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Tarttumaton stigma

Käytimme toukokuisen aamu-
palaverin Toivon päivän tapahtuman 
nimen pohtimiseen. Valitsimme ni-
meksi lopulta kunnianhimoisen ta-
voitteen Let´s stop hiv! Hiv pysähtyy 
Suvilahden graffitiseinään, tai ainakin 
välinpitämättömyys hivistä ja uudes-
ta tiedosta siihen liittyen. Osa nimieh-
dotuksista jäi vielä elämään lentoleh-
tisessä: Hiv goes graffiti ja Hiv facts 
on the wall. Kolmannen kotimaisen 
käyttö johtuu siitä, että tapahtuma 
on suunnattu nuorille skeitti- ja graffi-
tiporukoille. Jotkin ehdotuksista tuli-
vat suoraan graffititaiteilijoilta.

Asenteet muuttuvat hitaasti. Suo-
messa yksi hidastava tekijä on se, 
että meitä hiv-positiivisia on niin vä-
hän. Emme näy. Halusimme liittää 
Positiiviset faktat –kampanjan kyl-
keen ruotsalaisen RSFL:n mallin mu-
kaan ajatuksen tarttumattomasta hi-
vistä. Laittaisitko sinä päällesi paidan, 
jossa lukee, ”minulla on tarttumaton 
hiv”? Miltä se kuulostaa niiden ihmis-
ten korvaan, jotka eivät ole perehty-
neet hiv-hoidon lääketieteelliseen ke-
hitykseen tai kohdanneet elämässään 
hiv-positiivista?

Loppujen lopuksi voimme vaikuttaa 
vain vähän siihen, mitä muut ihmiset 
ajattelevat meidän kampanjamme ni-
mestä tai sisällöstä. Aina löytyy joku 
epäilijä, kun kertoo, ettei hiv tartu 
lääkityksellä olevalta tartunnansaa-
neelta. Ainoa mitä voimme tehdä, on 
toistaa viestiä tarpeeksi usein kaikissa 
yhteyksissä. Älykäs ihminen on ute-

lias ja avoin uusille asioille, sitä kaut-
ta hän saa tietoa. Pelokas ihminen 
tarttuu vanhaan eikä halua omaksua 
uutta tietoa. Hiviä ajatellen siten itse 
asiassa altistuu hiv-tartunnan saami-
selle.

Tavallista elämää 

Tämän Poverin kirjoittajilla on koke-
musta hivin kanssa elämisestä. Tarinat 
kertovat lapsen saamisesta, perheen 
perustamisesta ja seurustelukumppa-
nin löytämisestä. Millä tavalla se ero-
aa tavallisen ihmisen elämästä? Hiv-
tartunta tuo uuden kierteen kaikkiin 
näihin elämän osa-alueisiin. Mikä en-
nen oli perusjuttuja, näyttäytyy hivin 
jälkeen satumaalta. Hiv asettaa mit-
tasuhteet elämään, näyttää sen mikä 
oikeasti on tärkeää ja tavoittelemi-
sen arvoista. Tuntuu, että edellä mai-
nitsemani tavalliset asiat mutkistuvat 
erityisesti naisten elämässä. Johtuu-
ko se naisiin vanhastaan kohdistetuis-
ta odotuksista perheen perustajana ja 
sitä vaalivana osapuolena? Vai eivät-
kö miehet vain puhu tunteistaan?

Hiv-lääkkeet 90-luvun lopussa toi-
vat haavemaan takaisin maan pinnal-
le. Suurimmalle osalle tartunnan saa-
neista lääkkeet tehoavat hyvin ilman 
sivuvaikutuksia. Lääkkeiden vaikutuk-
set eivät näy ulkoisesti kehossa. Hy-
vin käyttäytyvinä emme halua vaivata 
kanssakulkijoitamme sairaudellam-
me joka ei oikeastaan edes näy. Toi-
saalta sairauteen liittyvän stigman ta-
kia emme haluaisi, että muut tietävät 

siitä. Pelkäämme, että meidät nähtäi-
siin vain stigmaan liittyvien kuvitel-
mien kautta. Seurauksena emme tule 
nähdyksi kokonaisina ja stigma pysyy 
muuttumattomana. Ihminen on sosi-
aalinen olento, joka tulee todeksi toi-
sen ihmisen peilaamana. Mitä enem-
män näytämme itsestämme, sitä 
todemmaksi tulemme sellaisina kuin 
olemme. Jos kuva, jonka annamme 
toisille, ei ole tosi, niin olemmeko it-
sellemmekään totta? Kirjoittajat tuo-
vat rohkeasti elämänkokemuksensa 
esiin. He tekevät elämästään totta.

Emme voi taikoa ennakko-
luuloja tai stigmaa olemat-
tomiin. Väärä tieto on kui-
tenkin väärää tietoa.  
 
Lääkityn hivin tarttumattomuus ei 
ole asenne- tai moraalikysymys. Sen 
vuoksi jatkamme kampanjointia tuo-
malla esiin positiivisia faktoja ja tietoa 
hivin tarttumattomuudesta. Vuoden 
2018 Toivon päivänä tuomme fak-
tat Suvilahden graffitiseinälle ja sitä 
kautta nuorten mieliin, niin toivom-
me. Vankan perusturvan taakse stig-
ma ei tartu. Ihmiset eivät kiistä sellais-
ta, mikä on totta. Puheenjohtajana 
ajattelin, että yhdistys on tila kaikille 
olla olemassa kokonaisena ihmisenä. 
Ajattelen niin edelleenkin.

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

”Minulla on hiv”, luki keitti-
ön pöydälle jätetyssä lapussa vuon-
na 2009. Tuolloin parisuhteessa elävä 
Karin ei ollut uskoa silmiään. Viesti oli 
hänen poikaystävältään, jonka kanssa 
norjalaisnainen oli asunut onnellises-
ti yhdessä jo vuoden päivät, eikä hiviä 
oltu koskaan aiemmin mainittu suh-

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

Pian hän alkoi myös itse kiertää kou-
luja ja sairaaloita ajankohtaista hiv-
tietoutta levittäen. Vuonna 2014 hän 
kertoi ensimmäisen kerran tartunnas-
taan mediassa omilla kasvoillaan. Sitä 
ennen hänellä oli edessään se kaik-
kein vaikein: tartunnasta kertominen 
omille lapsille.

Story In english page 6-7

TEKSTI:
SISSI KORHONEN
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Karin kävi jatkuvasti puhumassa hi-
vistä ympäri Norjaa, ja vähitellen hä-
nen sisintään alkoi syödä jatkuva va-
lehteleminen omille lapsille. ”Menen 
kuoromatkalle”, oli toistuvien matko-
jen perusselitys ollut. Koska hänen 
pojillaan oli oikeudet hänen sähkö-
postiinsa, vähitellen Karin alkoi pelä-
tä, että he saisivat tietää tartunnasta 
jotain muuta kautta. Niinpä äiti kertoi 
lapsille heidän ollessa 9- ja 11-vuo-
tiaita.

Norjassa julkisesti hiv-positiivisia, lap-
sellisia heteronaisia on vähän. ”Naiset 
tulevat kyllä mielellään vapaaehtois-
töihin ja vertaistapaamisiin, mutta 
kasvojaan he eivät hiville halua an-
taa”, Karin sanoo.  
 

Hänelle julkisuudesta ei  
kuitenkaan ole ollut haittaa 
– ei hänelle eikä hänen po-
jilleen. ”Heti ensimmäisen 
haastattelun jälkeen sain 
vain kehuja siitä, miten roh-
kea olin ollut”,  
 
Karin kertoo. Siitä huolimatta hän 
kertoo pojilleen joka kerta, kun on 
menossa haastatteluun. ”Ikinä ei voi 
tietää, kuka haastattelun näkee ja mi-
ten hän reagoi”, Karin selittää.
Koska Karin ei usko salailuun, hän on 
kertonut tartunnasta myös Faceboo-
kissa. Vuonna 2017 hän jakoi Face-
book-sivullaan YouTube-videon, jos-
sa hän puhui elämisestä hivin kanssa. 
Myös tuolloin ainoa, joka videon jul-
kaisua kritisoi, oli Karinin pikkuveli. 
”Hänen mielestään minun ei olisi tar-
vinnut kuuluttaa asioistani kaikkialla”, 

Karin toteaa. Eikä hänen tietenkään 
olisi tarvinnutkaan, mutta Karinil-
le vaikeneminen ei ollut vaihtoehto. 
Myös kyseisen, ”from positive to po-
sitive” -videon Karin näytti ensimmäi-
seksi lapsilleen.

Karinin mukaan hivistä julkisesti ker-
rottaessa täytyy varautua myös tar-
tuntaolosuhteista kertomiseen. Tämä 
ei aina ole helppoa, sillä sen kautta 
saattaa paljastua myös sellaisia yksi-
tyiskohtia menneisyydestä, joista ei 
haluta puhua. ”Itseänikin toisinaan 
harmittaa vahvistaa ihmisten ennak-
koluuloja afrikkalaisista miehistä”, 
hän toteaa. Samalla hän huomauttaa, 
ettei hänen entinen poikaystävän-
sä koskaan hyväksynyt tartuntaansa: 
hän tiesi asiasta koko ajan, mutta kun 
tauti tuli ilmi, sai Karin siitä syyt nis-
koilleen. Karinin mukaan ihmisen täy-
tyykin ensin itse hyväksyä itsensä, en-
nen kuin voi kertoa hivistä muille”, 
Karin sanoo. 

Vaikka Karin on hiv-tartunnastaan 
mahdollisimman avoin, seuranhaun 
hän myöntää olleen vaikeaa. Tällä 
hetkellä hän on parisuhteessa mie-
hen kanssa, johon hän tutustui in-
ternetin seuranhakupalstalla hieman 
yli vuosi sitten. ”Internet on loistava 
paikka tavata ihmisiä!”, Karin ylistää.  
 

Samalla hän tulee anta-
neeksi hyvän vinkin netti-
deittailuun: ”Itse kerroin  
sivustolla etukäteen minulla 
olevan krooninen tauti, joka 
ei tartu”, hän aloittaa. 
  

”Siinä vaiheessa ei ole mitään syy-
tä tarkentaa, mikä tauti on kysees-
sä, mutta jos tapaatte ja välillänne on 
yhteys, ainakin toinen tietää jo, että 
jotain kerrottavaa sinulla on”, hän 
jatkaa. Varsinainen kertominen kan-
nattaa hänen mukaansa hoitaa siinä 
vaiheessa, kun mahdollinen ystävyys 
on syntynyt. Toki myös torjunnan ris-
ki 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, kuin-
ka moni hiv-positiivinen itse stigma-
tisoi itsensä, toisinaan täysin turhaan. 
Hivistä ei uskalleta puhua, koska jo 
etukäteen pelätään muiden reakti-
oita. Toisaalta, jos vastapuoli tietää 
hiv-tartunnasta, saatetaan liian hel-
posti tulkita kaikki toisen teot ja sa-
nat hiv-lähtöisiksi. ”Ihmiset harvoin 
tietävät mitään hivistä, joten on tär-
keää osata käsitellä heidän mahdolli-
nen pelkonsa asiallisen tiedon kaut-
ta”, Karin opastaa. Tämä koskee hänen 
mukaansa paitsi parisuhteita, tuttavia 
ja lapsia, myös esimerkiksi terveyden-
hoitoalan henkilökuntaa. 

Lisätietoja Karinista  
HivNorgen sivuilla:  
hivnorge.no

Yhteydenotot sähköpostitse:  
wekka4@yahoo.no
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Karin Valvik –  
Publicly hiv-positive
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 rela-
tionship, couldn’t believe her eyes. 
The message was from her boyfi-
end, with whom she bad been living 
happily for a  year, and never during 
the whole relationship had HIV been 
mentioned before. Karin’s own diag-
nosis followed the very same year.

The first years with HIV, Karin spent 
mostly on her own. In 2011, howe-
ver, she got engaged with Hiv Nor-
ge, in order to meet other HIV posi-
tive people and to learn more about 
HIV by listening to other peoples’ life 
stories. Soon thereafter, she herself 
started touring schools and hospi-
tals, 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 vo-
yages out of town. Since her two sons 

had access to her email, she gradual-
ly 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-positi-
ve, heterosexual women have spo-
ken openly about their status. ”Wo-
men do volunteer a lot and come to 
peer meetings, yet they do not want 
to give their faces to the disease”, Ka-
rin says.  
 

Yet, according to her, pub-
licity has not had any ne-
gative 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 Fa-
cebook. In 2017 she shared a YouTu-
be 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”, Ka-
rin 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 rea-
dy 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 stereoty-
pes about African men”, she says and 
adds that her ex boyfriend never ac-
cepted his status: he knew about the 
infection alla long, yet when Karin 
found out about the infection, he de-
cided 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.

Karins picture in page 4.

TEXT:
SISSI KORHONEN
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Even though Karin is open about 
her status, she admits dating ha-
ving been a tough one. At the mo-
ment 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 conta-
gious”, 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 con-
nection, at least the other person 
knows to expect something”, she 
continues. According to her, the ac-
tual telling is good to do when the-
re 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”, Ka-
rin says.

Regarding HIV, Karin says many ti-
mes HIV positive people self-stigma-
tize themselves, at times for no rea-
son 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 impor-
tant to know how to deal with their 
possible fear through accurate infor-
mation”, Karin explains. This does not 
only include the media, but also rela-
tionships, 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  
– mitä nyt? TEKSTI:

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.

”Sain tartunnan joskus vuon-
na 2001 tai 2002, tuliaisena silloisel-
ta poikaystävältäni Thaimaasta”, Mer-
vi aloittaa. Tarkkaa ajankohtaa ei ole, 
sillä hiv-diagnoosi tuli täydellisenä yl-
lätyksenä raskauteen kuuluvassa neu-
volatarkastuksessa vuonna 2006. 
Aluksi hiv oli Merville shokki. Pääl-
limmäisenä mielessä ei kuitenkaan 
ollut oma sairaus, vaan pelko siitä, 
miten tulevan lapsen käy. Lasta oli 
yritetty jo lähes kolme vuotta, ja yht-
äkkiä tieto hivistä laittoi paljon toi-
votun raskauden vaakalaudalle. Lää-
kitys päätettiin aloittaa saman tien, 
sekä lapsen vuoksi että siksi, että 
Mervin omat virusarvot olivat diag-

noosihetkellä korkealla. Onni onnet-
tomuudessa, lapsen isään ja Mervin 
silloiseen aviomieheen hiv ei ollut 
tarttunut. ”Hän pysyi tiiviisti tukena-
ni ja ymmärsi tiedon olleen myös mi-
nulle yllätys”, Mervi muistelee.

Vaikka Mervillä on ollut hiv 
jo lähes kahdeksantoista 
vuotta, hän on tällä hetkellä 
ensimmäistä kertaa hiv- 
positiivinen 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 pää-
tökseensä viime vuonna. Virallinen 
avioero on astunut voimaan hiljat-
tain. Hivistä kumpikaan ero ei Mervin 
mukaan ole johtunut, vaikka suhteen 
loppuvaiheessa entinen aviomies al-
koi kyllä toivoa kondomin käyttöä. 

Tällä hetkellä Mervi haaveilee pari-
suhteesta. Sairaudesta kertominen 
uudelle ihmiselle kuitenkin pelottaa. 
”Minulla on ollut hyvä tuuri ihmisten 
reaktioissa, mutta entä, jos ihastuu ja 

Photo by Joe Yates on Unsplash 



9

toinen hylkää tämän takia?” hän poh-
tii. Torjuntakokemuksia hänellä ei en-
tuudestaan ole, koska diagnoosihet-
kellä hän oli lapsensa isän kanssa ja 
myöhemmin hän lyöttäytyi yhteen 
entuudestaan tutun ihmisen kans-
sa. Tälläkin hetkellä on pientä ihas-
tusta ilmassa, mutta tieto omasta hi-
vistä aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. 
”Vaikka olen sinut asian kanssa, kyl-
lä sitä pohtii, löydänkö enää koskaan 
ketään”, Mervi toteaa. Tinderiä hän ei 
koe omakseen, mutta puhelinnume-
ronsa hän on uudelle ihastukselle an-
tanut.

Mervin mukana uuteen suhteeseen 
tulisi myös poika. Hän sai kuulla sai-
raudesta viime syksynä. Eräänä iltana, 
kun Mervi oli juuri ottanut lääkkeen-
sä ja istui olohuoneen sohvalla, poi-
ka tuli hänen eteensä kädet puuskas-
sa ja katsoi äitiään pistävästi. ”Minkä 
takia sä syöt lääkkeitä?” tämä kysyi. 
Mervi yritti ohittaa kysymyksen ym-
päri pyöreällä selityksellä, mikä ei po-
jalle kelvannut.” Joo, sä kerrot sitten, 
kun olen tarpeeksi vanha ja ymmär-
rän asioita, mutta mä olen jo tar-
peeksi vanha”, poika vakuutti. ”Mikä 
sairaus on kyseessä?” poika kysyi tois-
tamiseen 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 synty-
mästä lähtien olin miettinyt kertomis-
hetkeä ja visioinut, että sen pitää ta-
pahtua jossain rauhallisessa paikassa 
ja niin edelleen”, hän naurahtaa. Yht-
äkkiä vuosien salaisuus oli kuiten-
kin purkautunut täysin odottamatto-
malla tavalla. ”Se katse oli sellainen, 
että nyt sä et ämmä kyllä pääse tästä 
eroon”, hän muistelee tapahtumahet-
keä. Yllättävää oli myös pojan reaktio: 
”se vain totesi muina miehinä, että ok, 
ja painui omaan huoneeseensa leik-
kimään legoilla”, Mervi kertoo huvit-
tuneena.

Vaikka poika ei tuntunut olevan hivis-
tä moksiskaan, Mervi ei voinut jättää 
asiaa sikseen. Hän seurasi poikaa tä-
män huoneeseen ja kysyi, ymmärsikö 
tämä, mikä sairaus hiv on. ”Kyllä, se 
on se, mikä Queenin laulajallakin oli”, 
kuului vastaus. Sen jälkeen käytiin yh-
dessä läpi faktat. Nykyisin hiviin pa-
lataan aina aika ajoin pojan ehdoilla. 
Aluksi lähes joka päivä tuli joku ky-
symys. Mistä olet hivin saanut? Kuka 
tietää? Kenen kanssa asiasta voi pu-
hua? Nykyisin asiasta puhutaan enää 
vain silloin tällöin, uusien kysymys-
ten tullessa mieleen. Yleensä nämä 
keskustelut käydään suomalaisittain 
saunassa: ”Siellä me jutellaan hieman 
aremmista ja intiimimmistä asioista”, 
Mervi paljastaa. 

Hetkestä, jolloin lapsi sai tietää tar-
tunnasta, on nyt kulunut yli puo-
li vuotta. ”Nyt hän tietää, miksi olen 
koko hänen elämänsä ajan kutsunut 

häntä pelastavaksi enkeliksi”, Mer-
vi kertoo. Hänelle on tullut myös yl-
lätyksenä, miten kypsästi 10-vuotias 
poika on tiedon ottanut. Poika esi-
merkiksi ymmärtää, ettei voi koulussa 
huudella asiasta kaikille. Kotona asi-
asta on puhuttu suoraan ja avoimesti, 
ilman turhia vertauskuvia tai lapsille 
kehiteltyjä tarinoita. Myös isän kans-
sa on aiheesta puhuttu. Vain kerran 
Mervin lukiessa pojalleen Hivpointin 
Miten kertoa lapselle? -opasta, poika 
pelästyi. ”Kohta, jossa kerrottiin sai-
rauden voivan tarttua äidiltä lapselle, 
veti pojan naaman valkoiseksi”, Mer-
vi muistelee. ”Onko mullakin se?” poi-
ka kysyi hiljaa. 

Entä voisiko Mervi joskus kuvitella 
kertovansa sairaudestaan omilla kas-
voillaan mediassa? ”Ehdottomasti!” 
hän vastaa hetkeäkään epäröimät-
tä. Itse asiassa hänen haaveensa on 
muutaman vuoden kuluttua antaa 
suomalaisille, hiv-positiivisille hetero-
naisille kasvot.  ”Kun poikani ei tien-
nyt asiasta, en halunnut julkisuuteen, 
ettei hän saisi tietää siitä väärää kaut-
ta”, Mervi perustelee. ”Nyt taas haluan 
suojella häntä mahdolliselta sairau-
teni aiheuttamalta syrjinnältä tai kiu-
saamiselta”, hän jatkaa. Mahdolliselta 
kumppanilta hän ei sairauttaan kui-
tenkaan missään nimessä salaisi, sil-
lä avoimuus on hänelle kaikki kaikes-
sa. ”Mulla melkein koko suku tietää 
ja kaikki työkaverit ja ystävistä suurin 
osa”, hän luettelee. Niinpä hänelle oli-
si elinehto, että myös kumppani tie-
täisi tartunnasta.
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Hyväksytkö hiv-positiivisen 
kaverin? Tykkää tästä! TEKSTI:

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.

Sain tietää hiv-tartunnastani syk-
syllä 2017. Totuin melko nopeasti aja-
tukseen, että olen hiv-positiivinen, 
enkä ole tuntenut häpeää diagnoo-
sistani missään vaiheessa. Sairaus sai-
rauksien joukossa. Muutama päivä 
sitten halusin kuitenkin kertoa asiasta 
julkisesti, kenties lievästä ”vainohar-
haisuudestani” johtuen.

Olin ottanut Instagramiin 
kuvan Meilahden sairaala-
apteekin kyltistä. Kuvan jul-
kaistuani olin huomaavina-
ni, että kuvieni ”tykkäykset” 
vähenivät.  
 
Päättelin ihmisten googlettaneen, 
mitä lääkkeitä sairaala-apteekista 
haetaan ja että nyt kaikki tiesivät mi-
nulla olevan hiv. Miksi siis en kertoi-
si heille rehellisesti sairastumisestani? 
Sydän pamppaillen kirjoitin Faceboo-
kiin seuraavan päivityksen:

”Haluan kertoa tarinani, kertoa sai-
raudesta josta sain tietää viime lo-
kakuussa. Se oli shokki, mutta mel-
ko nopeasti toivuin ensijärkytyksestä. 
Olen näiden neljän kk:n aikana tör-
männyt monenlaisiin ennakkoluuloi-
hin ja tietämättömyyteen, jopa hoito-
henkilökunnan taholta. Tämä sairaus 
ei tartu tavallisessa jokapäiväises-
sä kanssakäymisessä, ei koskettamal-
la eikä syljen välityksellä. Itselläni on 
lääkkeiden ansiosta viruskopioiden 
määrä laskenut veressä niin matalal-
le, etten voi tartuttaa sairauttani mi-
tenkään, en seksin kautta enkä veren 
välityksellä. Tämän kirjoituksen tar-
koitus on valistaa ihmisiä ja kertoa, 
että kuka tahansa voi sairastua, ja 
että me sairastuneet olemme ihan ta-
vallisia ihmisiä. Elämme yhtä pitkään 
kuin terveet ihmiset, todennäköises-
ti pidempään. 

Monella on vielä mielessä, miten mei-
tä peloteltiin 80-luvulla. Homorut-
to, tappava tuliainen ym. Sen jälkeen 
lääkkeet ovat kehittyneet huimasti, 
ja tiedän varmasti, etten tule koskaan 
sairastumaan aidsiin. Tämän sairau-
den nimi on hiv. 

Jos hyväksyt minut vielä  
tämän kirjoituksen jälkeen 
ja haluat olla yhä kaverini, 
paina tykkää.”
Päivityksen tehtyäni jäin jännityksellä 
odottamaan ihmisten reaktioita, jot-
ka ylittävät odotukseni. Yllätyin posi-
tiivisten kommenttien, tykkäysten ja 
tsempin määrästä. Yhtään negatiivis-
ta kommenttia ei tullut. Jotkut tosin 
eivät meinanneet uskoa, etten kuole 
5–10 vuoden päästä. Joku esitti osan-
ottonsa, mikä sekin tuntui hassulta. 
Jotkut läheiset puolestaan eivät pitä-
neet hyvänä ajatuksena julkisuuteen 
tuloa koko nimellä. Mielestäni olisi 
kuitenkin hieman hölmöä yrittää jon-
kun nimimerkin takaa vakuuttaa ih-
misille, 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 

Hyvin pieni osa hiv-tar-
tunnan saaneista ei vaikut-
taisi sairastuvan ollenkaan, 
tai ainakin heissä tauti py-
syy kurissa jopa vuosikym-
meniä ilman lääkitystä.
 
Tällaisten poikkeusyksilöiden ole- 
massaolo on tiedetty pitkään. Heidän  
immuunijärjestelmäänsä on tutkittu 
runsaasti, jotta voitaisiin kehittää  
uusia hiv-hoitoja.  Pennsylvanian  
yliopiston tutkijan Marcus Buggertin 
johtama ryhmä on päässyt tarkem-
min jyvälle siitä, miten hi-virus oikein 
pysyy tehokkaasti kurissa näiden  
harvojen yksilöiden elimistössä. 

Hi-virus tunkeutuu veressä kiertä-
viin valkosoluihin, ja se voidaan nitis-
tää verestä lääkkeillä, mutta sairastu-
neet solut piiloutuvat imukudokseen 
esimerkiksi suolistossa ja imusolmuk-
keissa. Prosentin murto-osalla hiv-
positiivisista immuunijärjestelmän 
cd8-solut toimivat tavallista tehok-
kaammin ja pitävät tartuntaa ve-
ressä kurissa. Nyt selvisi, että nämä 
tappajasolut torjuvat hiviä myös imu-
kudoksessa. Solut liimautuvat imu-
kudokseen eivätkä palaa takaisin ve-
renkiertoon. Tavallisesti ihmisellä on 

vain vähän tällaisia muuntuneita cd8-
soluja, mutta pienellä prosentilla tar-
tunnan saaneis-ta niitä on poikkeuk-
sellisen paljon.

Veressä cd8-solut tappavat sairastu-
neita soluja, mutta imukudoksessa 
ne eivät näytä toimivan niin. Jollain 
mekanismilla ne silti onnistuvat pitä-
mään tartunnan kurissa imukudok-
sessakin. Havainto on tärkeä, sillä in-
fektoituneet solut viettävät veressä 
arviolta vain kymmenen prosenttia 
ajastaan. Parannuskeino edellyttäi-
si, että tartunnan saaneet solut saa-
taisiin siivottua kaikkialta kudoksista. 
Aiemmissa tutkimuksissa ei ole on-
nistuttu tarkasti havaitsemaan tätä 
puolta cd8-solujen toiminnasta. Vie-
lä pitää selvittää, miten solut tarkal-
leen ottaen nujertavat hiviä imuku-
doksessa. 

Hyvin harvat ihmiset ovat 
kokonaan immuuneja hi- 
virukselle. 

Arviolta yksi prosentti eurooppalais-
taustaisesta väestöstä on kuitenkin 
perinyt molemmilta vanhemmiltaan 
mutatoituneen geenin, joka estää vi-
rusta tunkeutumasta soluihin. Heiltä 
puuttuu reseptori, johon hi-virus kiin-
nittyisi, joten he eivät voi saada hiv-

tartuntaa. Suomessa ja Pohjoismaissa 
hi-virukselle immuuneja on hieman 
enemmän kuin muualla. 

Suojan antava geenimuoto täytyy pe-
riä kummaltakin vanhemmalta. Tä-
män niin sanotun delta32-mutaation 
on arveltu syntyneen joko ruttopan-
demioiden tai isorokon seurauksena. 
Siitä voi johtua, että mutaatio on ylei-
sempi Pohjois-Euroopassa kuin muu-
alla ja esiintyy ylipäänsä vain euroop-
palaistaustaisessa väestössä. Suojaa 
antavaa geenimuotoa esiintyy 10–
15 prosentilla väestöstä. Koska gee-
ni täytyy periä kummaltakin vanhem-
malta, taudille immuuneja on vain 
pari prosenttia. 

Lähteet: HS 6.6.2018, Tiede-lehti ja 
Buggert, M. & al. Identification and 
characterization of HIV-specific resi-
dent 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 mer-
kitsi ensin elämän lähes täydellistä romahtamista, mutta melko rankan uudelleenarvioinnin 
jälkeen elämän jatkumista – ehkä jopa entistä ehompana. 

Luulen, että meistä jokainen kir-
joittaa elämänsä tarinaa. Toisilla käsi-
kirjoitus on valmiina jo hyvissä ajoin, 
ja sitä on helppo noudattaa. Itse olen 
jossain vaiheessa alkanut katsella elä-
määni taaksepäin ja muodostaa tari-
nan sen pohjalta, mihin kohtalo mi-
nut johdatti. Jokainen meistä tekee 
valintoja elämänsä aikana, ja jokai-
sella niistä on merkitystä sille, mihin 
suuntaan elontie meitä vie. 
 

Olen elänyt puolet elämäs-
täni hiv-positiivisena. En voi 
tietää, mitä elämästäni oli-
si tullut, jos en olisi tehnyt 
tiettyjä valintoja ja päätök-
siä silloin tähänastisen elä-
mäni puolivälissä.  

Eikä sillä ole väliäkään. Minun elämä-
ni meni nyt tämän käsikirjoituksen 
mukaan. Tarina noiden kohtalokkai-
den hetkien jälkimainingeissa voisi 
alkaa vaikka näin:

 ”Tyttö oli silmittömän onnellinen. 
Hän oli rakastunut ensimmäistä ker-
taa elämässään. Afrikan aamuaurinko 
paahtoi selkää, kun hän käveli autol-
taan lääkärin vastaanotolle. Jakaran-
dat leimusivat purppuraansa, ja odo-
tettu viikonloppu merenrannalla oli 
edessäpäin. 

 Hän oli rakastunut poikaan heti en-
sisilmäyksellä, pitkään ja komeaan 
mieheen, jollaista hän ei ollut elämäs-
sään tavannut. Ja nyt he odottivat yh-
teistä lasta. Kaikki oli tapahtunut niin 
nopeasti. Mutta ehkä oli aikakin. Tyt-
tö oli jo reilusti nuori aikuinen, hank-
kinut koulutuksen ja saanut melko 
pian valmistuttuaan työpaikan, jos-
sa pääsi toteuttamaan unelmaansa 
solidaarisemmasta maailmasta, jossa 
heikompia ei jätettäisi yksin...”

Ja sitten käynti gynekologin vastaan-
otolla. Lääkäri ei ollut sanallakaan 
maininnut ottaneensa kaiken varal-
ta myös hiv-testin. Jysäys siinä lavetil-
la, kun ensin ihailtiin yhdessä ultraää-
nikuvaa suloisesta sikiöstä, joka siellä 
keinahteli lapsiveden aalloissa: ”Onko 
sinulle tehty verensiirtoa viime aikoi-
na? Ei edes sen leikkauksen yhteydes-
sä? Mistähän tämä tartunta sitten voi-
si olla peräisin?”  

Järkyttynyt nuori, valkoinen nainen 
kehitysyhteistyössä jostain kaukaa 
Suomesta ei keski-ikäisen, valkoisen 
afrikkalaislääkärin vastaanotolla tah-
tonut ymmärtää kuulemaansa. Ei lää-
käri varmaan pienessä mielessään 
edes ajatellut, että tämä nainen oli-
si harjoittanut seksiä mustan, tai siis 
tässä tapauksessa värillisen, afrikka-
laisen kanssa. Vähänpä tiesi setä ih-
misten 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 seuraa-
vien 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 jaksa-
nut, en pystynyt, en enää ymmärtä-
nyt. Hoitakoon joku muu maailman 
epäoikeudenmukaisuudet kuntoon. 
Mieskin menetti kiinnostuksensa, kun 
kuuli tartunnasta. Minä kuolisin. Ja 
lapseni myös. Kauhuissani uskoin lää-
käreitä, joiden mielestä myöhäinen 
abortti oli ainoa mahdollisuus. Lap-
sella olisi varmasti tartunta.

Matkustin 13 500 kilometriä lääkä-
rin vastaanotolle – kyseisessä Afrikan 
maassa ei abortti ollut laillinen. Mat-
kustin ja matkan aikana jouduin poh-
timaan tuhansia asioita. Omaa itseä-

ni, omia arvojani, elämääni abortin 
jälkeen. Onneksi pohjoismaiselle vas-
taanotolle saavuttuani päädyin totea-
maan, ettei raskauden keskeytys tulisi 
kuuloonkaan. Syntyköön lapsi mil-
laisena syntyy, minä en pystyisi luo-
pumaan sikiöstä, jonka olin tuntenut 
kasvavan kohdussani jo yli 20 viikon 
ajan. Sehän olisi ihan ihmisen näköi-
nen pienine sormineen, varpaineen, 
nöpönenineen. Muistuttaisi varmasti 
ulkomuodoltaan isäänsä, mutta peri-
si toivottavasti minun leikkisän luon-
teeni ja nokkelan älyni!
 
Onneksi pidin pääni, sillä tuo pian 
kolmekymppinen komistus jäikin sit-
ten ainoaksi lapsekseni. En enää myö-
hemmin ja silloisilla tiedoilla uskal-
tanut tulla raskaaksi, koska oli vielä 
olemassa se teoreettinen mahdolli-
suus myös meidän osassamme maa-
ilmaa, että äiti voisi tartuttaa viruksen 
lapseensa vertikaalisesti. Tietoa ja ko-
kemuksia oli niin vähän.

 
Hiv-tartunta opettaa  
ihmiselle monia asioita.  
Opit pitämään pääsi, puo-
lustamaan omia valintojasi, 
vaikenemaan tietyistä  
asioista. 
  
Vaikeinta alussa oli kuitenkin suhtau-
tuminen lääkkeisiin. Ja samalla syyl-
lisyys siitä, että olin sattunut synty-
mään siihen osaan maailmaa, jossa 
lääkkeitä ylipäätään oli 80-luvulla tar-
jolla. Minulle aloitettiin raskauden ai-
kana Retrovir-lääkitys ihan vain siltä 
varalta, että näin lapsen tartuntavaa-
ra olisi pienempi. Tai niin ainakin sil-
loin uskottiin. Kun lääkitys sitten 
kerran aloitettiin, on se sen jälkeen 
jatkunut lähes taukoamatta. Aina kul-
loisenkin 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 tuli-
kin sitten koekaniini. Olen säilyttänyt 
potilaskertomuksiani noilta ajoilta ja 
ne ovat karua luettavaa: tautini us-
kottiin etenevän nopeasti, tuijotettiin 
T-auttajasolujen alenemista. Välillä ei 
tiedetty, kuka korvaa lääkkeet. Minul-
le jopa esitettiin aluksi, että joutuisin 
maksamaan ne itse, kunnes tartun-
tatautilain nojalla lääkitys määrättiin 
tartunnansaaneelle ilmaiseksi. 

Sitten käyttämistäni lääkkeistä al-
koi ilmestyä epämiellyttäviä sivuvai-
kutuksia. Niitä en tahdo edes kuvail-
la, sillä ne muuttivat ulkomuotoani 
niin, että olen usein surullisena jou-
tunut 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 vas-
taan. Yritettiin pitää pienen lapsen 
äiti työkuntoisena ja terveenä. Mitä 
hän pysyikin, kaikki nämä vuodet. Ja 
hän selvisi – asia, mitä kaikki eivät to-
dellakaan tehneet vaan menehtyivät 
joko tartunnan, stigman tai itseinhon 
seurauksena. Heille jokaiselle on sy-
dämessäni oma paikkansa. 

Hiv-tartunta erottelee jyvät akanois-
ta. Opit elämään eräänlaista kaksois-
elämää. Pidät lääkkeesi piilossa, piiki-
tät niitä ihon alle naistenhuoneessa 
toisten katseiden ulottumattomis-
sa. Sinulle syntyy alkuajan epäonnis-
ten kokemusten jälkeen tarkka vaisto 
sen suhteen, kenelle asiasta voi ker-
toa ja kenelle ei. Avoimuuteni vuoksi 
olen joskus ihmisten suoraan kysyes-
sä vastannut rehellisesti ja sitten itse 
kantanut surua siitä, että salaisuut-
tani on kerrottu paljon laajemmalle 

joukkiolle kuin mitä olisin toivonut.
Hinta minun tuen ja avun tarpeelle-
ni shokkivaiheessa oli se, että tutut ja 
puolitutut pääsivät kauhistelemaan 
heidän arvionsa mukaan minun yl-
tiöpäisen vapaata seksikäyttäytymis-
täni. Eikä se kuitenkaan välttämättä 
suojannut heitä omakohtaisilta tar-
tunnoilta. Ystäväni ovat vielä 2000-lu-
vulla tarkistaneet minulta, pitääkö 
kondomia irtosuhteissa todellakin 
aina käyttää, kun ”ei se mies näyttä-
nyt yhtään sellaiselta”. Miltä me sitten 
näytämme?

On onneksi niitäkin tilanteita, joita 
on etukäteen pelännyt ja jännittänyt, 
mutta jotka tuovat lohtua ja vapau-
tusta. Omalla kohdallani mietin pit-
kään, pystyisinkö kertomaan asiasta 
lapsuudenystävälleni, jota näin aina 
silloin tällöin hänen luonaan ulko-
mailla käydessäni. Tuntui epäreilulta 
keksiä syitä, miksi olin kaupungissa, 
jos vaikka olin menossa tartunnan-
saaneiden yhteiseen pohjoismaiseen 
tapaamiseen. Ja sitten kun pakon 
edessä jouduin kerran asiasta kerto-
maan, selvisi, että hän oli samassa ti-
lanteessa. Siitä lähtien meistä tuli toi-
nen toistemme vakaita tukipilareita, 
eikä aikojen alussa syntynyt ystävyy-
temme ole haihtunut minnekään.  
 

Ihminen todella tarvitsee 
tukea joutuessaan hiv-tar-
tunnan kaltaiseen myllytyk-
seen. Itselleni silloin alkuai-
koina ja takaisin Suomeen 
muutettuani tuli todella tär-
keäksi tavata muita saman-
kaltaisessa tilanteessa ole-
via ihmisiä.  

Niin Positiiviset ry, silloinen Aids-tuki-
keskus ja Suomen Punainen Risti jär-
jestivät paljon erilaisia vertaistapah-
tumia, 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, riite-
lyt, yhteiset itkut, naurut ja asioiden 
perkaamiset läpikotaisin vahvistivat 
minua ihmisenä samalla, kun ulos-
päin olin vain ihan tavallinen, työssä-
käyvä ja vähitellen keski-ikäistyvä nai-
nen. 
 Kun kuoleman varjo kuitenkin alku-
aikoina lepäsi ylläni, päätin jossain 
vaiheessa etsiä lapselleni isän. Oli-
han hänellä kyllä hyvät, huolehtivat 
ja rakastavat isovanhemmat ja muu-
ta sukua, mutta ajattelin, että olisi 
muutenkin viisainta kasvattaa lasta 
yhdessä jonkun toisen aikuisen kans-
sa, joka olisi siinä lähellä. Varsinkin 
jos se kaikista pahin tapahtuisi. Ja mi-
ten sitten sellaisen onnistuinkin löy-
tämään! 
 
Uusien suhteiden luominen ei eten-
kään alussa ollut helppoa. Tartun-
nansaaneita syyllistettiin kaikilta 
suunnilta, ja lööpit kirkuivat tarinoi-
ta hiv-raiskaajista ja tahallaan tartut-
tajista. Minultakin joku satunnainen 
ja ikäiseni laboratoriohoitaja kehta-
si kysyä ihmetellen: ”Mistä SINÄ olet 
tartunnan saanut?” Siinä oli pidettä-
vä oma pää kylmänä ja vertaistuki hy-
vin lähellä, ettei itsekin alkanut uskoa 
olevansa saastainen ja häiriintynyt ri-
kollinen. Normaalit ihmiselämään 
kuuluvat tarpeet saatettiin yhdessä 
yössä kääntää kostonhaluisten puhei-
den perusteella tahalliseksi vaaran ai-
heuttamiseksi, tapon tai jopa murhan 
yritykseksi. Yritäpä siinä sitten elää 
kuin lainkuuliainen, lähimmäisiään 
kunnioittava kansalainen, joka vain 
kaipaa elämäänsä rakkautta ja toimi-
vaa ihmissuhdetta!



15

Asenteet ovat onneksi terveyden-
huoltohenkilöstön keskuudessa 
muuttuneet sitä mukaa, kun heidän 
omakohtainen kokemuksensa asias-
sa on kasvanut. Olen myöhemmin ta-
vannut monia loistavia ja empaatti-
sia lääkäreitä ja sairaanhoitajia, mutta 
alkuaikojen ennakkoluulot ja hys-
teerinen pelko ovat jättäneet oman-
arvontuntoon pienen, mutta lähte-
mättömän ihmetyksen tavasta, jolla 
terveydenhuollon ammattilainen 
saattaa asiakkaansa kohdata. 
Kaikesta huolimatta uskalsin kui-
tenkin pienen poikani kanssa tutus-
tua samalla paikkakunnalla asuvaan 
mieheen, jonka kanssa olimme alus-
sa vain työkavereita ja hyviä ystä-
viä. Harrastimme liikuntaa, kulttuu-
ria ja ulkoilua yhdessä ja sitten, kun 
tuntui, että mies oli rakastunut mi-
nuun, uskalsin pudottaa pommin. Tai 
siksi minä sitä luulin. Hän otti tilan-
teen kylmän rauhallisesti ja ajatteli 
varmaan mielessään, että olepa mitä 
olet, sinut minä pidän. Ja niin on pi-
tänytkin, vakaan huolehtivalla ja hu-
moristisella tavallaan, niin tyvenis-
sä kuin tyrskyissä. Eikä minun ole sen 
koommin tarvinnut mittauttaa suosi-
otani ja viehätysvoimaani tindereissä 
ja baareissa, mikä on ollut suuri hel-
potus. 

Jos nyt ajatellaan elämää tarinana, 
jonka jokainen meistä kirjoittaa omil-
la valinnoillaan ja päätöksillään sii-
hen puhtaan valkeaan tauluun, ovat 
nämä 30 vuotta menneet kuin siivillä.  
 

Kiitos hyvän vertaistuen ja 
maamme toimivan tervey-
denhuollon, löysin pian al-
kuaikojen järkytyksen jäl-
keen takaisin rohkean ja 
uteliaan itseni. Olen saanut 
ja voinut tehdä jälleen ihan 
kaikkea sitä, mitä milloinkin 
olen halunnut. 
 
Olen jättänyt miettimättä, mitä ihmi-
set nyt ajattelevat, kun minusta on 
tuntunut, että minullahan se varsi-
nainen yllätys olisi jaettavaksi ja ky-
lillä kauhisteltavaksi, jos niin tahtoi-
sin. Olen uskaltanut varmaan paljon 
enemmän, kun enää kuolemaakaan 
ei tarvitse pelätä. Olenhan jo kerran 
kuollut ja menettänyt silloisen elä-

mäni suunnan. Koen olevani kuin kis-
sa, joka nauttii jokaisesta yhdeksästä 
hengestään täysin siemauksin.  

En tietenkään tiedä, miten tämä mi-
nun tarinani tulee jatkumaan, mut-
ta jotain tämänkaltaista saattaisin toi-
voa:

 ”Nainen oikaisi pitkät säärensä  
lepotuolissa ja nosti huulilleen virkis-
tävän juoman. Auringonlasku maa-
lasi taivaanrannan kaikilla sateen-
kaaren väreillä ja lupaili huomisesta 
vähintäänkin yhtä kaunista päivää. 
Terassin ovi kolahti ja valkoisten ver-
hojen lomasta ilmestyi kaksi pientä 
iloisesti nauravaa lasta. Toinen syök-
syi suoraan naisen kylkeen työntäen 
pulleita pieniä jalkojaan samalle tuo-
lille ja toinen kantoi kainalossaan rä-
syistä nallea. ”Mummi, mummi, et iki-
nä arvaa, mitä meille tapahtui...”. En 
voikaan arvata, nainen ajatteli, mut-
ta olen ihan varma, että pian sen 
kuulen. Ja hymyili. Kiitollisena elä-
mästään. 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.

Naiset sairastuvat masennuk-
seen THL:n mukaan miehiä useam-
min. HYKS:in kriisityöntekijä, psyko-
terapeutti Jarmo Supponen arvelee, 
että naiset myös näkyvät tilastoissa 
selvemmin.

”Naiset uskaltavat puhua 
masennuksesta. Miehet jää-
vät tilastoissa piiloon.”
Myös hiv-positiiviset kärsivät masen-
nuksesta ja ahdistuksesta muuta vä-
estöä enemmän. Se johtuu Supposen 
mukaan siitä, että stigma aiheuttaa 
salailun kulttuuria. 

”Hiv on sukupuolitauti, ja seksuaali-
suus liittyy tosi voimakkaasti ihmisen 
minuuteen.” Hiv-kaapissa oleminen 
voi aiheuttaa masennusta ja ahdistus-
ta. Ihminen voi stigmatisoida itseään 
tai joutua peittelemään sairauttaan 
ulkopuolisilta. Kuormitusta lisää myös 
huoli omasta terveydestä.  

”Kannattaa varoa googletohtoria. Jos 
etsii tietoa netistä hivistä tai masen-
nuksesta, kannattaa valita sivusto 
tarkkaan: hiv-järjestöt ja viranomaiset 
ovat luotettavia tahoja.”

Masennukseen kannattaa hakea 
apua

Masennukselle on tarkat kriteerit: esi-
merkiksi yli kaksi viikkoa kestänyt se-
littämätön surullisuus, univaikeudet, 
itsetuhoiset ajatukset ja muutokset 
ruokahalussa. Kun oireita esiintyy riit-
tävän pitkään ja voimakkaina, voi-
daan 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 itsetuhoi-
sia ajatuksia, silloin kan-
nattaa viimeistään hakea 
apua.” 

HUS:in infektiopoliklinikalta ohjataan 
ihmisiä herkästi Supposen pakeil-
le. Vastaanotolla kannattaa mainita, 
jos kärsii masennus- ja/tai ahdistusoi-
reista. Vastaanotolta voi saada myös 
lähetteen HYKS:in psykiatriseen yk-
sikköön. Tätä reittiä apua joutuu 
odottelemaan viikon pari. 

Jos kaipaa nopeasti apua, kannat-
taa hakeutua omalle terveysasemalle 
juttelemaan. Helsingissä usealla ter-
veysasemalla on psykiatrinen hoita-
ja, mutta muissa tapauksissa potilaat 
ohjataan yleensä eteenpäin psykiatri-
selle hoitajalle. Jos terveyskeskus on 
kiinni ja hoitoon on päästävä välit-
tömästi, täytyy hakeutua lähimpään 
päivystykseen. Helsingissä päivystyk-
set löytyvät Malmilta ja Haartmanin 
sairaalasta. 

Lääkitys suunnitellaan yhdessä in-
fektiolääkärin kanssa

Masennus- ja hiv-lääkkeet ovat yleen-
sä hyvin siedettyjä. Joillain lääkkeil-
lä voi kuitenkin olla yhteisvaikutuksia. 
Lääkityksestä päätetään aina yhdessä 
psykiatrin ja infektiolääkärin kanssa. 
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”Lääkityksessä mennään masennus-
lääke edellä. Jos ihminen tarvitsee 
jonkun tietyn lääkkeen, voidaan hiv-
lääkitystä muuttaa siihen sopivaksi.”
Pelkkä lääkitys ei Supposen mukaan 
ole tehokas hoito masennukseen. 
Avuksi tarvitaan terapiaa. Lisäksi ma-
sentunut voi saada tukea toipumi-
seen erilaisista vertaistukiryhmistä. 

Hoitoa ei kannata myöskään lopettaa 
heti, kun oireet helpottavat. 

”Yhden koulukunnan mu-
kaan lääkkeet voi lopettaa 
heti oireiden kadottua. Toi-
set lääkärit kehottavat syö-
mään niitä vielä 3–6 kuu-
kautta. ”

Vaikka lopettaisi lääkityksen, hoito-
suhdetta kannattaa pitää yllä akuutin 
vaiheen jälkeenkin. Masennus uusiu-
tuu herkästi. 

Kaikki ei ole masennusta,  
mikä siltä näyttää

Supposen mielestä masennukses-
ta puhutaan nykään heppoisin pe-
rustein.
Lehdet pullistelevat neuvoja masen-
nuksen itsehoitoon: liikunnasta me-
ditaatioon ja vitamiineihin. Tämä 
saattaa hämärtää käsitystä masen-
nuksesta. Normaalit ihmiselämän su-
rut aletaankin mieltää masennuk-
seksi. 

Ihminen voi olla alakuloinen saatu-
aan tietää hiv-tartunnastaan. Ihmiset 
käsittelevät tietoa eri tavoin, ja toi-
set sopeutuvat elämäänsä hiv-positii-
visena nopeammin kuin toiset. Myös 
aiempi sairaushistoria ja tempera-

mentti vaikuttavat siihen, kuinka pian 
mieliala palaa normaaliksi. Toiset ei-
vät koskaan lakkaa suremasta tartun-
taansa.

Myös hoitouupumus saatetaan jos-
kus sekoittaa masennukseen. Suppo-
nen tapaa työssään ihmisiä, jotka vä-
syvät vuosia, jopa vuosikymmeniä, 
kestävään sairauteensa. ”Mikään ei 
muutu, mikään ei kehity. Se on sitä 
samaa vuodesta toiseen.”

Tällöin hiv-hoitoon sitoutuminen voi 
kärsiä. Kyse ei kuitenkaan ole masen-
nuksesta. Masentunutta ei kiinnos-
taa yhtään mikään. Hoitoon uupunut-
ta kiinnostaa yhä muut asiat, hän ei 
vaan jaksa sitoutua hiv-hoitoon.

G gle
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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.

Korkein oikeus hylkäsi hiv-po-
sitiivista miestä vastaan nostetun 
syytteen, jossa häntä syytettiin vaa-
ran aiheuttamisesta, koska hän oli 
ollut seksikontaktissa toisen mie-
hen kanssa ilman kondomia. Syyttä-
jä esitti, että mies oli vakavaa huo-
limattomuutta osoittaen altistanut 
asianomistajan vaaraan saada vakava 
sairaus. Syytetty oli ollut kaksi kertaa 
suojaamattomassa yhdynnässä asian-
omistajan kanssa. Käräjäoikeus ja ho-
vioikeus olivat jo aikaisemmin hylän-
neet syytteen.

Ruotsin korkeimman oikeuden mu-
kaan vaaran aiheuttaminen toiselle 
on rangaistavaa vain, jos se on aihe-
uttanut konkreettisen vaaran todelli-

selle vaiku-
tukselle, 
kuten esi-
merkiksi 
vakavan 
sairau-
den 
tarttu-
misel-
le. Jotta 
kyse oli-
si konkreet-
tisesta vaa-
rasta, vaaditaan, 
että vaikutuksen 
olisi oltava mahdollinen. 
Vaaditaan myös, että vaikutuksen to-
teutumiselle on tietty todennäköi-
syys – olisi kohtuullista edellyttää 

vaikutusta, joka oli-
si seuraus teos-

ta. Hiv-lääkitys 
on toimiva, kun 
hiv-tartunnan 
saaneen ve-
restä on mitat-
tu useissa, tie-
tyllä aikavälillä 

otetuissa veri-
kokeissa virusta-

so, joka on mitta-
ustason alapuolella. 

Hiv-tartunnan saaneen 
tulee myös huolehtia lääke-

hoidostaan. Hänen tulee olla sään-
nöllisesti yhteydessä hoitotahoonsa, 
eikä hänellä voi olla muita seksiteitse 
tarttuvia sairauksia.  
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Ennakko päätöksen kohteena olevas-
sa tapauksessa kaikki toimivan hiv-
lääkityksen kriteerit täyttyivät. 

Kansanterveysviranomainen oli jät-
tänyt lausunnon korkeimpaan oi-
keuteen, ja oikeus oli kuullut asiassa 
lääketieteen asiantuntijoita. Tiedon 
perusteella on muodostunut yksise-
litteinen kuva siitä, että tartuntaris-
ki on hyvin pieni, kun yksilö on toi-
mivalla hiv-lääkityksellä. Lukuisissa 
kansainvälisissä tutkimuksissa asian 
on osoitettu asian olevan näin. Kor-
kein oikeus toteaa tarkastelun perus-
teella, ettei rikosoikeudellisesta nä-

kökulmasta katsottuna voida katsoa 
olevan mitään konkreettista vaaraa 
tartunnan välittymiselle, kun toimi-
valla hiv-lääkityksellä oleva hiv-po-
sitiivinen on suojaamattomassa yh-
dynnässä. Jos yksilöllä ei ole toimivaa 
hiv-lääkitystä, konkreettinen tartun-
tavaara voi kuitenkin olla olemassa. 
Koska hiv-lääkitys oli tässä tapauk-
sessa toimiva, korkein oikeus hylkä-
si syyteen.

Heja Sverige! – Toivottavasti Suomi 
seuraa kohta perässä.  

Korkein oikeus antoi päätöksen  
7 kesäkuuta 2018 

www.hiv-sverige.se/rfsu-rfsl- 
och-hiv-sverige-antligen
www.hogstadomstolen.se/
Om-Hogsta-domstolen/Nyhe-
ter-fran-Hogsta-domstolen/Hivs-
mittad-med-valinstalld-hivbehand-
ling-frias-efter-oskyddade-samlag/
www.hogstadomstolen.se/Domsto-
lar/hogstadomstolen/Avgoran-
den/2018/2018-06-07%20B%202441-
17%20Dom.pdf
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Hiv-kotitesti 

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

Kotitestejä on aiemminkin ollut myy-
tävänä ulkomaalaisissa verkkokau-
poissa, mutta niiden käyttöturval-
lisuus 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 ol-
lut se, että testien toimivuudesta ei 
ole ollut tietoa, koska niiden toimi-
vuutta ei oltu arvioitu asianmukaises-
ti, sanoo tutkimuspäällikkö Henrikki 
Brummer-Korvenkontio THL:stä.
Kotikäyttöön tarkoitetut pikatestit 
ovat viime vuosina kehittyneet, ja  
niiden toimivuudesta on saatu tar-
peeksi tieteellistä näyttöä. Niinpä en-
simmäiset hiv-kotitestit ovat tulos-
sa myyntiin Suomessa jo tänä kesänä. 
Testin toimivuutta on myös arvioitu 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
– Meillä on nyt luotettava testi suo-
menkielisillä, helposti ymmärrettävil-
lä ohjeilla, kertoo Brummer-Korven-
kontio. 

www.yle.fi/uutiset
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Voimia vertaistuesta
”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.”  

TEKSTI:
SISSI KORHONEN

Näin sanoo Jenni, joka on ollut 
mukana Positiiviset ry:n vertaistoi-
minnassa kahdeksan vuotta, vuodes-
ta 2010. Vuosien varrella hän on ollut 
monessa eri roolissa: milloin täyspäi-
väisenä tapaamispaikan työntekijä-
nä, milloin vapaaehtoisena, milloin 
tuettavana, milloin tukihenkilönä. Va-
paaehtoisena työnkuva on vaihdellut 
kondomien pakkaamisesta chat-päi-
vystykseen.

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

Tartunnan hän oli saanut saman vuo-
den aikana vakituisessa parisuhtees-
sa, mutta silloisen kumppanin kanssa 
hän ei asiaa jäänyt puimaan. Myös-
kään pienille lapsilleen hän ei vielä 
tuolloin asiasta kertonut.
Eräänä päivänä, vuonna 2010, Jenny 
Hivpointista ohjasi Jennin Positiivis-
ten toimistoon, missä hänet otti vas-
taan järjestön toiminnanjohtaja Sini 
Pasanen. Sinin toimisto oli Hivpoin-
tin ohella aluksi ainoa paikka, mis-
sä Jenni puhui hivistä. Vähitellen hän 
kuitenkin uskaltautui myös Tapaa-
mispaikan puolelle, muiden hiv-po-
sitiivisten 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 Elämänlaatuky-
selyiden mukaan vertaistuen piirissä 
toimiville positiivisille ”hiv on tuonut 
keskimääräistä enemmän positii-
visia asioita elämään, heihin ihmis-
ten asenteet vaikuttavat vähemmän, 
heillä on hyvä tukiverkosto eikä hiv-
tartunta estä tekemästä asioita, joita 
he haluavat. He eivät koe niin paljon 
yksinäisyyttä ja häpeää, eivätkä tun-
ne itseään hivin vuoksi niin ’likaisiksi’ 
kuin muut vastaajat.” (Poveri 2/2017) 
Juuri tämän vuoksi myös Jenni kut-
suu itseään vertaistuen vankaksi kan-
nattajaksi ja vannoo asioista avoi-
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mesti puhumisen nimeen. Hän itse 
kertoo vertaistuen kautta oppineensa 
puhumaan myös muista, hiviin liitty-
mättömistä asioista ääneen. 

Jenni on kokenut vertaistu-
en positiiviset vaikutukset 
elämässään, paitsi Positiivis-
ten toiminnan parissa myös 
sen ulkopuolella. 
 
”Vertaistuki on antanut minulle pait-
si hirveästi ystäviä, myös vahvuutta 
ja voimia hyväksyä hivin”, hän sanoo. 
Tämän lisäksi se on tehnyt Jennistä 
avoimemman ja suvaitsevamman ih-
misen. Aiemmin jyrkäksi itseään ku-

Miten vertaistuen pariin?
Positiiviset ry tarjoaa maksutonta ammatillista seksuaalineuvontaa, elä-
mänhallintaa tukevia keskusteluita ja asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa 
neuvontaa kaikissa hiviin liittyvissä asioissa hiv-tartunnan saaneille ja hei-
dän läheisilleen. Lisäksi Positiivisissa on aina mahdollisuus kahdenkeski-
siin keskusteluihin työntekijöiden kanssa. 
 
Kaikki vertaistapaamiset löydät kotisivuillamme olevasta kalenterista 
 
www.positiiviset.fi   I   puh.  (09) 692 5441

vaileva nainen on Positiivisten kaut-
ta alkanut ymmärtää erilaisia ihmisiä 
paremmin. ”Olen huomannut, että ih-
miselle voi elämän aikana tapahtua 
kaikenlaista”, hän toteaa. ”Posiitivisis-
sa meillä kaikilla on erilaiset taustat, 
mutta lopulta kuitenkin aina se yksi, 
yhteinen juttu”, Jenni kiteyttää. 

Julkisesti Jenni on käynyt puhumas-
sa hivistä muun muassa lääkäreille ja 
opiskelijoille, sillä hän kokee tärkeäk-
si oikean tiedon välittämisen hiv-ne-
gatiivisille. Etenkin terveydenhuollon 
ja vanhustyön rintamalla olisi hänen 
mukaansa kuitenkin vielä paljon työ-
tä tehtävissä, sillä hoitohenkilökun-
nan tiedot ovat usein vanhentunei-
ta ja vaillinaisia. ”Se on valitettavaa, 
mutta kaikkein ikävimmät, hiv-positii-
visten kokemat syrjintätapaukset liit-
tyvät edelleen aina terveydenhuollon 

henkilökuntaan”, Jenni toteaa. Ystä-
villeen ja tuttavilleen hän puolestaan 
kertoo hivistä valikoiden.

Nykyisin Jenni toimii tukihenkilö-
nä muille apua tarvitseville. Tuki me-
nee aina tuettavan ehdoilla ja määrit-
tyy sen mukaan, millaista tukea kukin 
tarvitsee. Monet vertaistukeen ha-
keutuvat eivät ole olleet Positiivisten 
kanssa aiemmin tekemisissä. ”Yleen-
sä vertaistuki lähtee siitä käyntiin, 
että potilas ohjataan Aurorasta tai Hi-
vpointista meidän puoleen”, Jenni 
kertoo. Sen jälkeen seuraa tapaami-
nen, mikä voi tapahtua missä tahan-
sa – joko Positiivisten toimistolla tai 
esimerkiksi kahvilassa. Tapaamises-
sa tarkastellaan, missä mennään. Mi-
tään sellaista ei tarvitse jakaa, mitä ei 
halua. ”Positiivisiin voi tulla vaikka ni-
mettömänä, jos haluaa”, Jenni  
kannustaa.  
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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. 

Gynekologinen seuranta

Hiv-positiivisten naisten gynekologi-
sen seurannan tavoitteena on tunnis-
taa hoitoa vaativat kohdunkaulan so-
lumuutokset, huolehtia tehokkaasta 
raskaudenehkäisystä ja ohjeistaa ras-
kauden suunnittelussa.
Hiv-diagnoosiin jälkeen jokainen nai-
nen tulisi lähettää gynekologin arvi-
oon. Ensimmäisellä käynnillä kartoi-
tetaan sen hetkinen gynekologinen 
tilanne, selvitetään raskauden eh-
käisytarve ja otetaan PAPA-näyte. 
Jatkossa lääkärikäyntien tarve gy-
nekologian poliklinikalla määräy-
tyy Papa-löydösten, ehkäisytarpeen, 
raskaustoiveen tai mahdollisten gy-
nekologisten sairauksien mukaan.

Kohdunkaulan solumuutokset

Hiv-positiivisilla naisilla kohdun-
kaulan pahanlaatuiset solumuutok-
set ovat yleisempiä kuin hiv-nega-
tiivisilla. Hiv-positiivisista naisista 
2,9–5%:lla esiintyy syövän esiasteen 
tasoisia muutoksia. Emättimen ja ul-
kosynnytinalueen solumuutosten 
esiintyvyys on jopa kaksikymmenker-
tainen. Nykyaikaisen hiv-hoidon ai-
kana niiden esiintyvyys on kuitenkin 
laskenut merkittävästi.

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

sään hiv-lääkitys hyvällä hoitovasteel-
la, voidaan Papa-näyte ottaa kolmen 
vuoden välein.
Kohdunkaulan poikkeavan solulöy-
döksen jatkoselvittelyt tapahtuvat 
normaalin käytännön mukaan, sa-
malla tavalla kuin hiv-negatiivisilla. 

Oulussa, Tampereella ja Turussa nou-
datetaan hyvin samankaltaista käy-
täntöä kuin HUS:ssa.  Oulussa jokai-
nen uusi naispuolinen hiv-potilas 
lähetetään rutiinisti gynekologin kon-
sultaatioon. Jatkotoimet ja –kontrol-
lit määräytyvät gynekologin arvion ja 
mahdollisten solumuutosten perus-
teella.

Tampereella Taysissa noudatetaan 
Käypä hoito -suositusta. Hiv-positii-
visten naisten osalta kohdunkaulan, 
emättimen ja ulkosynnytinten solu-
muutosten 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-ne-
gatiivisiin naisiin verrattuna, jos papa-
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testi ja hr-HPV-testi ovat negatiivisia 
lähtötilanteessa. (hrHPV testillä tutki-
taan myös suuremman riskin HPV vi-
rukset.)

Alle 30-vuotiaat naiset: Papa-testi 
tehdään hiv-diagnoosin yhteydessä. 
Jos sen tulos on normaali, papa-tes-
ti tehdään vuosittain 3 vuoden ajan, 
minkä jälkeen siirrytään 3 vuoden 
seulontaväliin.

Naisilla, jotka ovat olleet hiv-positii-
visia lapsesta saakka, papa-testi tuli-
si tehdä vuoden kuluttua yhdyntöjen 
alkamisesta tai viimeistään 21-vuo-
den iässä.

Jos papa on ASC-US (=levyepiteeli-
muutos, merkitys epäselvä) ja hrHPV-
testi on positiivinen, tehdään kolpos-
kopia. (Kolposkopia-tutkimuksessa 
tarkastellaan mikroskoopin avulla ul-
kosynnyttimiä, emätintä ja kohdun-
suuta.)
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, oh-
jelmoidaan kolposkopia. Jos irtosolu-
kokeessa on LSIL tai vahvempi muu-
tos, ohjelmoidaan kolposkopia.
 
30 vuotta täyttäneet naiset: hiv-diag-
noosin yhteydessä tehdään papa-tes-
ti ja sitten vuosittain 3 vuoden ajan. 
Jos tehdään myös hrHPV-testi ja se 
on negatiivinen, voidaan siirtyä suo-
raan 3 vuoden seulontaväliin. Jos Hr-
HPV-testi on positiivinen ja papa-testi 
on negatiivinen, tehdään hrHPV-tes-

ti vuoden kuluttua. Irtosolukokeen 
ASC-US ilman HPV-testausta kontrol-
loidaan 6–12 kuukauden kuluttua. 
Jos irtosolukokeessa on LSIL tai vah-
vempi muutos, ohjelmoidaan kolpos-
kopia.
 
Eurooppalaisen suosituksen mukaan 
hiv-positiivisten naisten kolposkopi-
at tulisi keskittää hiv-infektioiden hoi-
toon erikoistuneisiin yksiköihin. Koh-
dunkaulan solumuutokset hoidetaan 
kuten hiv-negatiivisilla naisilla.” 
 
Myös Keski-Suomessa noudatetaan 
Käypä hoito-suositusta. Ensimmäi-
nen papa-käynti, varsinkin ulkomaa-
laisilla, on sairaalassa. Naistenklinikan 
päätöksellä hiv-positiiviset käyvät pe-
rusterveydenhuollossa papa-kontrol-
leissa, mikäli papa on ollut siisti. Asia 
otetaan puheeksi naisten kanssa vuo-
sittain. Poikkeavat löydökset siirtyvät 
sairaalan seurantaan.

Raskauden ehkäisy

Hiv-positiivisen naisen raskauden oli-
si hyvä olla suunniteltu. Jokaisella gy-
nekologin vastaanotolla ja infektio-
lääkärin vastaanotolla vuosittain tulisi 
varmistua luotettavasta raskauden 
ehkäisystä. Mikäli kondomia ei käyte-
tä tai kondomin merkitys on vähenty-
nyt vakituisessa parisuhteessa, kasvaa 
muun ehkäisyn tarve. 

Raskauden ehkäisyssä suositaan me-
netelmiä, joiden tehoon hiv-lääkitys 
ei vaikuta. Eri ehkäisymenetelmissä 
voi olla muitakin terveysvaikutuksia, 
mutta ne ovat hiv-positiivisilla samoja 
kuin hiv-negatiivisilla.

Hormonikierukka on erittäin luotet-
tava ehkäisykeino, jonka tehoon hiv-
lääkitys ei vaikuta.

Hormonikierukan aiheuttama kuu-
kautisten niukkeneminen saattaa 
vähentää tartuttavuutta. Ainakin 
HUS:ssa sairaala tarjoaa sen ilmaisek-
si gynekologisen seurannan yhtey-
dessä.

Ehkäisypillereillä saattaa olla inter-
aktiota hiv-lääkkeiden kanssa. Hiv-
lääkkeiden käyttö ehkäisypillereiden 
kanssa tulee aina tarkistaa. Myös eh-
käisykapseleilla interaktiot ovat mah-
dollisia, esimerkiksi efavirentsi laskee 
merkittävästi ehkäisytehoa. Kupari-
kierukan tehoon hiv-lääkitys ei vai-
kuta.
 

Ehkäisyinjektiota (DMPA, medroksip-
rogesteroni) ei yleensä käytetä Suo-
messa. Sitä käytetään enemmän ke-
hitysmaissa pitkävaikutteisuuden ja 
vähäisten interaktioiden takia. Valitet-
tavasti sillä on erittäin runsaasti sivu-
vaikutuksia.

Kaikille raskautta suunnitteleville  
naisille suositellaan foolihappolisää. 
THL:n suositus on 400ug/vrk tai suu-
rempi annos lääkärin yksilöllisen suo-
situksen mukaan. Foolihappolisä aloi-
tetaan noin kaksi kuukautta ennen 
ehkäisyn poisjättämistä ja jatketaan 
12. raskausviikon loppuun.
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Jos pariskunnasta molemmilla on 
hiv eikä kummallakaan ole resistent-
tiä virusta, ei ole estettä suojaamat-
tomalle yhdynnälle. Naiselle suosi-
tellaan aloittamaan lääkitys jo ennen 
raskausyrityksiä, mikäli sitä ei ole vie-
lä aloitettu.

Serodiskordantille (toinen hiv-posi-
tiivinen ja toinen hiv-negatiivinen) 
pariskunnalle tulisi lääkärissä kertoa 
siitä, että lääkitty hiv ei tartu; Swiss 
statementistä, HPTN052- ja PART-
NER-tutkimusten tuloksista. Lääkä-
rit puhuvat hyvässä hoitotasapainos-
sa olevasta hivistä, me olemme myös 
yksinkertaistaneet viestin; lääkitty hiv 
ei tartu.

Jos nainen on hiv-positiivinen ja mies 
hiv-negatiivinen: Suositellaan aloit-
tamaan hiv-lääkitys naiselle jo ennen 
raskausyritystä. Lääkärit / hoitohen-
kilökunta voivat ohjeistaa ovulaati-
on tunnistamiseen, ja jos Swiss-state-
mentin ehdot täyttyvät, suositellaan 
suojaamatonta yhdyntää tai koti-in-
seminaatiota. Jos sperma koti-insemi-
naatioon otetaan kondomista, kon-
domissa ei saa olla spermisidejä.

Jos nainen on hiv-negatiivinen ja 
mies hiv-positiivinen, niin miehel-
le aloitetaan hiv-lääkitys ja hi-virus-
ten pitäisi olla mittaamattomissa vä-
hintään 6 kk:ksi. Olisi hyvä varmistaa, 
ettei pariskunnalla ole merkittävästi 
alentunut fertiliteetti (tehdään m. sie-
mennesteanalyysi, gynekologin tutki-
mus ja arvio naisen tilanteesta).

Naiselle voidaan harkita enimmil-
lään vuoden mittaista PreP-hoitoa 

(tenofoviiridisoproksiilin ja emtrisi-
tabiinin yhdistelmällä) ja sen turvin 
suojaamattomia yhdyntöjä ovulaati-
on aikaan. 

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

Raskaus

Raskaus ja synnytys eivät vaiku-
ta naisen hiv-infektioon. Hiv-lääk-
keet raskauden ja synnytyksen aikana 
pienentävät hivin tarttumisriskin syn-
tyvään lapseen hyvin pieneksi sekä 
tietysti pitävät yllä naisen omaa ter-
veyttä. Kun raskaus on suunniteltu 
yhdessä hoitavien lääkäreiden kans-
sa, on lapsen riski saada hiv-tartunta 
äidiltä alle 1%. Mikäli äidin hiv-tartun-
ta on ollut tiedossa, Suomessa ei ole 
syntynyt yhtään hiv-positiivista vau-
vaa hiv-positiivisille äideille. 

Naisille hiv-lääkkeet valitaan mahdol-
lista raskautta silmällä pitäen, jotta 
ne ovat mahdollisimman turvalliset ja 
toimivat, mikäli nainen tulee raskaak-
si. Tänä päivänä tiedetään, että suu-
rinta osaa hiv-lääkkeistä voi käyttää 
raskauden aikana. Ja joistakin lääk-
keistä on kertynyt enemmän tutki-
mustietoa kuin toisista. 
Menopaussi

Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, 
että hiv-tartunnan saaneilla naisilla 
menopaussi saattaa aikaistua ja me-
nopaussin oireet saattavat olla voi-
makkaampia. Tutkimus aiheesta on 
kuitenkin rajallista, eikä luotettavia 
tutkimustuloksia juuri ole. 

Hormonikorvaushoitoa voidaan to-
teuttaa samoin periaattein kuin hiv-
negatiivisilla.
Huomioitavaa on, että hiv-lääkkeet 
saattavat laskea estrogeenihoidon te-
hoa, joten tarvittaessa estrogeenian-
nos voi olla isompi. 
Luontaistuotteista ja hiv-lääkkeistä ei 
juuri ole yhteisvaikutustutkimuksia, 
joten niiden käyttöä ei suositella.

Menopaussin aikana (ja toki myös en-
nen sitä) on hyvä kiinnittää huomio-
ta luuston hyvinvointiin. Yksi kaikkien 
naisten suurimmista pitkäaikaisista 
terveyteen vaikuttavista seikoista me-
nopaussin jälkeen on osteoporoosi. 
Hiv-tartunnan saanet ovat kuitenkin 
osteoporoosin ja osteopenian suh-
teen isommassa riskissä kuin hiv-ne-
gatiiviset.  

Menopaussilla on myös vaikutuksia 
sukupuolielinkudoksiin: emättimen 
limakalvo ohenee ja heikkenee, ve-
renkierto heikkenee ja emätin myös 
lyhenee. Virtsarakossa ja virtsaput-
kessa esiintyy samanlaisia muutoksia. 
Nämä muutokset aiheuttavat mm. 
emättimen kuivuutta ja toistuvia tu-
lehduksia. Hiv ei vaikeuta näiden on-
gelmien hoitamista.   
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Hiv ja rintasyöpä 

Hiv-infektio ei lisää naisten rinta-
syöpäriskiä. Seulonta, diagnostiikka 
ja hoito tapahtuvat kuten hiv-nega-
tiivisillakin. Hoidon yhteydessä sytos-
taattien interaktiot on tarkistettava 
potilaskohtaisesti.

Thl.fi 

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

Mainio tulkintaohje Papa-vastauksille 
–potilasohje löytyy mm. terve.fi -sivuil-
ta:  www.terve.fi/artikkelit/77057-tul-
kintaohje-papa-vastaukselle-potilas-
ohje

Kirjoittaja Sini Pasanen 

Kiitokset erikoislääkäri Inka Aholle  
oikolukemisesta  
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Keväällä CROI-konferenssissa esi-
telty tutkimus osoitti, että hivin tar-
tuntariski oli lähes kolminkertainen 
raskaana ollessa ja neljä kertaa to-
dennäköisempää kuuden kuukauden 
ajan synnytyksen jälkeen verrattuna 
muihin aikoihin. 

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

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

Naisten hiv-tartuntojen määrä 

Tutkijat eivät ehdota muuta syytä 
suurempaan riskiin kuin hormonaali-
set muutokset raskauden ja imetyk-
sen aikana. Aidsmap.com 
  

Suomessa on todettu hiv-tartun-
ta 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 hiv-
tartuntaa. Thl.fi  
 

Tartunnat 2017 

Vuonna 2017 Suomessa todettiin yh-
teensä 158 uutta hiv-tartuntaa. Tar-
tunnan 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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Tapaamiset 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

Syyskuu
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Vertaistapaamisia 2018

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-positiivisil-
le ja heidän läheisilleen; kuulumisia 
kansainvälisestä aids-konferenssista  

pe 31.8.  
Nuorten tapaaminen klo 18

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
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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 ih-
misen hyvinvointia ja terveyttä. Se on 
elämäntaito ja voimavara, joka aut-
taa kohtaamaan arjen haasteet ja eri-
laiset tilanteet elämässä. Psyykkinen 
tai fyysinen sairaus eivät estä mielen-
terveystaitojen harjoittelemista. Päin-
vastoin, mielenterveystaitojen vah-
vistaminen edesauttaa sairauksista 
toipumista ja niiden kanssa selviä-
mistä. Mielenterveystaitoja voi opis-
kella missä iässä hyvänsä. 

Mieleltään terve ihminen on sopeu-
tumiskykyinen ja joustava. Hän on 
elämänmyönteinen, tyytyväinen ja 

kykenee osoittamaan empatiaa toisia 
ihmisiä kohtaan. Hän kykenee ilmai-
semaan tunteitaan ja omaa keinoja 
elämän mukanaan tuomien vaike-
uksien voittamiseen. Mielenterveys 
vaihtelee ja muuttuu elämäntilantei-
den ja kokemusten myötä.

Mielenterveyden ensiapu -koulutus-
ten tavoitteena on kansalaisten mie-
lenterveyden edistäminen ja mie-
lenterveysosaamisen vahvistaminen 
lisäämällä tietoja ja taitoja. Tavoittee-
na on myös vaikuttaa asenteisiin ja 
vähentää leimaantumista.

Mielenterveyden ensiapu 1 on kehi-
tetty Suomen Mielenterveysseuras-
sa ja MTEA -koulutuksissa osallistujan 
tiedot mielenterveydestä syvenevät, 
omat voimavarat ja selviytymiskeinot 
vahvistuvat. 

MTEA1 – kurssilla keskitytään mielen 
hyvinvointiin ja sen kehittämiseen 
muun muassa tunne-, vuorovaikutus- 
ja selviytymistaitoja opiskelemalla. 
Positiiviset ry:n toteuttamassa MTEA1 
koulutuksessa lähestymme kysei-
siä asioita muun muassa hiv-positiivi-
suuden 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

Positiiviset ry somessa

Positiitiviset ry @Positiiviset    Positiiviset ry Hiv-Finland     Positiiviset ry Hiv Finland    positiiviset_hivfinland  

Nettisivujen kalenterista löydät aina ajankohtaisimmat tiedot!




