisen
haastattelun jälkeen sain
vain kehuja siitä, miten rohkea olin ollut”,
Karin kertoo. Siitä huolimatta hän
kertoo pojilleen joka kerta, kun on
menossa haastatteluun. ”Ikinä ei voi
tietää, kuka haastattelun näkee ja miten hän reagoi”, Karin selittää.
Koska Karin ei usko salailuun, hän on
kertonut tartunnasta myös Facebookissa. Vuonna 2017 hän jakoi Facebook-sivullaan YouTube-videon, jossa hän puhui elämisestä hivin kanssa.
Myös tuolloin ainoa, joka videon julkaisua kritisoi, oli Karinin pikkuveli.
”Hänen mielestään minun ei olisi tarvinnut kuuluttaa asioistani kaikkialla”,

Karin toteaa. Eikä hänen tietenkään
olisi tarvinnutkaan, mutta Karinille vaikeneminen ei ollut vaihtoehto.
Myös kyseisen, ”from positive to positive” -videon Karin näytti ensimmäiseksi lapsilleen.
Karinin mukaan hivistä julkisesti kerrottaessa täytyy varautua myös tartuntaolosuhteista kertomiseen. Tämä
ei aina ole helppoa, sillä sen kautta
saattaa paljastua myös sellaisia yksityiskohtia menneisyydestä, joista ei
haluta puhua. ”Itseänikin toisinaan
harmittaa vahvistaa ihmisten ennakkoluuloja afrikkalaisista miehistä”,
hän toteaa. Samalla hän huomauttaa,
ettei hänen entinen poikaystävänsä koskaan hyväksynyt tartuntaansa:
hän tiesi asiasta koko ajan, mutta kun
tauti tuli ilmi, sai Karin siitä syyt niskoilleen. Karinin mukaan ihmisen täytyykin ensin itse hyväksyä itsensä, ennen kuin voi kertoa hivistä muille”,
Karin sanoo.
Vaikka Karin on hiv-tartunnastaan
mahdollisimman avoin, seuranhaun
hän myöntää olleen vaikeaa. Tällä
hetkellä hän on parisuhteessa miehen kanssa, johon hän tutustui internetin seuranhakupalstalla hieman
yli vuosi sitten. ”Internet on loistava
paikka tavata ihmisiä!”, Karin ylistää.

Samalla hän tulee antaneeksi hyvän vinkin nettideittailuun: ”Itse kerroin
sivustolla etukäteen minulla
olevan krooninen tauti, joka
ei tartu”, hän aloittaa.

”Siinä vaiheessa ei ole mitään syytä tarkentaa, mikä tauti on kyseessä, mutta jos tapaatte ja välillänne on
yhteys, ainakin toinen tietää jo, että
jotain kerrottavaa sinulla on”, hän
jatkaa. Varsinainen kertominen kannattaa hänen mukaansa hoitaa siinä
vaiheessa, kun mahdollinen ystävyys
on syntynyt. Toki myös torjunnan riski on hyväksyttävä. ”Jälkikäteen on
tosin vaikea sanoa, milloin syynä on
ollut hiv ja milloin tähdet eivät vain
muuten ole olleet kohdallaan”, Karin
toteaa.
Pahinta Karinin mukaan on se, kuinka moni hiv-positiivinen itse stigmatisoi itsensä, toisinaan täysin turhaan.
Hivistä ei uskalleta puhua, koska jo
etukäteen pelätään muiden reaktioita. Toisaalta, jos vastapuoli tietää
hiv-tartunnasta, saatetaan liian helposti tulkita kaikki toisen teot ja sanat hiv-lähtöisiksi. ”Ihmiset harvoin
tietävät mitään hivistä, joten on tärkeää osata käsitellä heidän mahdollinen pelkonsa asiallisen tiedon kautta”, Karin opastaa. Tämä koskee hänen
mukaansa paitsi parisuhteita, tuttavia
ja lapsia, myös esimerkiksi terveydenhoitoalan henkilökuntaa.
Lisätietoja Karinista
HivNorgen sivuilla:
hivnorge.no
Yhteydenotot sähköpostitse:
wekka4@yahoo.no
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Karins picture in page 4.

Karin Valvik –
Publicly hiv-positive

TEXT:
SISSI KORHONEN

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

Hiv Norge’s volunteer, Karin Valvik came ”out of the closet” as one of Norway’s first publicly
HIV positive hetero women in 2014. Now she recounts how it affected her life.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

”I

’m HIV positive”, read the note
on the kitchen table in 2009. Karin,
who at the time was living in a relationship, couldn’t believe her eyes.
The message was from her boyfiend, with whom she bad been living
happily for a year, and never during
the whole relationship had HIV been
mentioned before. Karin’s own diagnosis followed the very same year.
The first years with HIV, Karin spent
mostly on her own. In 2011, however, she got engaged with Hiv Norge, in order to meet other HIV positive people and to learn more about
HIV by listening to other peoples’ life
stories. Soon thereafter, she herself
started touring schools and hospitals, spreading accurate information
on hiv. In 2014, she openly told about
her infection in the media. Before
that, she faced the one thing many
mothers dread: breaking the news to
her children.
Karin was constantly travelling
around Norway, speaking about hiv.
Bit by bit, she started resenting the
continuous lies to her own children.
”I’m going on a trip with the choir”,
was the usual explanation for her voyages out of town. Since her two sons

had access to her email, she gradually started fearing they would find out
about her status from somewhere
else than herself. Thus, the mother of
two sons decided it was time for her
9 and 11-year-old children to know.
In Norway, not many hiv-positive, heterosexual women have spoken openly about their status. ”Women do volunteer a lot and come to
peer meetings, yet they do not want
to give their faces to the disease”, Karin says.

Yet, according to her, publicity has not had any negative impact on her life –
neither on her own nor her
boys’.
”Right after my first interview I only
received positive feedback on how
courageous I had been”, Karin says.
Still, she always tells her boys first,
when an interview is about to come
out. ”You never know who will see
the interview and how they will
react”, she explains.

As Karin does not believe in secrecy,
she has also told about her HIV on Facebook. In 2017 she shared a YouTube video on her Facebook page, in
which she talked about living with
HIV. Even then, the only person who
critisized the update was Karin’s little
brother. ”He said I didn’t have to tell
about everything on Facebook”, Karin explains. And of course, she didn’t
have to, but to her, staying silent was
not an option.
According to Karin, when one goes
public about HIV, one has to be ready to tell about the circumstances in
which the infection was passed on.
This is not always easy, as sometimes
it may reveal such details about one’s
past that one does not always want
to talk about. ”Even I don’t always
love to strengthen people’s stereotypes about African men”, she says and
adds that her ex boyfriend never accepted his status: he knew about the
infection alla long, yet when Karin
found out about the infection, he decided to put the blame on her. Thus
Karin says that in order to tell about
HIV to others, one must first accept
his/her own infection.

7

Even though Karin is open about
her status, she admits dating having been a tough one. At the moment she is in a relationship with a
man she met on an internet dating
site a bit over a year ago. ”Internet is
the perfect place to meet people!”,
she states.

While at it, she also gives
out a great tip for internet
dating: ”I put a small note
on my profile saying I have a
sickness which is not contagious”, she begins.

”At that point there’s no reason to tell
which disease you’re talking about,
but if you meet up and there’s a connection, at least the other person
knows to expect something”, she
continues. According to her, the actual telling is good to do when there is already friendship. Yet, one must
always be prepared for rejections:
”even if afterwards it’s a bit hard to
tell, when the reason was HIV and
when it just wasn’t meant to be”, Karin says.
Regarding HIV, Karin says many times HIV positive people self-stigmatize themselves, at times for no reason at all. People dread talking about
the disease, sometimes in fear of ot-

her peoples’ reactions. On the other
hand, if the counterpart knows about
one’s hiv status, one may interpret
everything said and done through
the disease. ”People don’t usually
know much about HIV, so it’s important to know how to deal with their
possible fear through accurate information”, Karin explains. This does not
only include the media, but also relationships, friends, relatives, children,
and even people in healthcare.
Read more about Karin on
HivNorge’s homepage
hivnorge.os
Contact Karin directly per email:
wekka4@yahoo.no

In 2017 Karin shared a YouTube video on her Facebook page, in which she talked about living with HIV.
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Sinkku ja hiv-positiivinen
TEKSTI:
– mitä nyt?
SISSI KORHONEN
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kun mielessä on uusi parisuhde, nostaa hiv-positiivisuus usein päätään. Löydänkö
koskaan ketään? Miten kerron sairaudesta uudelle kumppanille? Hylätäänkö minut hivin
takia? Nämä ovat kysymyksiä, joita myös tartunnan jälkeen ensikertaa sinkkuna oleva
Mervi on viime aikoina pohtinut.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

”S

ain tartunnan joskus vuonna 2001 tai 2002, tuliaisena silloiselta poikaystävältäni Thaimaasta”, Mervi aloittaa. Tarkkaa ajankohtaa ei ole,
sillä hiv-diagnoosi tuli täydellisenä yllätyksenä raskauteen kuuluvassa neuvolatarkastuksessa vuonna 2006.
Aluksi hiv oli Merville shokki. Päällimmäisenä mielessä ei kuitenkaan
ollut oma sairaus, vaan pelko siitä,
miten tulevan lapsen käy. Lasta oli
yritetty jo lähes kolme vuotta, ja yhtäkkiä tieto hivistä laittoi paljon toivotun raskauden vaakalaudalle. Lääkitys päätettiin aloittaa saman tien,
sekä lapsen vuoksi että siksi, että
Mervin omat virusarvot olivat diag-

Photo by Joe Yates on Unsplash

noosihetkellä korkealla. Onni onnettomuudessa, lapsen isään ja Mervin
silloiseen aviomieheen hiv ei ollut
tarttunut. ”Hän pysyi tiiviisti tukenani ja ymmärsi tiedon olleen myös minulle yllätys”, Mervi muistelee.

Vaikka Mervillä on ollut hiv
jo lähes kahdeksantoista
vuotta, hän on tällä hetkellä
ensimmäistä kertaa hivpositiivinen sinkku.

Lapsen isän kanssa he erosivat pojan
ollessa 3,5-vuotias. Sen jälkeen hän
aloitti heti nuoruuden rakkautensa
kanssa uuden parisuhteen, mikä tuli
usean onnellisen vuoden jälkeen päätökseensä viime vuonna. Virallinen
avioero on astunut voimaan hiljattain. Hivistä kumpikaan ero ei Mervin
mukaan ole johtunut, vaikka suhteen
loppuvaiheessa entinen aviomies alkoi kyllä toivoa kondomin käyttöä.
Tällä hetkellä Mervi haaveilee parisuhteesta. Sairaudesta kertominen
uudelle ihmiselle kuitenkin pelottaa.
”Minulla on ollut hyvä tuuri ihmisten
reaktioissa, mutta entä, jos ihastuu ja
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toinen hylkää tämän takia?” hän pohtii. Torjuntakokemuksia hänellä ei entuudestaan ole, koska diagnoosihetkellä hän oli lapsensa isän kanssa ja
myöhemmin hän lyöttäytyi yhteen
entuudestaan tutun ihmisen kanssa. Tälläkin hetkellä on pientä ihastusta ilmassa, mutta tieto omasta hivistä aiheuttaa ristiriitaisia tunteita.
”Vaikka olen sinut asian kanssa, kyllä sitä pohtii, löydänkö enää koskaan
ketään”, Mervi toteaa. Tinderiä hän ei
koe omakseen, mutta puhelinnumeronsa hän on uudelle ihastukselle antanut.
Mervin mukana uuteen suhteeseen
tulisi myös poika. Hän sai kuulla sairaudesta viime syksynä. Eräänä iltana,
kun Mervi oli juuri ottanut lääkkeensä ja istui olohuoneen sohvalla, poika tuli hänen eteensä kädet puuskassa ja katsoi äitiään pistävästi. ”Minkä
takia sä syöt lääkkeitä?” tämä kysyi.
Mervi yritti ohittaa kysymyksen ympäri pyöreällä selityksellä, mikä ei pojalle kelvannut.” Joo, sä kerrot sitten,
kun olen tarpeeksi vanha ja ymmärrän asioita, mutta mä olen jo tarpeeksi vanha”, poika vakuutti. ”Mikä
sairaus on kyseessä?” poika kysyi toistamiseen ja tuijotti äitiään. Mervin oli
pakko vastata suoraan, että hiv.

Moni hiv-positiivinen äiti
pohtii päänsä puhki missä,
miten ja milloin kertoa
lapsille.

Näin teki myös Mervi. ”Poikani syntymästä lähtien olin miettinyt kertomishetkeä ja visioinut, että sen pitää tapahtua jossain rauhallisessa paikassa
ja niin edelleen”, hän naurahtaa. Yhtäkkiä vuosien salaisuus oli kuitenkin purkautunut täysin odottamattomalla tavalla. ”Se katse oli sellainen,
että nyt sä et ämmä kyllä pääse tästä
eroon”, hän muistelee tapahtumahetkeä. Yllättävää oli myös pojan reaktio:
”se vain totesi muina miehinä, että ok,
ja painui omaan huoneeseensa leikkimään legoilla”, Mervi kertoo huvittuneena.
Vaikka poika ei tuntunut olevan hivistä moksiskaan, Mervi ei voinut jättää
asiaa sikseen. Hän seurasi poikaa tämän huoneeseen ja kysyi, ymmärsikö
tämä, mikä sairaus hiv on. ”Kyllä, se
on se, mikä Queenin laulajallakin oli”,
kuului vastaus. Sen jälkeen käytiin yhdessä läpi faktat. Nykyisin hiviin palataan aina aika ajoin pojan ehdoilla.
Aluksi lähes joka päivä tuli joku kysymys. Mistä olet hivin saanut? Kuka
tietää? Kenen kanssa asiasta voi puhua? Nykyisin asiasta puhutaan enää
vain silloin tällöin, uusien kysymysten tullessa mieleen. Yleensä nämä
keskustelut käydään suomalaisittain
saunassa: ”Siellä me jutellaan hieman
aremmista ja intiimimmistä asioista”,
Mervi paljastaa.
Hetkestä, jolloin lapsi sai tietää tartunnasta, on nyt kulunut yli puoli vuotta. ”Nyt hän tietää, miksi olen
koko hänen elämänsä ajan kutsunut

häntä pelastavaksi enkeliksi”, Mervi kertoo. Hänelle on tullut myös yllätyksenä, miten kypsästi 10-vuotias
poika on tiedon ottanut. Poika esimerkiksi ymmärtää, ettei voi koulussa
huudella asiasta kaikille. Kotona asiasta on puhuttu suoraan ja avoimesti,
ilman turhia vertauskuvia tai lapsille
kehiteltyjä tarinoita. Myös isän kanssa on aiheesta puhuttu. Vain kerran
Mervin lukiessa pojalleen Hivpointin
Miten kertoa lapselle? -opasta, poika
pelästyi. ”Kohta, jossa kerrottiin sairauden voivan tarttua äidiltä lapselle,
veti pojan naaman valkoiseksi”, Mervi muistelee. ”Onko mullakin se?” poika kysyi hiljaa.
Entä voisiko Mervi joskus kuvitella
kertovansa sairaudestaan omilla kasvoillaan mediassa? ”Ehdottomasti!”
hän vastaa hetkeäkään epäröimättä. Itse asiassa hänen haaveensa on
muutaman vuoden kuluttua antaa
suomalaisille, hiv-positiivisille heteronaisille kasvot. ”Kun poikani ei tiennyt asiasta, en halunnut julkisuuteen,
ettei hän saisi tietää siitä väärää kautta”, Mervi perustelee. ”Nyt taas haluan
suojella häntä mahdolliselta sairauteni aiheuttamalta syrjinnältä tai kiusaamiselta”, hän jatkaa. Mahdolliselta
kumppanilta hän ei sairauttaan kuitenkaan missään nimessä salaisi, sillä avoimuus on hänelle kaikki kaikessa. ”Mulla melkein koko suku tietää
ja kaikki työkaverit ja ystävistä suurin
osa”, hän luettelee. Niinpä hänelle olisi elinehto, että myös kumppani tietäisi tartunnasta.
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Hyväksytkö hiv-positiivisen
TEKSTI:
kaverin? Tykkää tästä!
KATJA SILLANPÄÄ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ensimmäinen joulukuuta 2017, kansainvälisenä aids-päivänä, Katjasta tehtiin juttu
Helsingin Sanomien verkkolehteen. Tuolloin hän ei vielä uskaltanut näyttää kuvassa
kasvojaan tai esiintyä jutussa koko nimellään. Nyt hän on kertonut asiasta myös omassa
Facebookissaan.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S

ain tietää hiv-tartunnastani syksyllä 2017. Totuin melko nopeasti ajatukseen, että olen hiv-positiivinen,
enkä ole tuntenut häpeää diagnoosistani missään vaiheessa. Sairaus sairauksien joukossa. Muutama päivä
sitten halusin kuitenkin kertoa asiasta
julkisesti, kenties lievästä ”vainoharhaisuudestani” johtuen.

Olin ottanut Instagramiin
kuvan Meilahden sairaalaapteekin kyltistä. Kuvan julkaistuani olin huomaavinani, että kuvieni ”tykkäykset”
vähenivät.
Päättelin ihmisten googlettaneen,
mitä lääkkeitä sairaala-apteekista
haetaan ja että nyt kaikki tiesivät minulla olevan hiv. Miksi siis en kertoisi heille rehellisesti sairastumisestani?
Sydän pamppaillen kirjoitin Facebookiin seuraavan päivityksen:

”Haluan kertoa tarinani, kertoa sairaudesta josta sain tietää viime lokakuussa. Se oli shokki, mutta melko nopeasti toivuin ensijärkytyksestä.
Olen näiden neljän kk:n aikana törmännyt monenlaisiin ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen, jopa hoitohenkilökunnan taholta. Tämä sairaus
ei tartu tavallisessa jokapäiväisessä kanssakäymisessä, ei koskettamalla eikä syljen välityksellä. Itselläni on
lääkkeiden ansiosta viruskopioiden
määrä laskenut veressä niin matalalle, etten voi tartuttaa sairauttani mitenkään, en seksin kautta enkä veren
välityksellä. Tämän kirjoituksen tarkoitus on valistaa ihmisiä ja kertoa,
että kuka tahansa voi sairastua, ja
että me sairastuneet olemme ihan tavallisia ihmisiä. Elämme yhtä pitkään
kuin terveet ihmiset, todennäköisesti pidempään.
Monella on vielä mielessä, miten meitä peloteltiin 80-luvulla. Homorutto, tappava tuliainen ym. Sen jälkeen
lääkkeet ovat kehittyneet huimasti,
ja tiedän varmasti, etten tule koskaan
sairastumaan aidsiin. Tämän sairauden nimi on hiv.

Jos hyväksyt minut vielä
tämän kirjoituksen jälkeen
ja haluat olla yhä kaverini,
paina tykkää.”
Päivityksen tehtyäni jäin jännityksellä
odottamaan ihmisten reaktioita, jotka ylittävät odotukseni. Yllätyin positiivisten kommenttien, tykkäysten ja
tsempin määrästä. Yhtään negatiivista kommenttia ei tullut. Jotkut tosin
eivät meinanneet uskoa, etten kuole
5–10 vuoden päästä. Joku esitti osanottonsa, mikä sekin tuntui hassulta.
Jotkut läheiset puolestaan eivät pitäneet hyvänä ajatuksena julkisuuteen
tuloa koko nimellä. Mielestäni olisi
kuitenkin hieman hölmöä yrittää jonkun nimimerkin takaa vakuuttaa ihmisille, että hiv-positiivisuudessa ei
ole mitään hävettävää. Siksi siis luit
tämän juttuni.
Ihanaa kevättä kaikille positiivisille ja
negatiivisille!
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Poikkeusyksilöt sietävät hi-virusta vuosikymmeniä
ilman lääkkeitä, ja pariin prosenttiin suomalaisista
hiv ei tartu ollenkaan
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

H

yvin pieni osa hiv-tartunnan saaneista ei vaikuttaisi sairastuvan ollenkaan,
tai ainakin heissä tauti pysyy kurissa jopa vuosikymmeniä ilman lääkitystä.

Tällaisten poikkeusyksilöiden olemassaolo on tiedetty pitkään. Heidän
immuunijärjestelmäänsä on tutkittu
runsaasti, jotta voitaisiin kehittää
uusia hiv-hoitoja. Pennsylvanian
yliopiston tutkijan Marcus Buggertin
johtama ryhmä on päässyt tarkemmin jyvälle siitä, miten hi-virus oikein
pysyy tehokkaasti kurissa näiden
harvojen yksilöiden elimistössä.
Hi-virus tunkeutuu veressä kiertäviin valkosoluihin, ja se voidaan nitistää verestä lääkkeillä, mutta sairastuneet solut piiloutuvat imukudokseen
esimerkiksi suolistossa ja imusolmukkeissa. Prosentin murto-osalla hivpositiivisista immuunijärjestelmän
cd8-solut toimivat tavallista tehokkaammin ja pitävät tartuntaa veressä kurissa. Nyt selvisi, että nämä
tappajasolut torjuvat hiviä myös imukudoksessa. Solut liimautuvat imukudokseen eivätkä palaa takaisin verenkiertoon. Tavallisesti ihmisellä on

vain vähän tällaisia muuntuneita cd8soluja, mutta pienellä prosentilla tartunnan saaneis-ta niitä on poikkeuksellisen paljon.
Veressä cd8-solut tappavat sairastuneita soluja, mutta imukudoksessa
ne eivät näytä toimivan niin. Jollain
mekanismilla ne silti onnistuvat pitämään tartunnan kurissa imukudoksessakin. Havainto on tärkeä, sillä infektoituneet solut viettävät veressä
arviolta vain kymmenen prosenttia
ajastaan. Parannuskeino edellyttäisi, että tartunnan saaneet solut saataisiin siivottua kaikkialta kudoksista.
Aiemmissa tutkimuksissa ei ole onnistuttu tarkasti havaitsemaan tätä
puolta cd8-solujen toiminnasta. Vielä pitää selvittää, miten solut tarkalleen ottaen nujertavat hiviä imukudoksessa.

Hyvin harvat ihmiset ovat
kokonaan immuuneja hivirukselle.
Arviolta yksi prosentti eurooppalaistaustaisesta väestöstä on kuitenkin
perinyt molemmilta vanhemmiltaan
mutatoituneen geenin, joka estää virusta tunkeutumasta soluihin. Heiltä
puuttuu reseptori, johon hi-virus kiinnittyisi, joten he eivät voi saada hiv-

tartuntaa. Suomessa ja Pohjoismaissa
hi-virukselle immuuneja on hieman
enemmän kuin muualla.
Suojan antava geenimuoto täytyy periä kummaltakin vanhemmalta. Tämän niin sanotun delta32-mutaation
on arveltu syntyneen joko ruttopandemioiden tai isorokon seurauksena.
Siitä voi johtua, että mutaatio on yleisempi Pohjois-Euroopassa kuin muualla ja esiintyy ylipäänsä vain eurooppalaistaustaisessa väestössä. Suojaa
antavaa geenimuotoa esiintyy 10–
15 prosentilla väestöstä. Koska geeni täytyy periä kummaltakin vanhemmalta, taudille immuuneja on vain
pari prosenttia.
Lähteet: HS 6.6.2018, Tiede-lehti ja
Buggert, M. & al. Identification and
characterization of HIV-specific resident memory CD8+ T cells in human
lymphoid tissue.
Science Immunology 01 Jun 2018: Vol.
3, Issue 24, eaar4526
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Käsikirjoitettu kohtaloni –
puolet elämästä positiivisena
TEKSTI: LEELIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hiv-tartuntaa harvoin edes ajatellaan tai pelätään, kunnes se sattuu kohdalle. Nimimerkki
Leelia on yksi heistä, joka sai odottamattoman diagnoosinsa 80-luvulla ja jolle tartunta merkitsi ensin elämän lähes täydellistä romahtamista, mutta melko rankan uudelleenarvioinnin
jälkeen elämän jatkumista – ehkä jopa entistä ehompana.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L

uulen, että meistä jokainen kirjoittaa elämänsä tarinaa. Toisilla käsikirjoitus on valmiina jo hyvissä ajoin,
ja sitä on helppo noudattaa. Itse olen
jossain vaiheessa alkanut katsella elämääni taaksepäin ja muodostaa tarinan sen pohjalta, mihin kohtalo minut johdatti. Jokainen meistä tekee
valintoja elämänsä aikana, ja jokaisella niistä on merkitystä sille, mihin
suuntaan elontie meitä vie.

Olen elänyt puolet elämästäni hiv-positiivisena. En voi
tietää, mitä elämästäni olisi tullut, jos en olisi tehnyt
tiettyjä valintoja ja päätöksiä silloin tähänastisen elämäni puolivälissä.

Eikä sillä ole väliäkään. Minun elämäni meni nyt tämän käsikirjoituksen
mukaan. Tarina noiden kohtalokkaiden hetkien jälkimainingeissa voisi
alkaa vaikka näin:
”Tyttö oli silmittömän onnellinen.
Hän oli rakastunut ensimmäistä kertaa elämässään. Afrikan aamuaurinko
paahtoi selkää, kun hän käveli autoltaan lääkärin vastaanotolle. Jakarandat leimusivat purppuraansa, ja odotettu viikonloppu merenrannalla oli
edessäpäin.
Hän oli rakastunut poikaan heti ensisilmäyksellä, pitkään ja komeaan
mieheen, jollaista hän ei ollut elämässään tavannut. Ja nyt he odottivat yhteistä lasta. Kaikki oli tapahtunut niin
nopeasti. Mutta ehkä oli aikakin. Tyttö oli jo reilusti nuori aikuinen, hankkinut koulutuksen ja saanut melko
pian valmistuttuaan työpaikan, jossa pääsi toteuttamaan unelmaansa
solidaarisemmasta maailmasta, jossa
heikompia ei jätettäisi yksin...”

Ja sitten käynti gynekologin vastaanotolla. Lääkäri ei ollut sanallakaan
maininnut ottaneensa kaiken varalta myös hiv-testin. Jysäys siinä lavetilla, kun ensin ihailtiin yhdessä ultraäänikuvaa suloisesta sikiöstä, joka siellä
keinahteli lapsiveden aalloissa: ”Onko
sinulle tehty verensiirtoa viime aikoina? Ei edes sen leikkauksen yhteydessä? Mistähän tämä tartunta sitten voisi olla peräisin?”
Järkyttynyt nuori, valkoinen nainen
kehitysyhteistyössä jostain kaukaa
Suomesta ei keski-ikäisen, valkoisen
afrikkalaislääkärin vastaanotolla tahtonut ymmärtää kuulemaansa. Ei lääkäri varmaan pienessä mielessään
edes ajatellut, että tämä nainen olisi harjoittanut seksiä mustan, tai siis
tässä tapauksessa värillisen, afrikkalaisen kanssa. Vähänpä tiesi setä ihmisten seksikäyttäytymisestä…
Sen hetken jälkeen ei elämässäni
enää mikään ollut ennallaan. En ole
koskaan ennen tai jälkeen elämässäni
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itkenyt niin paljon kuin niiden seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana.
Öisin heräsin likimärkänä painajaisiin,
joissa synnytin epämuodostunutta
lasta ja kasvoni olivat täynnä märkiviä
avohaavoja. Ja mies väitti naama aina
vain enemmän peruslukemilla, ettei
hänellä mitään tartuntaa ollut.
Minä halusin kotiin. En enää jaksanut, en pystynyt, en enää ymmärtänyt. Hoitakoon joku muu maailman
epäoikeudenmukaisuudet kuntoon.
Mieskin menetti kiinnostuksensa, kun
kuuli tartunnasta. Minä kuolisin. Ja
lapseni myös. Kauhuissani uskoin lääkäreitä, joiden mielestä myöhäinen
abortti oli ainoa mahdollisuus. Lapsella olisi varmasti tartunta.
Matkustin 13 500 kilometriä lääkärin vastaanotolle – kyseisessä Afrikan
maassa ei abortti ollut laillinen. Matkustin ja matkan aikana jouduin pohtimaan tuhansia asioita. Omaa itseä-

ni, omia arvojani, elämääni abortin
jälkeen. Onneksi pohjoismaiselle vastaanotolle saavuttuani päädyin toteamaan, ettei raskauden keskeytys tulisi
kuuloonkaan. Syntyköön lapsi millaisena syntyy, minä en pystyisi luopumaan sikiöstä, jonka olin tuntenut
kasvavan kohdussani jo yli 20 viikon
ajan. Sehän olisi ihan ihmisen näköinen pienine sormineen, varpaineen,
nöpönenineen. Muistuttaisi varmasti
ulkomuodoltaan isäänsä, mutta perisi toivottavasti minun leikkisän luonteeni ja nokkelan älyni!
Onneksi pidin pääni, sillä tuo pian
kolmekymppinen komistus jäikin sitten ainoaksi lapsekseni. En enää myöhemmin ja silloisilla tiedoilla uskaltanut tulla raskaaksi, koska oli vielä
olemassa se teoreettinen mahdollisuus myös meidän osassamme maailmaa, että äiti voisi tartuttaa viruksen
lapseensa vertikaalisesti. Tietoa ja kokemuksia oli niin vähän.

Hiv-tartunta opettaa
ihmiselle monia asioita.
Opit pitämään pääsi, puolustamaan omia valintojasi,
vaikenemaan tietyistä
asioista.
Vaikeinta alussa oli kuitenkin suhtautuminen lääkkeisiin. Ja samalla syyllisyys siitä, että olin sattunut syntymään siihen osaan maailmaa, jossa
lääkkeitä ylipäätään oli 80-luvulla tarjolla. Minulle aloitettiin raskauden aikana Retrovir-lääkitys ihan vain siltä
varalta, että näin lapsen tartuntavaara olisi pienempi. Tai niin ainakin silloin uskottiin. Kun lääkitys sitten
kerran aloitettiin, on se sen jälkeen
jatkunut lähes taukoamatta. Aina kulloisenkin ajan tiedon valossa.
jatkuu....
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Etenkin alussa sain jatkuvasti uusia
lääkkeitä. Lääkkeitä, joita tuskin edes
ehdittiin testaamaan sen enempää
rotilla kuin apinoillakaan. Toisaalta,
eläinten oikeuksien puolustajana on
kuin kohtalon ivaa, että minusta tulikin sitten koekaniini. Olen säilyttänyt
potilaskertomuksiani noilta ajoilta ja
ne ovat karua luettavaa: tautini uskottiin etenevän nopeasti, tuijotettiin
T-auttajasolujen alenemista. Välillä ei
tiedetty, kuka korvaa lääkkeet. Minulle jopa esitettiin aluksi, että joutuisin
maksamaan ne itse, kunnes tartuntatautilain nojalla lääkitys määrättiin
tartunnansaaneelle ilmaiseksi.
Sitten käyttämistäni lääkkeistä alkoi ilmestyä epämiellyttäviä sivuvaikutuksia. Niitä en tahdo edes kuvailla, sillä ne muuttivat ulkomuotoani
niin, että olen usein surullisena joutunut kohtamaan itseni peilin edessä
kysyen, olenko se todella minä? Tuli
hankaluuksia pistettävien lääkkeiden
kanssa. Tuntui, kuin kävisin läpi koko
sairaanhoidon kirjon yhden ihmisen
elämässä. Käytiin taistelua aikaa vastaan. Yritettiin pitää pienen lapsen
äiti työkuntoisena ja terveenä. Mitä
hän pysyikin, kaikki nämä vuodet. Ja
hän selvisi – asia, mitä kaikki eivät todellakaan tehneet vaan menehtyivät
joko tartunnan, stigman tai itseinhon
seurauksena. Heille jokaiselle on sydämessäni oma paikkansa.
Hiv-tartunta erottelee jyvät akanoista. Opit elämään eräänlaista kaksoiselämää. Pidät lääkkeesi piilossa, piikität niitä ihon alle naistenhuoneessa
toisten katseiden ulottumattomissa. Sinulle syntyy alkuajan epäonnisten kokemusten jälkeen tarkka vaisto
sen suhteen, kenelle asiasta voi kertoa ja kenelle ei. Avoimuuteni vuoksi
olen joskus ihmisten suoraan kysyessä vastannut rehellisesti ja sitten itse
kantanut surua siitä, että salaisuuttani on kerrottu paljon laajemmalle

joukkiolle kuin mitä olisin toivonut.
Hinta minun tuen ja avun tarpeelleni shokkivaiheessa oli se, että tutut ja
puolitutut pääsivät kauhistelemaan
heidän arvionsa mukaan minun yltiöpäisen vapaata seksikäyttäytymistäni. Eikä se kuitenkaan välttämättä
suojannut heitä omakohtaisilta tartunnoilta. Ystäväni ovat vielä 2000-luvulla tarkistaneet minulta, pitääkö
kondomia irtosuhteissa todellakin
aina käyttää, kun ”ei se mies näyttänyt yhtään sellaiselta”. Miltä me sitten
näytämme?
On onneksi niitäkin tilanteita, joita
on etukäteen pelännyt ja jännittänyt,
mutta jotka tuovat lohtua ja vapautusta. Omalla kohdallani mietin pitkään, pystyisinkö kertomaan asiasta
lapsuudenystävälleni, jota näin aina
silloin tällöin hänen luonaan ulkomailla käydessäni. Tuntui epäreilulta
keksiä syitä, miksi olin kaupungissa,
jos vaikka olin menossa tartunnansaaneiden yhteiseen pohjoismaiseen
tapaamiseen. Ja sitten kun pakon
edessä jouduin kerran asiasta kertomaan, selvisi, että hän oli samassa tilanteessa. Siitä lähtien meistä tuli toinen toistemme vakaita tukipilareita,
eikä aikojen alussa syntynyt ystävyytemme ole haihtunut minnekään.

Ihminen todella tarvitsee
tukea joutuessaan hiv-tartunnan kaltaiseen myllytykseen. Itselleni silloin alkuaikoina ja takaisin Suomeen
muutettuani tuli todella tärkeäksi tavata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia ihmisiä.

Niin Positiiviset ry, silloinen Aids-tukikeskus ja Suomen Punainen Risti järjestivät paljon erilaisia vertaistapahtumia, joiden tärkeimmäksi anniksi
nousi aina vertaisilta saatu tuki. Sen
ymmärtäminen, että hiv-tartunta ei
syrji, vaan se voi tulla kenelle tahansa.
Ne monet keskustelut, väittelyt, riitelyt, yhteiset itkut, naurut ja asioiden
perkaamiset läpikotaisin vahvistivat
minua ihmisenä samalla, kun ulospäin olin vain ihan tavallinen, työssäkäyvä ja vähitellen keski-ikäistyvä nainen.
Kun kuoleman varjo kuitenkin alkuaikoina lepäsi ylläni, päätin jossain
vaiheessa etsiä lapselleni isän. Olihan hänellä kyllä hyvät, huolehtivat
ja rakastavat isovanhemmat ja muuta sukua, mutta ajattelin, että olisi
muutenkin viisainta kasvattaa lasta
yhdessä jonkun toisen aikuisen kanssa, joka olisi siinä lähellä. Varsinkin
jos se kaikista pahin tapahtuisi. Ja miten sitten sellaisen onnistuinkin löytämään!
Uusien suhteiden luominen ei etenkään alussa ollut helppoa. Tartunnansaaneita syyllistettiin kaikilta
suunnilta, ja lööpit kirkuivat tarinoita hiv-raiskaajista ja tahallaan tartuttajista. Minultakin joku satunnainen
ja ikäiseni laboratoriohoitaja kehtasi kysyä ihmetellen: ”Mistä SINÄ olet
tartunnan saanut?” Siinä oli pidettävä oma pää kylmänä ja vertaistuki hyvin lähellä, ettei itsekin alkanut uskoa
olevansa saastainen ja häiriintynyt rikollinen. Normaalit ihmiselämään
kuuluvat tarpeet saatettiin yhdessä
yössä kääntää kostonhaluisten puheiden perusteella tahalliseksi vaaran aiheuttamiseksi, tapon tai jopa murhan
yritykseksi. Yritäpä siinä sitten elää
kuin lainkuuliainen, lähimmäisiään
kunnioittava kansalainen, joka vain
kaipaa elämäänsä rakkautta ja toimivaa ihmissuhdetta!
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Asenteet ovat onneksi terveydenhuoltohenkilöstön keskuudessa
muuttuneet sitä mukaa, kun heidän
omakohtainen kokemuksensa asiassa on kasvanut. Olen myöhemmin tavannut monia loistavia ja empaattisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia, mutta
alkuaikojen ennakkoluulot ja hysteerinen pelko ovat jättäneet omanarvontuntoon pienen, mutta lähtemättömän ihmetyksen tavasta, jolla
terveydenhuollon ammattilainen
saattaa asiakkaansa kohdata.
Kaikesta huolimatta uskalsin kuitenkin pienen poikani kanssa tutustua samalla paikkakunnalla asuvaan
mieheen, jonka kanssa olimme alussa vain työkavereita ja hyviä ystäviä. Harrastimme liikuntaa, kulttuuria ja ulkoilua yhdessä ja sitten, kun
tuntui, että mies oli rakastunut minuun, uskalsin pudottaa pommin. Tai
siksi minä sitä luulin. Hän otti tilanteen kylmän rauhallisesti ja ajatteli
varmaan mielessään, että olepa mitä
olet, sinut minä pidän. Ja niin on pitänytkin, vakaan huolehtivalla ja humoristisella tavallaan, niin tyvenissä kuin tyrskyissä. Eikä minun ole sen
koommin tarvinnut mittauttaa suosiotani ja viehätysvoimaani tindereissä
ja baareissa, mikä on ollut suuri helpotus.

Jos nyt ajatellaan elämää tarinana,
jonka jokainen meistä kirjoittaa omilla valinnoillaan ja päätöksillään siihen puhtaan valkeaan tauluun, ovat
nämä 30 vuotta menneet kuin siivillä.

Kiitos hyvän vertaistuen ja
maamme toimivan terveydenhuollon, löysin pian alkuaikojen järkytyksen jälkeen takaisin rohkean ja
uteliaan itseni. Olen saanut
ja voinut tehdä jälleen ihan
kaikkea sitä, mitä milloinkin
olen halunnut.
Olen jättänyt miettimättä, mitä ihmiset nyt ajattelevat, kun minusta on
tuntunut, että minullahan se varsinainen yllätys olisi jaettavaksi ja kylillä kauhisteltavaksi, jos niin tahtoisin. Olen uskaltanut varmaan paljon
enemmän, kun enää kuolemaakaan
ei tarvitse pelätä. Olenhan jo kerran
kuollut ja menettänyt silloisen elä-

mäni suunnan. Koen olevani kuin kissa, joka nauttii jokaisesta yhdeksästä
hengestään täysin siemauksin.
En tietenkään tiedä, miten tämä minun tarinani tulee jatkumaan, mutta jotain tämänkaltaista saattaisin toivoa:
”Nainen oikaisi pitkät säärensä
lepotuolissa ja nosti huulilleen virkistävän juoman. Auringonlasku maalasi taivaanrannan kaikilla sateenkaaren väreillä ja lupaili huomisesta
vähintäänkin yhtä kaunista päivää.
Terassin ovi kolahti ja valkoisten verhojen lomasta ilmestyi kaksi pientä
iloisesti nauravaa lasta. Toinen syöksyi suoraan naisen kylkeen työntäen
pulleita pieniä jalkojaan samalle tuolille ja toinen kantoi kainalossaan räsyistä nallea. ”Mummi, mummi, et ikinä arvaa, mitä meille tapahtui...”. En
voikaan arvata, nainen ajatteli, mutta olen ihan varma, että pian sen
kuulen. Ja hymyili. Kiitollisena elämästään. Kaikkinensa. ”
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Hiv-positiivinen saattaa
masentua herkemmin
– unohda googletohtori

TEKSTI: KATRIINA

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

Mistä masennuksen tunnistaa? Milloin hakeutua hoitoon?
Onko hoito tarpeen? Voiko masennus- ja hiv-lääkkeitä käyttää samanaikaisesti?
Psykoterapeutti Jarmo Supponen vastaa.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

N

aiset sairastuvat masennukseen THL:n mukaan miehiä useammin. HYKS:in kriisityöntekijä, psykoterapeutti Jarmo Supponen arvelee,
että naiset myös näkyvät tilastoissa
selvemmin.

”Naiset uskaltavat puhua
masennuksesta. Miehet jäävät tilastoissa piiloon.”
Myös hiv-positiiviset kärsivät masennuksesta ja ahdistuksesta muuta väestöä enemmän. Se johtuu Supposen
mukaan siitä, että stigma aiheuttaa
salailun kulttuuria.
”Hiv on sukupuolitauti, ja seksuaalisuus liittyy tosi voimakkaasti ihmisen
minuuteen.” Hiv-kaapissa oleminen
voi aiheuttaa masennusta ja ahdistusta. Ihminen voi stigmatisoida itseään
tai joutua peittelemään sairauttaan
ulkopuolisilta. Kuormitusta lisää myös
huoli omasta terveydestä.

”Kannattaa varoa googletohtoria. Jos
etsii tietoa netistä hivistä tai masennuksesta, kannattaa valita sivusto
tarkkaan: hiv-järjestöt ja viranomaiset
ovat luotettavia tahoja.”
Masennukseen kannattaa hakea
apua
Masennukselle on tarkat kriteerit: esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestänyt selittämätön surullisuus, univaikeudet,
itsetuhoiset ajatukset ja muutokset
ruokahalussa. Kun oireita esiintyy riittävän pitkään ja voimakkaina, voidaan puhua masennuksesta.
Varsinainen masennus tai depressio
on vaarallinen sairaus, johon täytyy
hakea apua. Lievien masennus – ja
ahdistusoireiden kanssa voi pärjätä,
vaikka ne jatkuisivat pitkäänkin.

”Jos ihmisellä on itsetuhoisia ajatuksia, silloin kannattaa viimeistään hakea
apua.”

HUS:in infektiopoliklinikalta ohjataan
ihmisiä herkästi Supposen pakeille. Vastaanotolla kannattaa mainita,
jos kärsii masennus- ja/tai ahdistusoireista. Vastaanotolta voi saada myös
lähetteen HYKS:in psykiatriseen yksikköön. Tätä reittiä apua joutuu
odottelemaan viikon pari.
Jos kaipaa nopeasti apua, kannattaa hakeutua omalle terveysasemalle
juttelemaan. Helsingissä usealla terveysasemalla on psykiatrinen hoitaja, mutta muissa tapauksissa potilaat
ohjataan yleensä eteenpäin psykiatriselle hoitajalle. Jos terveyskeskus on
kiinni ja hoitoon on päästävä välittömästi, täytyy hakeutua lähimpään
päivystykseen. Helsingissä päivystykset löytyvät Malmilta ja Haartmanin
sairaalasta.
Lääkitys suunnitellaan yhdessä infektiolääkärin kanssa
Masennus- ja hiv-lääkkeet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Joillain lääkkeillä voi kuitenkin olla yhteisvaikutuksia.
Lääkityksestä päätetään aina yhdessä
psykiatrin ja infektiolääkärin kanssa.
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”Lääkityksessä mennään masennuslääke edellä. Jos ihminen tarvitsee
jonkun tietyn lääkkeen, voidaan hivlääkitystä muuttaa siihen sopivaksi.”
Pelkkä lääkitys ei Supposen mukaan
ole tehokas hoito masennukseen.
Avuksi tarvitaan terapiaa. Lisäksi masentunut voi saada tukea toipumiseen erilaisista vertaistukiryhmistä.
Hoitoa ei kannata myöskään lopettaa
heti, kun oireet helpottavat.

”Yhden koulukunnan mukaan lääkkeet voi lopettaa
heti oireiden kadottua. Toiset lääkärit kehottavat syömään niitä vielä 3–6 kuukautta. ”

Vaikka lopettaisi lääkityksen, hoitosuhdetta kannattaa pitää yllä akuutin
vaiheen jälkeenkin. Masennus uusiutuu herkästi.

mentti vaikuttavat siihen, kuinka pian
mieliala palaa normaaliksi. Toiset eivät koskaan lakkaa suremasta tartuntaansa.

Kaikki ei ole masennusta,
mikä siltä näyttää

Myös hoitouupumus saatetaan joskus sekoittaa masennukseen. Supponen tapaa työssään ihmisiä, jotka väsyvät vuosia, jopa vuosikymmeniä,
kestävään sairauteensa. ”Mikään ei
muutu, mikään ei kehity. Se on sitä
samaa vuodesta toiseen.”

Supposen mielestä masennuksesta puhutaan nykään heppoisin perustein.
Lehdet pullistelevat neuvoja masennuksen itsehoitoon: liikunnasta meditaatioon ja vitamiineihin. Tämä
saattaa hämärtää käsitystä masennuksesta. Normaalit ihmiselämän surut aletaankin mieltää masennukseksi.
Ihminen voi olla alakuloinen saatuaan tietää hiv-tartunnastaan. Ihmiset
käsittelevät tietoa eri tavoin, ja toiset sopeutuvat elämäänsä hiv-positiivisena nopeammin kuin toiset. Myös
aiempi sairaushistoria ja tempera-

Tällöin hiv-hoitoon sitoutuminen voi
kärsiä. Kyse ei kuitenkaan ole masennuksesta. Masentunutta ei kiinnostaa yhtään mikään. Hoitoon uupunutta kiinnostaa yhä muut asiat, hän ei
vaan jaksa sitoutua hiv-hoitoon.
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Ruotsin korkein oikeus antoi 7.6.2018
ennakkopäätöksen:

Toimivalla hiv-lääkityksellä
oleva hiv-positiivinen
vapautettiin syytteestä
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nyt se on vihdoinkin totta: Ruotsin korkein oikeus on antanut hiviin liittyvän, vapauttavan
ennakkopäätöksen. Korkeimman oikeuden päätös koskee tapausta, jossa hiv-lääkityksellä
oleva mies oli ollut suojaamattomassa yhdynnässä toisen miehen kanssa. Päätöksen
mukaan ihmistä, jonka hiv-tartunta on hyvässä hoitotasapainossa, ei voida syyttää hivin
tartuttamisesta tai tartunnalle altistamisesta. Toimivan hiv-lääkityksen ansiosta
tartuntariski suojaamattomassa yhdynnässä on häviävän pieni.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

K

orkein oikeus hylkäsi hiv-positiivista miestä vastaan nostetun
syytteen, jossa häntä syytettiin vaaran aiheuttamisesta, koska hän oli
ollut seksikontaktissa toisen miehen kanssa ilman kondomia. Syyttäjä esitti, että mies oli vakavaa huolimattomuutta osoittaen altistanut
asianomistajan vaaraan saada vakava
sairaus. Syytetty oli ollut kaksi kertaa
suojaamattomassa yhdynnässä asianomistajan kanssa. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat jo aikaisemmin hylänneet syytteen.
Ruotsin korkeimman oikeuden mukaan vaaran aiheuttaminen toiselle
on rangaistavaa vain, jos se on aiheuttanut konkreettisen vaaran todelli-

selle vaikutukselle,
kuten esimerkiksi
vakavan
sairauden
tarttumiselle. Jotta
kyse olisi konkreettisesta vaarasta, vaaditaan,
että vaikutuksen
olisi oltava mahdollinen.
Vaaditaan myös, että vaikutuksen toteutumiselle on tietty todennäköisyys – olisi kohtuullista edellyttää

vaikutusta, joka olisi seuraus teosta. Hiv-lääkitys
on toimiva, kun
hiv-tartunnan
saaneen verestä on mitattu useissa, tietyllä aikavälillä
otetuissa verikokeissa virustaso, joka on mittaustason alapuolella.
Hiv-tartunnan saaneen
tulee myös huolehtia lääkehoidostaan. Hänen tulee olla säännöllisesti yhteydessä hoitotahoonsa,
eikä hänellä voi olla muita seksiteitse
tarttuvia sairauksia.
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Ennakko päätöksen kohteena olevassa tapauksessa kaikki toimivan hivlääkityksen kriteerit täyttyivät.
Kansanterveysviranomainen oli jättänyt lausunnon korkeimpaan oikeuteen, ja oikeus oli kuullut asiassa
lääketieteen asiantuntijoita. Tiedon
perusteella on muodostunut yksiselitteinen kuva siitä, että tartuntariski on hyvin pieni, kun yksilö on toimivalla hiv-lääkityksellä. Lukuisissa
kansainvälisissä tutkimuksissa asian
on osoitettu asian olevan näin. Korkein oikeus toteaa tarkastelun perusteella, ettei rikosoikeudellisesta nä-

kökulmasta katsottuna voida katsoa
olevan mitään konkreettista vaaraa
tartunnan välittymiselle, kun toimivalla hiv-lääkityksellä oleva hiv-positiivinen on suojaamattomassa yhdynnässä. Jos yksilöllä ei ole toimivaa
hiv-lääkitystä, konkreettinen tartuntavaara voi kuitenkin olla olemassa.
Koska hiv-lääkitys oli tässä tapauksessa toimiva, korkein oikeus hylkäsi syyteen.
Heja Sverige! – Toivottavasti Suomi
seuraa kohta perässä.

Korkein oikeus antoi päätöksen
7 kesäkuuta 2018
www.hiv-sverige.se/rfsu-rfsloch-hiv-sverige-antligen
www.hogstadomstolen.se/
Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hivsmittad-med-valinstalld-hivbehandling-frias-efter-oskyddade-samlag/
www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-06-07%20B%20244117%20Dom.pdf

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

Hiv-kotitesti
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P

itkän odotuksen jälkeen
suomalaisiin apteekkeihin ja
mahdollisesti kauppoihinkin
(Ainakin Hivpointin verkkokauppaan) on tulossa myyntiin kotona tehtävä hiv-testi,
jolla henkilö voi itse testata,
onko saanut hiv-tartunnan.
Hiv-kotitestistä saa tuloksen
15 minuutissa.

Kotitestejä on aiemminkin ollut myytävänä ulkomaalaisissa verkkokaupoissa, mutta niiden käyttöturvallisuus ja laatu eivät välttämättä ole
olleet kunnossa.
Vielä viisi vuotta sitten Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos THL piti netin
kautta ulkomailta tilattuja kotitestejä
epäluotettavina.

– Aikaisemmin ongelmana netin
kautta tilattavissa testeissä on ollut se, että testien toimivuudesta ei
ole ollut tietoa, koska niiden toimivuutta ei oltu arvioitu asianmukaisesti, sanoo tutkimuspäällikkö Henrikki
Brummer-Korvenkontio THL:stä.
Kotikäyttöön tarkoitetut pikatestit
ovat viime vuosina kehittyneet, ja
niiden toimivuudesta on saatu tarpeeksi tieteellistä näyttöä. Niinpä ensimmäiset hiv-kotitestit ovat tulossa myyntiin Suomessa jo tänä kesänä.
Testin toimivuutta on myös arvioitu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
– Meillä on nyt luotettava testi suomenkielisillä, helposti ymmärrettävillä ohjeilla, kertoo Brummer-Korvenkontio.
www.yle.fi/uutiset

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Voimia vertaistuesta

TEKSTI:
SISSI KORHONEN

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

”Vähitellen aloin uskaltautua toimistolle muiden hiv-positiivisten läsnäollessa, aloin nähdä
muita ja jutella heidän kanssaan. Tajusin, että tarvitsen sitä, että puhun sellaisten ihmisten
kanssa, jotka ovat samassa tilanteessa kuin minä ja jotka ovat käyneet samat asiat läpi.”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

N

äin sanoo Jenni, joka on ollut
mukana Positiiviset ry:n vertaistoiminnassa kahdeksan vuotta, vuodesta 2010. Vuosien varrella hän on ollut
monessa eri roolissa: milloin täyspäiväisenä tapaamispaikan työntekijänä, milloin vapaaehtoisena, milloin
tuettavana, milloin tukihenkilönä. Vapaaehtoisena työnkuva on vaihdellut
kondomien pakkaamisesta chat-päivystykseen.

Kun Jenni sai hiv-diagnoosinsa joulukuussa 2009, hän
oli aluksi kuukausia yksin
tiedon kanssa.

Tartunnan hän oli saanut saman vuoden aikana vakituisessa parisuhteessa, mutta silloisen kumppanin kanssa
hän ei asiaa jäänyt puimaan. Myöskään pienille lapsilleen hän ei vielä
tuolloin asiasta kertonut.
Eräänä päivänä, vuonna 2010, Jenny
Hivpointista ohjasi Jennin Positiivisten toimistoon, missä hänet otti vastaan järjestön toiminnanjohtaja Sini
Pasanen. Sinin toimisto oli Hivpointin ohella aluksi ainoa paikka, missä Jenni puhui hivistä. Vähitellen hän
kuitenkin uskaltautui myös Tapaamispaikan puolelle, muiden hiv-positiivisten seuraan. ”Siellä ymmärsin,
etten ollut asiani kanssa yksin”, Jenni
muistelee. Joillain uusista tuttavuuk-

sista oli ollut hiv jo kauan. ”Minulle
oli helpottavaa nähdä omin silmin,
että hivin kanssa selviää”, hän jatkaa.
Vuosien 2013 ja 2016 Elämänlaatukyselyiden mukaan vertaistuen piirissä
toimiville positiivisille ”hiv on tuonut
keskimääräistä enemmän positiivisia asioita elämään, heihin ihmisten asenteet vaikuttavat vähemmän,
heillä on hyvä tukiverkosto eikä hivtartunta estä tekemästä asioita, joita
he haluavat. He eivät koe niin paljon
yksinäisyyttä ja häpeää, eivätkä tunne itseään hivin vuoksi niin ’likaisiksi’
kuin muut vastaajat.” (Poveri 2/2017)
Juuri tämän vuoksi myös Jenni kutsuu itseään vertaistuen vankaksi kannattajaksi ja vannoo asioista avoi-

21

mesti puhumisen nimeen. Hän itse
kertoo vertaistuen kautta oppineensa
puhumaan myös muista, hiviin liittymättömistä asioista ääneen.

Jenni on kokenut vertaistuen positiiviset vaikutukset
elämässään, paitsi Positiivisten toiminnan parissa myös
sen ulkopuolella.
”Vertaistuki on antanut minulle paitsi hirveästi ystäviä, myös vahvuutta
ja voimia hyväksyä hivin”, hän sanoo.
Tämän lisäksi se on tehnyt Jennistä
avoimemman ja suvaitsevamman ihmisen. Aiemmin jyrkäksi itseään ku-

vaileva nainen on Positiivisten kautta alkanut ymmärtää erilaisia ihmisiä
paremmin. ”Olen huomannut, että ihmiselle voi elämän aikana tapahtua
kaikenlaista”, hän toteaa. ”Posiitivisissa meillä kaikilla on erilaiset taustat,
mutta lopulta kuitenkin aina se yksi,
yhteinen juttu”, Jenni kiteyttää.
Julkisesti Jenni on käynyt puhumassa hivistä muun muassa lääkäreille ja
opiskelijoille, sillä hän kokee tärkeäksi oikean tiedon välittämisen hiv-negatiivisille. Etenkin terveydenhuollon
ja vanhustyön rintamalla olisi hänen
mukaansa kuitenkin vielä paljon työtä tehtävissä, sillä hoitohenkilökunnan tiedot ovat usein vanhentuneita ja vaillinaisia. ”Se on valitettavaa,
mutta kaikkein ikävimmät, hiv-positiivisten kokemat syrjintätapaukset liittyvät edelleen aina terveydenhuollon

henkilökuntaan”, Jenni toteaa. Ystävilleen ja tuttavilleen hän puolestaan
kertoo hivistä valikoiden.
Nykyisin Jenni toimii tukihenkilönä muille apua tarvitseville. Tuki menee aina tuettavan ehdoilla ja määrittyy sen mukaan, millaista tukea kukin
tarvitsee. Monet vertaistukeen hakeutuvat eivät ole olleet Positiivisten
kanssa aiemmin tekemisissä. ”Yleensä vertaistuki lähtee siitä käyntiin,
että potilas ohjataan Aurorasta tai Hivpointista meidän puoleen”, Jenni
kertoo. Sen jälkeen seuraa tapaaminen, mikä voi tapahtua missä tahansa – joko Positiivisten toimistolla tai
esimerkiksi kahvilassa. Tapaamisessa tarkastellaan, missä mennään. Mitään sellaista ei tarvitse jakaa, mitä ei
halua. ”Positiivisiin voi tulla vaikka nimettömänä, jos haluaa”, Jenni
kannustaa.

Miten vertaistuen pariin?
Positiiviset ry tarjoaa maksutonta ammatillista seksuaalineuvontaa, elämänhallintaa tukevia keskusteluita ja asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa
neuvontaa kaikissa hiviin liittyvissä asioissa hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen. Lisäksi Positiivisissa on aina mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin työntekijöiden kanssa.
Kaikki vertaistapaamiset löydät kotisivuillamme olevasta kalenterista

www.positiiviset.fi I puh. (09) 692 5441
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Onko hiv-hoito sama
miehille ja naisille?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hiv-positiivisten naisten hivin hoito on hyvin samanlaista kuin hiv-positiivisilla miehillä.
Hiv-lääkkeiden käyttöä koskevat suositukset ovat yleensä samat naisille ja miehille.
Kuitenkin yleisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen lisäksi on olemassa joitakin
hivin hoitoon liittyviä kysymyksiä, jotka koskettavat erityisesti naisia. Tällaisia ovat
erityisesti gynekologiset asiat.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kohdunkaulan solumuutokset

Gynekologinen seuranta
Hiv-positiivisten naisten gynekologisen seurannan tavoitteena on tunnistaa hoitoa vaativat kohdunkaulan solumuutokset, huolehtia tehokkaasta
raskaudenehkäisystä ja ohjeistaa raskauden suunnittelussa.
Hiv-diagnoosiin jälkeen jokainen nainen tulisi lähettää gynekologin arvioon. Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan sen hetkinen gynekologinen
tilanne, selvitetään raskauden ehkäisytarve ja otetaan PAPA-näyte.
Jatkossa lääkärikäyntien tarve gynekologian poliklinikalla määräytyy Papa-löydösten, ehkäisytarpeen,
raskaustoiveen tai mahdollisten gynekologisten sairauksien mukaan.

Hiv-positiivisilla naisilla kohdunkaulan pahanlaatuiset solumuutokset ovat yleisempiä kuin hiv-negatiivisilla. Hiv-positiivisista naisista
2,9–5%:lla esiintyy syövän esiasteen
tasoisia muutoksia. Emättimen ja ulkosynnytinalueen solumuutosten
esiintyvyys on jopa kaksikymmenkertainen. Nykyaikaisen hiv-hoidon aikana niiden esiintyvyys on kuitenkin
laskenut merkittävästi.

HUSissa on ohjeena, kun hiv-tartunta
todetaan, seurantaväli alussa on yksi
vuosi; ensimmäinen Papa-kontrolli
otetaan vuoden kuluttua ensimmäisestä. Mikäli kahdessa ensimmäisessä näytteessä on SIL -muutoksia, suositellaan PAPA-seurantaa vuosittain.
Mikäli kaksi ensimmäistä näytettä
ovat normaalit ja naisella on käytös-

sään hiv-lääkitys hyvällä hoitovasteella, voidaan Papa-näyte ottaa kolmen
vuoden välein.
Kohdunkaulan poikkeavan solulöydöksen jatkoselvittelyt tapahtuvat
normaalin käytännön mukaan, samalla tavalla kuin hiv-negatiivisilla.
Oulussa, Tampereella ja Turussa noudatetaan hyvin samankaltaista käytäntöä kuin HUS:ssa. Oulussa jokainen uusi naispuolinen hiv-potilas
lähetetään rutiinisti gynekologin konsultaatioon. Jatkotoimet ja –kontrollit määräytyvät gynekologin arvion ja
mahdollisten solumuutosten perusteella.
Tampereella Taysissa noudatetaan
Käypä hoito -suositusta. Hiv-positiivisten naisten osalta kohdunkaulan,
emättimen ja ulkosynnytinten solumuutosten osalta on kirjoitettu:
Hiv-positiivisilla naisilla kohdunsuun
solumuutosten esiintyvyys on noin
3-kertainen hiv-negatiivisiin naisiin
verrattuna. Riski saada histologinen
HSIL-muutos 5 vuoden seurannassa
ei kuitenkaan ole suurentunut hiv-negatiivisiin naisiin verrattuna, jos papa-
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testi ja hr-HPV-testi ovat negatiivisia
lähtötilanteessa. (hrHPV testillä tutkitaan myös suuremman riskin HPV virukset.)
Alle 30-vuotiaat naiset: Papa-testi
tehdään hiv-diagnoosin yhteydessä.
Jos sen tulos on normaali, papa-testi tehdään vuosittain 3 vuoden ajan,
minkä jälkeen siirrytään 3 vuoden
seulontaväliin.
Naisilla, jotka ovat olleet hiv-positiivisia lapsesta saakka, papa-testi tulisi tehdä vuoden kuluttua yhdyntöjen
alkamisesta tai viimeistään 21-vuoden iässä.

Jos papa on ASC-US (=levyepiteelimuutos, merkitys epäselvä) ja hrHPVtesti on positiivinen, tehdään kolposkopia. (Kolposkopia-tutkimuksessa
tarkastellaan mikroskoopin avulla ulkosynnyttimiä, emätintä ja kohdunsuuta.)
Jos papa on ASC-US ja hrHPV-testiä ei
tehdä, suositellaan uutta papa-testiä
6–12 kuukauden kuluttua, ja jos siinä
on ASC-US tai vahvempi muutos, ohjelmoidaan kolposkopia. Jos irtosolukokeessa on LSIL tai vahvempi muutos, ohjelmoidaan kolposkopia.
30 vuotta täyttäneet naiset: hiv-diagnoosin yhteydessä tehdään papa-testi ja sitten vuosittain 3 vuoden ajan.
Jos tehdään myös hrHPV-testi ja se
on negatiivinen, voidaan siirtyä suoraan 3 vuoden seulontaväliin. Jos HrHPV-testi on positiivinen ja papa-testi
on negatiivinen, tehdään hrHPV-tes-

ti vuoden kuluttua. Irtosolukokeen
ASC-US ilman HPV-testausta kontrolloidaan 6–12 kuukauden kuluttua.
Jos irtosolukokeessa on LSIL tai vahvempi muutos, ohjelmoidaan kolposkopia.
Eurooppalaisen suosituksen mukaan
hiv-positiivisten naisten kolposkopiat tulisi keskittää hiv-infektioiden hoitoon erikoistuneisiin yksiköihin. Kohdunkaulan solumuutokset hoidetaan
kuten hiv-negatiivisilla naisilla.”
Myös Keski-Suomessa noudatetaan
Käypä hoito-suositusta. Ensimmäinen papa-käynti, varsinkin ulkomaalaisilla, on sairaalassa. Naistenklinikan
päätöksellä hiv-positiiviset käyvät perusterveydenhuollossa papa-kontrolleissa, mikäli papa on ollut siisti. Asia
otetaan puheeksi naisten kanssa vuosittain. Poikkeavat löydökset siirtyvät
sairaalan seurantaan.

Hormonikierukan aiheuttama kuukautisten niukkeneminen saattaa
vähentää tartuttavuutta. Ainakin
HUS:ssa sairaala tarjoaa sen ilmaiseksi gynekologisen seurannan yhteydessä.
Ehkäisypillereillä saattaa olla interaktiota hiv-lääkkeiden kanssa. Hivlääkkeiden käyttö ehkäisypillereiden
kanssa tulee aina tarkistaa. Myös ehkäisykapseleilla interaktiot ovat mahdollisia, esimerkiksi efavirentsi laskee
merkittävästi ehkäisytehoa. Kuparikierukan tehoon hiv-lääkitys ei vaikuta.

Raskauden ehkäisy
Hiv-positiivisen naisen raskauden olisi hyvä olla suunniteltu. Jokaisella gynekologin vastaanotolla ja infektiolääkärin vastaanotolla vuosittain tulisi
varmistua luotettavasta raskauden
ehkäisystä. Mikäli kondomia ei käytetä tai kondomin merkitys on vähentynyt vakituisessa parisuhteessa, kasvaa
muun ehkäisyn tarve.
Raskauden ehkäisyssä suositaan menetelmiä, joiden tehoon hiv-lääkitys
ei vaikuta. Eri ehkäisymenetelmissä
voi olla muitakin terveysvaikutuksia,
mutta ne ovat hiv-positiivisilla samoja
kuin hiv-negatiivisilla.
Hormonikierukka on erittäin luotettava ehkäisykeino, jonka tehoon hivlääkitys ei vaikuta.

Ehkäisyinjektiota (DMPA, medroksiprogesteroni) ei yleensä käytetä Suomessa. Sitä käytetään enemmän kehitysmaissa pitkävaikutteisuuden ja
vähäisten interaktioiden takia. Valitettavasti sillä on erittäin runsaasti sivuvaikutuksia.
Kaikille raskautta suunnitteleville
naisille suositellaan foolihappolisää.
THL:n suositus on 400ug/vrk tai suurempi annos lääkärin yksilöllisen suosituksen mukaan. Foolihappolisä aloitetaan noin kaksi kuukautta ennen
ehkäisyn poisjättämistä ja jatketaan
12. raskausviikon loppuun.
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(tenofoviiridisoproksiilin ja emtrisitabiinin yhdistelmällä) ja sen turvin
suojaamattomia yhdyntöjä ovulaation aikaan.

Jos pariskunnasta molemmilla on
hiv eikä kummallakaan ole resistenttiä virusta, ei ole estettä suojaamattomalle yhdynnälle. Naiselle suositellaan aloittamaan lääkitys jo ennen
raskausyrityksiä, mikäli sitä ei ole vielä aloitettu.
Serodiskordantille (toinen hiv-positiivinen ja toinen hiv-negatiivinen)
pariskunnalle tulisi lääkärissä kertoa
siitä, että lääkitty hiv ei tartu; Swiss
statementistä, HPTN052- ja PARTNER-tutkimusten tuloksista. Lääkärit puhuvat hyvässä hoitotasapainossa olevasta hivistä, me olemme myös
yksinkertaistaneet viestin; lääkitty hiv
ei tartu.
Jos nainen on hiv-positiivinen ja mies
hiv-negatiivinen: Suositellaan aloittamaan hiv-lääkitys naiselle jo ennen
raskausyritystä. Lääkärit / hoitohenkilökunta voivat ohjeistaa ovulaation tunnistamiseen, ja jos Swiss-statementin ehdot täyttyvät, suositellaan
suojaamatonta yhdyntää tai koti-inseminaatiota. Jos sperma koti-inseminaatioon otetaan kondomista, kondomissa ei saa olla spermisidejä.
Jos nainen on hiv-negatiivinen ja
mies hiv-positiivinen, niin miehelle aloitetaan hiv-lääkitys ja hi-virusten pitäisi olla mittaamattomissa vähintään 6 kk:ksi. Olisi hyvä varmistaa,
ettei pariskunnalla ole merkittävästi
alentunut fertiliteetti (tehdään m. siemennesteanalyysi, gynekologin tutkimus ja arvio naisen tilanteesta).
Naiselle voidaan harkita enimmillään vuoden mittaista PreP-hoitoa

Jos raskaus ei käynnisty, pariskunta
ohjataan lapsettomuustutkimuksiin
ja -hoitoihin samoin kriteerein kuin
hiv-negatiiviset. Tällä hetkellä mahdollisuus hoitoihin HUS:ssa, TAYS:ssa
ja Väestöliitossa (Mehiläinen Felicitas), jotka palvelevat kaikkia Suomen
hiv-positiivisia. Hiv-positiivisten lapsettomuuden syyt ovat samoja kuin
hiv-negatiivisilla.

Raskaus
Raskaus ja synnytys eivät vaikuta naisen hiv-infektioon. Hiv-lääkkeet raskauden ja synnytyksen aikana
pienentävät hivin tarttumisriskin syntyvään lapseen hyvin pieneksi sekä
tietysti pitävät yllä naisen omaa terveyttä. Kun raskaus on suunniteltu
yhdessä hoitavien lääkäreiden kanssa, on lapsen riski saada hiv-tartunta
äidiltä alle 1%. Mikäli äidin hiv-tartunta on ollut tiedossa, Suomessa ei ole
syntynyt yhtään hiv-positiivista vauvaa hiv-positiivisille äideille.
Naisille hiv-lääkkeet valitaan mahdollista raskautta silmällä pitäen, jotta
ne ovat mahdollisimman turvalliset ja
toimivat, mikäli nainen tulee raskaaksi. Tänä päivänä tiedetään, että suurinta osaa hiv-lääkkeistä voi käyttää
raskauden aikana. Ja joistakin lääkkeistä on kertynyt enemmän tutkimustietoa kuin toisista.
Menopaussi

Jotkut tutkimukset viittaavat siihen,
että hiv-tartunnan saaneilla naisilla
menopaussi saattaa aikaistua ja menopaussin oireet saattavat olla voimakkaampia. Tutkimus aiheesta on
kuitenkin rajallista, eikä luotettavia
tutkimustuloksia juuri ole.
Hormonikorvaushoitoa voidaan toteuttaa samoin periaattein kuin hivnegatiivisilla.
Huomioitavaa on, että hiv-lääkkeet
saattavat laskea estrogeenihoidon tehoa, joten tarvittaessa estrogeeniannos voi olla isompi.
Luontaistuotteista ja hiv-lääkkeistä ei
juuri ole yhteisvaikutustutkimuksia,
joten niiden käyttöä ei suositella.
Menopaussin aikana (ja toki myös ennen sitä) on hyvä kiinnittää huomiota luuston hyvinvointiin. Yksi kaikkien
naisten suurimmista pitkäaikaisista
terveyteen vaikuttavista seikoista menopaussin jälkeen on osteoporoosi.
Hiv-tartunnan saanet ovat kuitenkin
osteoporoosin ja osteopenian suhteen isommassa riskissä kuin hiv-negatiiviset.

Menopaussilla on myös vaikutuksia
sukupuolielinkudoksiin: emättimen
limakalvo ohenee ja heikkenee, verenkierto heikkenee ja emätin myös
lyhenee. Virtsarakossa ja virtsaputkessa esiintyy samanlaisia muutoksia.
Nämä muutokset aiheuttavat mm.
emättimen kuivuutta ja toistuvia tulehduksia. Hiv ei vaikeuta näiden ongelmien hoitamista.
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Hiv ja rintasyöpä
Hiv-infektio ei lisää naisten rintasyöpäriskiä. Seulonta, diagnostiikka
ja hoito tapahtuvat kuten hiv-negatiivisillakin. Hoidon yhteydessä sytostaattien interaktiot on tarkistettava
potilaskohtaisesti.

Arvosta.fi
Hiv-hoitotyön käsikirja, löytyy mm.
Shas.fi ja hivpoint.fi
Aidsmap.com
Thewellproject.org
www.terveyskyla.fi/infektiotalo/
infektiotaudit/hiv

Kirjoittaja Sini Pasanen
Kiitokset erikoislääkäri Inka Aholle
oikolukemisesta

Mainio tulkintaohje Papa-vastauksille
–potilasohje löytyy mm. terve.fi -sivuilta: www.terve.fi/artikkelit/77057-tulkintaohje-papa-vastaukselle-potilasohje

Thl.fi

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

Naisilla on suurempi riski saada hiv-tartunta raskaana ollessa kuin muina aikoina
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

K

eväällä CROI-konferenssissa esitelty tutkimus osoitti, että hivin tartuntariski oli lähes kolminkertainen
raskaana ollessa ja neljä kertaa todennäköisempää kuuden kuukauden
ajan synnytyksen jälkeen verrattuna
muihin aikoihin.

Aikaisemmat tutkimukset siitä, lisääkö raskaus hiv-tartunnan riskiä, ovat
olleet tuloksettomia.
CROIssa esitelty huomattavasti suurempi tutkimus vahvisti jo pitkään
epäillyn asian: raskaus ja imetys ovat
erityisiä hiv-infektion riskejä naisille.

Tutkijat eivät ehdota muuta syytä
suurempaan riskiin kuin hormonaaliset muutokset raskauden ja imetyksen aikana. Aidsmap.com

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

Naisten hiv-tartuntojen määrä
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S

uomessa on todettu hiv-tartunta 1098 naisella 10.6.2018 mennessä.
Seksissä saatuja tartuntoja on 746 ja
huumeiden käyttövälineistä (ruiskut
ja neulat) 96 hiv-tartuntaa. Yhteensä
Suomessa on todettu lähes 4000 hivtartuntaa. Thl.fi

Tartunnat 2017
Vuonna 2017 Suomessa todettiin yhteensä 158 uutta hiv-tartuntaa. Tartunnan saaneista naisia oli 57 (36%).
Heistä 33 ilmoitti saaneensa tartun-

tansa heteroseksistä. Vuonna
2016 tartunnan saaneista naisia
oli 59 ja vuonna 2015 43.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Vertaistapaamisia 2018
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

T

apaamiset löydät myös kotisivuillamme olevasta kalenterista, www.positiiviset.fi

Lisätietoja tapaamisista sekä tapaamispaikan saat tietoosi yhdyshenkilöiltä ja toimistoltamme
(09) 692 5441 tai suoraan Juha-Erkiltä puh. 044 750 7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Elokuu
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
su 5.8. klo 10-16
Perinteinen rantapäivä
perheille ja naisille
10.8. - 12.8.
Homo ja bi-miesten
mökkiviikonloppu

la 25.8. klo 15-18
Tapaaminen kaikille hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen; kuulumisia
kansainvälisestä aids-konferenssista
pe 31.8.
Nuorten tapaaminen klo 18

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

Syyskuu
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
la 8.9. klo 18
Homo- ja bi-miesten tapaaminen
la 15.9 klo 12-18
Mielenterveyden ensiapu -koulutus
hiv-positiivisille Oulussa
to 20.9. klo 17
Tapaaminen hiv-positiivisille
maahanmuuttajille

pe 21.9. klo 16
Tapaaminen Tampereella; kuulumisia
kansainvälisestä aids-konferenssista
la 22.9. klo 13
Tapaaminen +55-vuotiaille
pe 28.9. klo 17
Tapaaminen Turussa; kuulumisia
kansainvälisestä aids-konferenssista

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

Mielenterveyden ensiapu kansalaistaidoksi koulutus hiv-positiivisille
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Aika: la 15.9. klo 12-18 ja
la 24.11. klo 12-18
Paikka: Oulu, tarkemman paikan saat
tietoosi ilmoittautumisen yhteydessä
Mistä on kyse?
Mielenterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Se on
elämäntaito ja voimavara, joka auttaa kohtaamaan arjen haasteet ja erilaiset tilanteet elämässä. Psyykkinen
tai fyysinen sairaus eivät estä mielenterveystaitojen harjoittelemista. Päinvastoin, mielenterveystaitojen vahvistaminen edesauttaa sairauksista
toipumista ja niiden kanssa selviämistä. Mielenterveystaitoja voi opiskella missä iässä hyvänsä.
Mieleltään terve ihminen on sopeutumiskykyinen ja joustava. Hän on
elämänmyönteinen, tyytyväinen ja

kykenee osoittamaan empatiaa toisia
ihmisiä kohtaan. Hän kykenee ilmaisemaan tunteitaan ja omaa keinoja
elämän mukanaan tuomien vaikeuksien voittamiseen. Mielenterveys
vaihtelee ja muuttuu elämäntilanteiden ja kokemusten myötä.
Mielenterveyden ensiapu -koulutusten tavoitteena on kansalaisten mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen
lisäämällä tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös vaikuttaa asenteisiin ja
vähentää leimaantumista.

MTEA1 – kurssilla keskitytään mielen
hyvinvointiin ja sen kehittämiseen
muun muassa tunne-, vuorovaikutusja selviytymistaitoja opiskelemalla.
Positiiviset ry:n toteuttamassa MTEA1
koulutuksessa lähestymme kyseisiä asioita muun muassa hiv-positiivisuuden näkökulmasta. Kurssi kostuu
14 lähiopiskelutunnista. Kouluttajana
toimii Nonni Mäkikärki.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
30.8. mennessä Juha-Erkille:
juha-erkki.kants@positiiviset.fi tai
puh. 044 750 7462

Mielenterveyden ensiapu 1 on kehitetty Suomen Mielenterveysseurassa ja MTEA -koulutuksissa osallistujan
tiedot mielenterveydestä syvenevät,
omat voimavarat ja selviytymiskeinot
vahvistuvat.

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

Positiiviset ry somessa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

positiiviset_hivfinland

Positiitiviset ry @Positiiviset

Positiiviset ry Hiv-Finland

Positiiviset ry Hiv Finland

Nettisivujen kalenterista löydät aina ajankohtaisimmat tiedot!
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