
1/2019
jäsentiedote

Positiiviset ry
HivFinland

Asiantuntijuutta hivistä ja tukea hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen

Maailma ilman stigmaa

30 vuotta tarinaa



Positiiviset ry:n jäsentiedote
numero 1/2019

päätoimittaja
Sini Pasanen

kirjoittajat
Nonni Mäkikärki  
Tapani Valkonen  
Julia Suikki 
Miina Kajos 
Sini Pasanen

kannen kuva
Vicko Mozara, Unsplash

Sisällys
4

10

17

18

28

Auroraa muistellen

Turvallisempaa chemsexiä 

Vastaa, osallistu ja vaikuta! 

Toivon päivä 4.6

Positiivisten tapaamisia

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä 
edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö. Toiminnan tarkoituksena on 
tarjota tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen. 

Positiiviset ry:n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki hiv-positiiviset, 
läheiset sekä heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa edistämisestä 
kiinnostuneet. Jäsenhakemuskaavakkeen voit tilata toimistoltamme. 
Yhdistyksen säännöt löytyvät positiiviset.fi » yhdistys » säännöt. 

Sinun ei tarvitse olla jäsen osallistuaksesi toimintaan.

Positiiviset ry, HivFinland
Malminkatu 24 C
00100 Helsinki
 
puh. (09) 692 5441 
positiiviset@positiiviset.fi 

positiiviset.fi

pankkiyhteys
Oma Säästöpankki
IBAN: FI64 4108 0010 3533 01

Toiminnanjohtaja
Sini Pasanen 
sini.pasanen@positiiviset.fi

Vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki Kants 
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
puh. 044 750 7462

Erityisryhmien asiakastyöntekijä
Tapani Valkonen 
tapani.valkonen@positiiviset.fi 
puh. 044 750 7470

Toimistosihteeri
Kirsi Parkkinen
kirsi.parkkinen@positiiviset.fi
puh. (09) 692 5441 
 
Projektikoordinaattori  
ChemSex -hanke
Miina Kajos
miina.kajos@positiiviset.fi
puh. 044 750 7062 



3

Miltä täydellinen maailma  
näyttäisi suhteessa hiviin!

NONNI MÄKIKÄRKI, POSITIIVISET RY:N PUHEENJOHTAJA KUVA UNSPLASH

T ätä pysähdyimme yhdessä 
miettimään ruotsalaisten 
sisarjärjestöjemme Posithiva 
gruppen’in ja Kvinnocirkel’in 

vieraillessa Malminkadulla kesäkuun 
alussa. Huomasimme äkkiä, kuinka 
hämmästyttävän yksimielisiä olimme 
siitä miltä se täydellinen maailma mei-
dän mielestämme näyttää.

Täydellisessä maailmassa ei ole hiviin 
liittyvää häpeää, hiv on vain krooninen 
tauti muiden joukossa. Täydellisessä 
maailmassa kaikki tietävät, että hoidet-
tu hiv ei tartu. Virukseen ei liity stigmaa. 
Hivistä voi puhua niin muin muistakin 
taudeista. Tartunnastaan voi kertoa tai 
jättää kertomatta. Täydellisessä maail-
massa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. 
Täydellisessä maailmassa hiviin on 
tietenkin löytynyt myös parannuskeino. 
(Kiitos Hanna yhteenvedosta)

Mitä lääkitykseen ja hivin hoitoon 
tulee, on pohjoismaissa onnistuttu erit-
täin hyvin itse hiv- hoidon ja sen katta-
vuuden suhteen. Vaikka parannuskeino 
antaa odottaa itseään, kuulumme 
monella tapaa hiv-hoidon huippumai-
hin. Mutta samalla keskustelu täy-
dellisestä maailmasta heijastaa hyvin 

sitä stigmaa mitä hiv-positiiviset tänä 
päivänä edelleen kokevat. Koska kaikilla 
ei ole ajantasaista tietoa hivistä, liittyy 
siihen paljon turhia pelkoja. Jokaisella 
tulisi olla mahdollisuus ja oikeus kertoa 
tai olla kertomatta tartunnastaan, lei-
maantumista pelkäämättä, mutta tänä 
päivänä näin ei valitettavasti ole. 

Maailma on siis vielä hyvinkin kesken-
eräinen ja saamme järjestönä jatkaa 
ajantasaisen tiedon tuottamista ja 
stigman vastaista työtämme. Olemme 
valmiita vasta sitten kun meillä Malmin-
kadulla vallitseva positiivinen asenneil-
mapiiri ulottuu koko Suomeen, loppu 
maailmasta puhumattakaan. 

Epäkohdista huolimatta on kuitenkin 
hyvä muistaa, että myös hivin suh-
teen olemme pohjoismaissa hyvinkin 
etuoikeutettuja. Tähän etuoikeutettuun 
asemaan liittyykin moraalinen velvolli-
suus tehdä parhaamme edistääksemme 
maailmalaajuisesti hiv-positiivisten oi-
keuksia. Meidän on syytä myös tiedos-
taa, että kaikki mitä teemme edistääk-
semme ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, 
edistää samalla omaa hyvinvointiamme 
ja sitä, että kyseiset oikeudet toteutuvat 
myös omalla kohdallamme. 

Vaikka ihmisoikeudet ovat lähtökohdil-
taan jakamattomia ja yleismaailmal-
lisia, on viime vuosina kuultu, jopa 
hallitustasolla, ihmisoikeuksia ja niiden 
sitovuutta julkisesti kyseenalaistavan. 
Haluan kuitenkin uskoa, että uusi hal-
litus tulee tekemään työtään ihmis- ja 
tasa-arvoa korostavalta arvopohjalta. 
Erityisen hyvältä tuntuu se että sosiaali- 
ja terveysministerin paikalta löytyy nyt 
Hivpointin puheenjohtaja. Tästä on 
hyvä jatkaa maailmanparannusta.

Sulje vielä silmäsi hetkeksi ja kuvittele 
miltä sinun täydellinen maailmasi näyt-
tää. Mitä jos kaikki tietäisivät hivistä sen 
minkä sinä siitä tiedät? Mitä jos kaikki 
turhat pelot poistuisivat? Mitä mah-
dollisuuksia ja ovia se mahtaisi sinun 
elämässäsi avata? Täydellistä maailmaa 
ei ole eikä ehkä tule. Mutta toistemme 
tuella voimme hetkittäin olla ja elää 
niin kuin täydellisessä maailmassa.  



4

Helmikuussa 2019 Positiivisten järjestämässä tilaisuudessa muisteltiin Auroran 
historiaa isolla porukalla. Koolla oli ammattilaisia sekä asiakkaita vuosien 
varrelta. Jopa Auroran ensimmäinen ja viimeinen potilas olivat paikalla.

TEKSTI JULIA SUIKKI

Auroraa muistellen

  Aurora

V uonna 1983 juhannusvii-
kolla Helsingin sairaan-
hoitopiiri joutui eettiselle 
koetukselle. Tuntematon 

virus oli saavuttanut pohjoisen kolkan 
eikä yleisiä ohjeita uuden sairauden 
hoitokäytäntöihin ollut. Katastrofin 
ainekset kummittelivat nurkan takana.  
 
Uusi sairaus: aids aiheutti pelkoa ja en-
nakkoluuloja. Helsingin sairaalat eivät 
halunneet ottaa vastaan ensimmäistä 
tartunnan saanutta lukuun ottamatta 
Auroran sairaalaa. Tästä lähti Auroran 
toimintamallit näyttivät tulevaisuuden 
suuntaa hiv-potilaiden hoitokäytäntö-
jen kehittymisessä.

Kun aids saapui Suomeen

Auroran infektio-osaston ylilääkäri ja 
professori Juhani Lähdevirta nautti 
lounastaan työpaikkaruokalassa 22. 
päivänä kesäkuuta 1983. Hän sai haku-
laitteeseensa kutsun. Lähdevirta vastasi 
kutsuun puhelulla. Langan toisessa 
päässä oli rivakka naisääni, joka kertoi: 
meillä on nyt täällä Suomen ensimmäi-
nen aids-potilas.  
 
Amerikoissa oli ollut jo sairaustapauk-
sia, mutta Lähdenvirta oli pohtinut, että 
menee varmasti 10 vuotta ennen kuin 
aids on rantautunut Suomeen. Kävi kui-
tenkin aivan toisin. Aurorassa oli aina 

varauduttu ottamaan vastaan kaikenlai-
sia tauteja sairastavia. Eikä mikään muu 
sairaala ollut halukas ottamaan kyseistä 
potilasta.  
 
Lähdevirralle oli itsestään selvää, että 
aids-potilas on otettava sisään, mutta 
mielessä myös pyöri epäilys: mitä jos 
tästä syntyy pakokauhu? Onneksi huoli 
osoittautui turhaksi, ja ammattitai-
toinen osasto neljä sai ensimmäisen 
aids-potilaansa.  
 
Siitä se sitten lähti! Mediajulkisuuteen 
tieto ensimmäisestä aids-potilaasta 
vuoti jo seuraavalla viikolla. Tämä 
aiheutti median vainoa. Onneksi hoi-
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tajat saivat pidettyä paparazzit erossa 
sairastuneista.

Seuraavana päivä Auroraan saapuivat 
lääkintöhallituksen ja labarotorion 
edustajat. Lähdevirta oli mukana tapaa-
misessa. Komitea tuli johtopäätökseen, 
että Aurora on paras mahdollinen 
paikka Suomessa ottamaan vastaan 
infektiopotilaita eli aids-potilaskin oli 
tervetullut.  
 
Oli oikeastaan onni, että muut sairaa-
lat kieltäytyivät. Nyt voimme verrata 
miten hoito kehittyi ja toimi. Professori 
Lähdevirran työura päättyi Aurorassa 
toukokuussa 1997. Jo noihin aikoihin 
odotettiin Kolmiosairaalan valmistumis-
ta, ja osaston siirtoa. 2015 muutto oli jo 
näköpiirissä, mutta se siirtyi vesivahin-
gon myötä yhä edemmäs. Lopullinen 
muutto Aurorasta Kolmiosairaalaan 
tapahtui yli 20 vuotta myöhemmin 
2018 loppuvuodesta.

Pelon maskit murtuvat

Auroran osasto neljällä oli asenne ja 
ammatillisuus kohdallaan heti alussa. 
Eniten mietittiin sopivaa sijoitushuo-
netta ja muita käytännön asioita, kuten 
miten muut potilaat ja henkilökunta 
suojataan. Tuohon aikaan ajateltiin, että 
hiviin liittyy erittäin korkea tartuntariski. 
Potilas saapui raitiovaunulla Auroraan. 
Osastolla vastassa odotti henkilökunta 
täysissä suojavarustuksissa! Kaivoimme 
kaapeista kaikki mahdolliset suojatami-
neet,  Lähdevirta toteaa.  
 
Potilas varmaan ihmetteli millaisissa 
naamiaiskamppeissa häntä oltiin 
vastassa. (Yleisö purskahtaa nauruun 
Positiivisten tiloissa). Potilaalle tarjoiltiin 
ruokakin kertakäyttövälineillä, koska 
tartuntatavasta ei ollut tietoa. Oletet-
tiin, että aids voi tarttua jopa käteltä-
essä. Alkuvuosina suojaustoimet olivat  
hyvin tiukat ympäri maailmaa, koska ei 
ollut tiedossa edes taudinaiheuttajaa.  
 
Epäilyjä oli toki ilmassa, että kyseessä 
olisi virustauti, mutta lääkäreidenkin 
keskuudessa liikkui villejä huhuja kuten 
poppersin arveltiin olevan taudinai-

heuttaja. Mutta meni useampi vuosi, 
kunnes avaruuspukumaisista suojava-
rusteista luovuttiin tiedon karttuessa.  
 
Joka vuosi turhia suojatoimenpiteitä 
purettiin. Uudistettuja hygieniamäärä-
yksiä saattoi tulla monta versiota yhden 
vuoden aikana. Sairaanhoitaja Sinikka 
Hirvinen muistelee vuotta 1985: Piti 
laittaa maskit ja myssyt päälle. Eikä saa-
nut oikeastaan näkyä mitään suojavaat-
teiden alta. Olin juuri käynyt pistämässä 
potilaalle interferonia kaposin sarkoo-
maan, riisuin suojakamppeet, ja lähdin 
kotiin. Istahdin ratikkaan. Siellä viereeni 
istahti tuttu potilas. Sillä hetkellä havah-
duin, että eihän minulla ole nyt koko 
suojavarusteita päällä. Seuraavana 
aamuna osastolla sanoin ylilääkärille, 
että onko tässä mitään järkeä. Ratikassa 
tapaamani potilas varmasti koski minua 
enkä usko, että tauti hyppäsi minuun.  
 
Yksi Aurorassa asioinut kommentoi, 
että hän seurusteli 1980-90-lukujen 
vaihteessa hiv-positiivisen kanssa, 
ja häntä oli neuvottu käyttämään 
kondomia eikä mitään muuta, mutta 
silti sairaalassa henkilökunta käytti yhä 
tiukasti erilaisia suojatoimia  potilas-
kohtaamisissa.

Ensimmäisen potilaan näkökulmaa

Auroran ensimmäinen hiv-potilas muis-
telee tilannetta näin: olimme kaverini 
kanssa lomalla Espanjassa, ja siellä 
kuulimme, että Amerikoissa on todettu 
tauti, joka tappaa homoja. Kaverini oli 
tuolloin todennut humoristisesti, että 
jos sellainen tauti on olemassa, minuun 
se ainakin iskee. Meni puoli vuotta ja 
ennustus toteutui: sairaus löytyi mei-
dän molempien verikokeista. Kutsu kävi 
molemmille puhelimitse Auroraan.  
 
Osastolle saapumisen hän muistaa 
seuraavanlaisesti: kävelimme ystäväni 
kanssa osaston käytävää pitkin, ja vas-
tassa oli kolmen henkilön arvovaltainen 
komitea. Meidät majoitettiin huone nu-
mero kymmeneen. Hoitajilta tuli kovat 
turvamääräykset, huoneesta ei saanut 
esimerkiksi viedä mitään ulos. Kuri oli 
oikeasti kovempi kuin armeijassa. Kuten 

esimerkiksi Laakson sairaala kieltäytyi 
ottamasta keuhkobiobsiaa. Kaikki väli-
neet roudattiin Laaksosta asti Auroran 
infektio-osaston potilashuoneeseen. 
 
Auroran olosuhteet eivät olleet kovin 
viihtyisät potilaan kannalta. Sähköpiu-
hat olivat peräisin 1910-luvulta kunnes 
remontin myötä 1990-luvulla osastosta 
tuli teknisesti toimivampi ja  potilaille 
viihtyisämpi. Pieniä matkatelevisiota 
siirreltiin huoneista toiseen, mutta huo-
neessa numero neljä edes TV-piuhat 
eivät toimineet. Setan puolesta meitä 
kävi tapaamassa tukihenkilö, jonka 
kanssa käytyjä syvällisiä keskusteluja 
muistelen lämmöllä. Olen tästä hyvin 
kiitollinen Setalle. 

Sairaalaan saapumisen aikaan oli juhan-
nusviikko, ja pyysimmekin tutkimusten 
jälkeen ylilääkäriltä luvan lähteä viet-
tämään juhannusta. Kiersimme puoli 
Suomea autolla. Suhtautumisemme sai-
rauteen oli tragikoomista kaiken suuren 
surun keskellä. Länsi-Suomessa törmä-
simme esimerkiksi silmälasiliikkeeseen, 
jonka ikkunassa luki aids! Sana viittasi 
silloisessa yhteydessä apuvälineisiin. 
Ystäväni halusi itsestään kuvan näyteik-
kunaa vasten aids-tekstin komeillessa 
vieressä. Humoristinen suhtautuminen 
sairauteen helpotti oloamme.
  
Ennen hiv-potilaiden terveydenhuolto 
takkuili kaikilla alueilla gastroentero-
logiasta kirurgiaan. Etenkin hammas-
lääkärikäynnit ovat aina tuottaneet 
suurta päänvaivaa hivin kanssa eläville. 
Hoidon suunnittelun alkutaipaleella 
moni sairaanhoidon erikoisala kuten 
hammashuolto kieltäytyi yhteistyös-
tä. Vedottiin muiden muassa nuoriin 
kandidaatteihin, ettei heitä saa altistaa 
kuolemanvakavalle sairaudelle. 

Oikea syy oli kuitenkin vakituisen hen-
kilökunnan pelko. Yksi tilaisuuteen osal-
listunut kertoi, että 1993 häneltä jou-
duttiin poistamaan alaleuasta hampaita 
lymfooman vuoksi. Hivin vuoksi koko 
hoitotila oli suojattu, ja hoitohenkilö-
kunta oli pukeutunut tiukasti suojava-
rusteisiin. Eristäytyminen oli täydellistä. 
Jopa pelkässä hammastarkastuksessa 
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käynti aiheutti hoitohenkilöiden totaali-
sen suojautumisen. Aikanaan Helsingin 
kaupungin ylihammaslääkäri järjesti 
hammashuollon Auroran kellarin infek-
tiohammashoitolaan. 

Hoitaja raskaana – työlle stoppi?

Auroran hoitohenkilökunnan suojautu-
misvaatepolitiikan lisäksi ihmetystä 
turvallisuusmääräyksissä herätti hoita-
jien raskaudet. Sairaanhoitaja Helenä 
Mäkinen kertoi, että vuonna 1997 hän 
halusi raskaudesta huolimatta jatkaa 
työskentelyä Auroran tutussa ympä-
ristössä. Sen seurauksena hän joutui 
allekirjoittamaan raskauden vuoksi 
sopimuksen, että hän tiedostaa kaikki 
mahdolliset riskit. Helena ei itse nähnyt 
työn aiheuttavan hänelle riskiä, joten 
hän jatkoi työtään koko raskauden ajan.

Nykyisin Mäkinen painottaa erityisesti 
opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan 
hiv-koulutuksissa, että hiv-positiivisen 
kanssa riittävät aivan tavalliset perus-
suojatoimet. Osasto neljällä työskennel-
lyt sairaanhoitaja Sinikka Hirvinen jakoi 
myös oman raskausajan kokemuksensa 
vuodelta 1985. Hän ei saanut raskausai-
kanaan hoitaa ollenkaan potilaita vaan 
joutui osastosihteerin toimistotöihin 
kirjoittelemaan laboratoriopapereita. 
Loppuraskausajaksi hänet siirrettiin eri 
osastolle, jossa ei ollut hiv-potilaita. 

Nyt tilaisuudessa paljastui, että ensim-
mäinen potilas muisti tämän, sillä 
hoitaja, joka nyt paljastui Sinikaksi, oli 
tullut kertomaan tämän hänelle. Sini-
kan kaunis pahoittelu potilaalle siirron 

syistä oli jäänyt erityisesti mieleen.

Auroraa uhkasi lopetus

1990-luvulla Helsingin kaupungin 
terveysvirasto oli sitä mieltä, että 
Auroran osasto lopetetaan säästö-
syistä ja henkilökunta hajautetaan eri 
puolille terveydenhuoltoa. Professori 
Lähdevirta piti suunnitelmaa järjettö-
mänä: kaikki tieto ja taito olisi heitetty 
hukkaan! Tuohon aikaa yhdellä Lähde-
virran potilaalla oli suhteita mediaan, 
myös televisioon. Vastaiskuna terveys-
viraston järjettömälle suunnitelmille 
potilas suostui median haastatteluihin 
kertomaan osaston tarpeellisuudesta ja 
Terveysviraston aikeista, jotka uhkasivat 
hiv-potilaiden hoidon jatkuvuutta. Aids 
näkyi tämän seurauksena joka kuukausi 
uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa. 

Medianäkyvyyden vuoksi ylilääkäri 
Lähdevirta sai kutsun Terveysviraston 
puhutteluun. Katsottiin ettei potilailla 
ja ylilääkärillä olisi oikeutta puhua jul-
kisuudessa osaston asioista. Puhuttelu 
kesti tunnin. ”Koko palaveri oli matala-
tasoista höpötystä ja mielessä käyneet 
potku-uhat eivät toteutuneet. Siitä 
vasta olisi elämä noussut, jos ylilääkäri 
olisi saanut potkut! Annettiin vain 
ymmärtää, ettei saisi antaa julkisuuteen 
sairaalan asioita, Lähdevirta muistelee. 
Kun pääsin palaverista hissiin, ajattelin 
vain ettei kun kovempi ralli päälle!

Puolellemme alkoi tulla politiikkoja ja 
asiantuntijoita. Kun vielä Kansanterve-
yslaitoksen pääjohtaja Jussi Huttunen 
kirjoitti Helsingin Terveysvirastolle 

lausunnon: Auroran korkeatasoista 
hoitotiimiä ei saa hävittää, päästiin ta-
kaisin oikeille raiteille. Pian selkkauksen 
jälkeen Auroran osasto siirrettiin Hyksin 
hallintoon. Hoitotiimi pysyi koossa. 
Hiv-potilaat saivat pitkän ajan Auroras-
ta suurimman osan terveydenhuollon 
palveluista. 

Muutoksen vuosikymmenet 

Yhdeksänkymmentäluvun alussa tuli 
syrjintää ehkäisevä laki, ettei hivin 
vuoksi voi irtisanoa työpaikasta. Eräs 
henkilö Positiivisten Aurora-iltaan osal-
listuneista muisti, että 1993 kehiteltiin 
myös hoitorokotetta Pohjoismaisena 
yhteistyönä. Se ei tuottanut tuloksia, 
Lähdevirta kommentoi. Ennen toimivia 
lääkityksiä hiv-potilaat päätyivät hyvin 
usein sairaseläkkeelle. Kun vuonna 
1997 markkinoille saatiin jo lääkityksiä, 
ei niiden tehon kestosta ollut vielä 
takeita.
 
Auroran muisteluillassa nousi esiin 
myös 1990-luvulla käyty keskustelu 
hivin hoidon lakisääteisestä maksut-
tomuudesta. Eräs syöpäprofessori oli 
aikoinaan jopa sitä mieltä, ettei aidspo-
tilaita pitäisi hoitaa, vaan rahat pitäisi 
siirtää syöpäpotilaiden hoitoon. Kaikki 
tahot eivät siis nähneet syytä hivhoi-
don maksuttomuudelle.  Aihe herätti 
keskustelua etenkin Auroran osaston 
siirtyessä Hyksin hallinnon alaisuuten. 
Onneksi asiantuntijat ja Positiiviset 
potilasjärjestö perustelivat faktapohjai-
sesti maksuttomuuden silloiselle Hyksin 
infektiotautien ylilääkäri Ville Valtoselle. 
Jos poliklinikkakäynnit, testit ja hoidot 

Juhani Lähdevirta Matti Ristola
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olisivat muuttuneet maksullisiksi, se oli-
si karsinut tietyt ihmiset hoidon piiristä, 
ylilääkäri Matti Ristola kertoo. Lähdevir-
ta painottaa lisäten, että maksuttomuus 
oli yksi isoin syy, miksi hiv-epidemia 
saatiin pidettyä Suomessa hyvin piene-
nä. Sama pätee yhä edelleen. 

Ensimmäiset lääkkeet jaeltiin Auroran 
sairaalan apteekin kautta. Lähdevirta 
muistelee erään potilaan kertoneen 
hänelle, että kun hän muutti pienelle 
paikkakunnalle, hänen lääkkeet toimi-
tettiin paikalliseen apteekkiin. Tämän 
seurauksena kyseinen hiv-potilas oli 
todennut, että apteekkari on ainut 
joka tervehtii häntä koko paikkakun-
nalla. Tämä kertoo karusti 1990-luvun 
asenteista sairastuneita kohtaan, vaikka 
nyt tarina naurattikin paikalle kokoon-
tuneita.

Rikosoikeudelliset asiat nousivat Suo-
messa otsikoihin Steven Thomasin 
oikeudenkäynnin myötä. Amerik-
kalaismies tartutti hivin useampaan 
suomalaisnaiseen. Hivistä seksikump-
panille jättämättä kertomisen rikosoi-
keudellisista seuraumuksista aloitettiin 
informoimaan entistä kattavammin 
hiv-statukseltaan positiivisille. Ennen 
Thomasin tapausta asia ei ollut paljo-
akaan esillä. Tilaisuudessa pohdittiin 
myös nykyhetken tilannetta rikosoikeu-
dellisissa asioissa.

Auroran henkilökunnan ammattilaiset 
muistelivat myös ensimmäisen hiv-po-
sitiivisen naisen raskauden aiheuttamaa 
päänvaivaa. Julkisen terveydenhuollon 
puolella nimittäin oli pitkään yleinen 
asenne, että hivin kanssa elävän naisen 
pitäisi tehdä abortti. Ennen lääkkeiden 
kehitystä 25% lapsista sai hiv-tartun-
nan. 1990-lopulta 2010-luvulle asti 
julkinen terveydenhuolto on suhtautu-
nut myös spermanpesuun kielteisesti. 
Mutta vuoden 2000 jälkeen Suomessa 
ei ole syntynyt yhtään hiv-positiivista 
vauvaa positiivisille vanhemmille, jos 
tartunta on ollut tiedossa. Lääkkeiden 
kehitys mullisti hivin hoidon, Risto 
Mattila kertoo.
Tulevaisuus Kolmiossa 

Kokoontumisessa esiin nousi myös 
Kolmiosairaalan uusi rooli hiv-potilai-
den hoidossa. Useat olivat tottuneet 
hoitamaan kaikki terveydenhuollon 
palvelut entisessä Aurorassa. Nyt asi-
oidaan pitkälti terveysasemien kanssa. 
Tähän osallistujilta tuli kommenttia, 
että lääkkeiden yhteisvaikutuksien 
kanssa terveysasemien lääkäreillä ei ole 
aina riittävää osaamista hiv-potilaiden 
kohdalla. 

Monesti kehotetaan potilasta kehote-
taan ottamaan yhteyttä Kolmiosairaa-
lan hiv-hoitajiin tai erikoislääkäreihin, ja 
varmistamaan yhteensopivuus. Hoitajat 
miettivät, että terveysasemien lääkärei-
den tulisi tehdä enemmän yhteistyötä 
hiv-potilaisiin erikoistuneiden ammatti-
laisten kanssa. Nyt esimerkiksi lääkkei-
den yhteensopivuuksien selvittäminen 
jää usein hiv-potilaan selvitettäväksi. 
Sinikka Hirvinen kehotti hiv-potilaita 
antamaan vaikka puhelinnumeron 
omalle lääkärilleen, joka voi kontaktoi-
da Kolmiosairaalaan. Näin potilaan ei 
tarvitsisi ottaa ensin yhteyttä hiv-hoi-
tajiin, jotka taas konsultoisivat infektio-
lääkäreitä jne. Yhteistyössä on siis vielä 
kehittämisen varaa.  Tämän hetkinen 
tilanne tuottaa liian paljon työtä. Hyö-
dyllinen www.arvosta.fi –sivusto otet-
tiin keskustelussa esiin. Kaikille avointa 
nettisivustoa voi käyttää lääkärin ja 
potilaskontaktien helpottamiseksi.  
 
Kolmiosairaalan henkilökunta on pitkäl-
ti samaa kuin Aurorassa. Sairaanhoitajat 
kertoivat, että uudet kuviot ovat kehit-
tymässä, kitkaakin on hoitohuoneiden 
ja tilojen suhteen esimerkiksi äänieris-
tyksen suhteen. Asiakkaita kehotettiin 
antamaan palautetta Kolmiosairaalaan, 
muuten asiat eivät kehity. 

Kiitos! 

Auroran ympäristöä muisteltiin upeana 
alueena. Kauniit puitteet ja ympäristö 
saivat avointa ylistystä. Joku muisteli 
huumorilla miettineensä aikanaan Au-
rossa käydessään, että ainakin tämä on 
valtavan kaunis paikka kuolla! Kaikille 
tutuksi tullut henkilökunta sai erityi-
sesti kiitoksia.  Yksi naisasiakas muisteli 

kesäistä kontrollikäyntiä Aurorassa, kun 
syreenit kukkivat ja ilma helli alkuke-
sän lämpöä. – Kipitin mäkeä ylös kohti 
poliklinikkaa ja mietin, että olen ihan 
tavallinen ihminen, jolla on mukava 
kontrollikäynti edessä.  Aurorasta jäi 
aina hyvä fiilis, koska henkilökunnasta 
huokui lämpö, arvostus ja huolenpito. 
Aina jäi tunne, että minut ympäröitiin 
sillä lämmöllä. 

Auroran ensimmäinen potilas esitti 
sydämellisen puheenvuoron hänen 
edesmenneen kumppaninsa loppuhet-
kiä kunnioittaen. Hän kertoi, kuinka sai 
korvaamattoman lämmintä tukea ja 
ymmärrystä, sekä luvan viettää  rauhas-
sa viimeiset hetket rakkaan ystävänsä 
vuoteen äärellä. 

Tilaisuuteen oli tullut myös eräältä 
aktiivisesti Auroran toiminnassa ja 
Positiivisissa vaikuttaneelta henkilöltä 
kirje, joka luettiin kaikille. Koskettava 
kirje kävi läpi hänen henkilökohtaisen 
Auroraan liittyvän vuosikymmenien 
historian: tutkimusryhmästä oman 
kumppanin menehtymiseen. Hän kiitti 
Auroraa elämän makuisista kokemuk-
sista. 

Kun historian lehti oli nyt kääntynyt  
Meilahden alueelle, nousi tilaisuuteen 
osallistuneiden asiakkaiden keskuu-
desta idea järjestää Auroran sairaalan 
infektio-osaston henkilökunnalle  
jonkinlainen kunnianosoituksen ele 
ihmisläheisestä työstä. Ehdotus sai 
lämpimät aplodit! Positiiviset ottaa 
ehdotuksia vastaan!

Tilaisuuden lopuksi katseltiin vielä 
vanhoja uutis- ja ajankohtaisohjel-
mien videopätkiä vuosien varrella, 
joissa esiintyi tilaisuudestakin tuttuja 
henkilöitä. Osa videomateriaalista 
herätti nostalgiaa, toiset taas lähinnä 
huvittuneisuutta. Vanha uutiskuvasto 
kiteytti konkreettisesti, kuinka huikeasti 
ajat ovat muuttuneet hiv-positiivisten 
kannalta paremmiksi.  
 
Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!
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Tule keräämään tietoa hiv Stigman  
Indexiin hiv-positiivisten kokemuksista 

TEKSTI MONICA PUUMALA JA SINI PASANEN, KUVA JOSHUA NESS UNSPLASH

Y ksi Positiiviset ry:n pääta-
voitteista on hiv-tartunnan 
saaneiden hyvinvoinnin 
edistäminen. Hyvinvoinnin 

edistämiseksi tarvitsemme tietoa 
siitä, mitkä asiat kaipaavat muu-
tosta. Suomessa on tällä hetkellä 
suhteellisen vähän tutkittua tietoa 
hiv-positiivisten kokemasta syrjin-
nästä ja stigmasta. Stigma tarkoittaa 
sosiaalisissa suhteissa sekä yhteisöis-
sä tapahtuvaa sosiaalista leimaamista, 
jolla ei usein ole realistisia perusteita, 
ja joka voi vaikuttaa muun muassa 
yksilön kokemaan omanarvontuntoon 
ja sitä kautta elämänlaatuun. 

Saadakseen arvokasta tietoa hiv-tar-
tunnan saaneiden tilanteesta ja edis-
tääkseen positiivisten hyvinvointia, 
Positiiviset ry toteuttaa ensimmäistä 
kertaa Suomessa standardoidun 
tutkimuksen, joka kantaa nimeä Hiv 
Stigma Index 2.0. Tutkimustulosten 
avulla toivotaan olevan mahdollista 
vähentää hiv-tartuntaan liittyvää 
stigmaa, sillä tutkimustuloksia käyte-
tään koulutusten järjestötoiminnan 
painopisteiden suunnittelussa ja sitä 
kautta hivin kanssa elävien ihmisten 
oikeuksien toteutumisen edistämi-
sessä. Tulosten julkaisu voi parhaim-
millaan tukea positiivisten ihmisten 
hyvinvointia, kannustaa vertaistoi-
mintaan osallistumiseen sekä jopa 
ennaltaehkäistä uusia tartuntoja.

Tutkimus on toteutettu jo yli sa-
dassa maassa ja käännetty yli 55 
kielelle. Uudistettu 2.0 -versio (2017) 
tutkimuksesta on aiempaa versio-
ta tarkempi. Tutkimuksen avulla 
pyritään saamaan yhtenäinen kuva 
positiivisten kokemuksista. Kerätty 
tieto julkaistaan osana Positiivisten 
vaikuttamistyötä. 

Tutkimuksen päätarkoitus on laajen-
taa ymmärrystä hiv-positiivisten koke-
masta syrjinnästä eri maissa. Tiedon 
keruun tarkoitus on myös mahdollis-
taa muutoksen seuranta ajan kulues-
sa. Organisaatiot tekevät tutkimusta 
edistääkseen hiv-positiivisten ihmis-
ten oikeuksien toteutumista kansain-
välisesti ja valtakunnallisesti.

Tutkimus toteutetaan pääsääntöisesti 
yksilöhaastatteluilla, joissa haastat-
telija ja haastateltava käyvät yhdessä 
läpi kyselylomakkeen ja keskustelevat 
aiheista. Yhden haastattelun kesto voi 
vaihdella tunnista muutamaan tun-
tiin. Toimimme haastatteluissa aina 
haastateltavan parhaaksi ja toteu-
tamme ne haastateltavan toivomassa 
paikassa tai neutraalissa ympäristös-
sä. Haastattelujen voimavara on, että 
sekä haastattelija että haastateltava 
ovat hiv-positiivisia. Näin haastatte-
lutilanne voi toimia myös vertaistu-
ellisena kohtaamisena. Haastateltava 
voi pyytää, että haastattelun pitää 

esimerkiksi eri sukupuolta oleva hen-
kilö tai joku, joka ei jaa samaa statusta 
hänen kanssaan. Pyrimme haastatte-
luissa aina toimimaan haastateltavan 
parhaaksi ja toteuttaa ne neutraalissa 
ympäristössä tai toivotussa paikassa. 
Ensimmäiset haastattelut pidämme 
syksyllä 2019.

Haastattelut perustuvat vahvasti 
vapaaehtoisuuteen ja tiedostettuun 
päätökseen osallistua tutkimukseen. 
Vapaaehtoisuuden lisäksi ehdoton 
salassapito, anonyymiys ja luottamus 
ovat meille tärkeitä arvoja. Haastatel-
tavan nimeä ei koskaan kirjata ylös 
ja kaikkia materiaaleja säilytetään 
ehdottoman turvallisesti. Haastat-
telun voi myös keskeyttää milloin 
tahansa ja jokaiseen kysymykseen 
vastaaminen on täysin vapaaehtois-
ta. Haastattelutilanteet voivat olla 
joillekin osallistujille haastavia ja 
herättää ikäviä muistoja tai tunteita. 
Osa kysymyksistä on suhteellisen 
henkilökohtaisia, mutta Positiiviset 
ry on valmistautunut tukemaan näitä 
ihmisiä ja haastattelijat koulutetaan 
kohtaamaan erilaisia tilanteita.
Kansainvälinen Stigma Index sivusto: 
Stigmaindex.org

Tämän jutun on kirjoittanut  
Positiivisissa harjoittelijana  
ollut sosionomiopiskelija  
Monica Puumala. 
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HALUAN HAASTATTELIJAKSI 
 
stigma@positiiviset.fi tai puh. 09 692 5441 
 
Ilmoita kiinnostuksesi toimia haastattelijana 8.9. mennessä. Haastattelijoille järjestetään koulutus lauantaina 
28.9.2019 Positiivisissa Helsingissä. Koulutukseen osallistuville lähetetään ennakkomateriaali sähköpostitse 
vähintään viikkoa ennen koulutusta. Haastattelut aloitetaan syksyllä 2019 ja ne päättyvät vuonna 2020. 
Haastattelujen päätyttyä vuonna 2020 palkitsemme kaikki haastattelijat.

HALUAN HAASTATELTAVAKSI 
 
stigma@positiiviset.fi tai puh. 09 692 5441 
 
Ilmoita kiinnostuksesi toimia haastateltavana. Järjestämme paikkakunnallasi turvallisen tilan haastattelulle.  
Haastattelu tehdään anonyymisti eikä nimeäsi kirjata mihinkään ylös. Yhteystietojasi käytetään vain  
haastattelun sopimiseen ja sen jälkeen ne hävitetään. Stigma-sähköpostia lukevat Positiivisissa Juha-Erkki,  
Sini ja Tapani. 

Vapaaehtoisuu-
den lisäksi ehdo-
ton salassapito, 
anonyymiys ja 
luottamus ovat 
meille tärkeitä 

arvoja. 
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P ositiivisten Chemsex-hank-
keen (2019-2020) tavoitteena 
on edelleen kartoittaa ilmiötä, 
tuottaa haittoja vähentävää 

neuvontaa chemsex-alakulttuurin toi-
mijoille sekä tietomateriaaleja eri alojen 
ammattilaisille. Pyrkimyksenä on myös 
laajemmin avata yhteistyötä päihde-
työn ja seksuaalineuvonnan välille.  
 
Päihdetyössä seksuaalisuus typistyy 
usein lähinnä seksitautien ja raskauksi-
en ehkäisyyn, minkä moni kokee liian 
ongelmalähtöiseksi. Osa työntekijöistä 
on myös ilmaissut kokevansa seksuaali-
suuden puheeksi oton hankalaksi.  
 
Seksuaalipuolen ammattilaisista osa 
puolestaan kokee päihdetietämyksensä 
puutteelliseksi sekä erityisesti huumei-
den käytöstä keskustelun hankalaksi. 

 Chemsex-hanke tavoittelee päihdetyön ja seksuaalineuvonnan yhteistyötä

Chemsex on huume- ja seksikulttuuri, jonka katsotaan yleisesti kytkeytyvän erityisesti 
miesten väliseen seksiin. Ilmiö on maailmalla tuttu erityisesti suurkaupungeissa, mutta 

SeksiPertti-kyselyn (2017) pohjalta saatiin viitteitä chemsexistä myös Suomessa.

Päihteet ja seksi kietoutuvat todella 
moninaisin tavoin yhteen, joten näiden 
aihepiirien kokonaisvaltaisempi yhdis-
täminen olisi tarpeen. 
 
Miksi puhutaan vain miehistä? 
 
Alusta asti ehkäpä yleisin Chemsex-
hankkeelle osoitettu kysymys on, miksi 
keskitytään vain miehiin, kun muillakin 
sukupuolilla ilmenee vastaavaa käytös-
tä. Huomio on totta ja osoittaa tarpeen 
myös muiden sukupuolten huomioimi-
sen tärkeyden jatkossa. Chemsex-termi 
on kuitenkin kansainvälisesti melko 
vakiintuneesti kytketty nimenomaan 
miesten väliseen seksiin. Kyse myös on 
selvästi omasta alakulttuuristaan, jossa 
on ilmennyt tarvetta kohdennetulle 
haittoja vähentävälle neuvonnalle. 
Esim. Isossa-Britanniassa chemsex on 

määritelty täsmällisesti jopa käytettyjen 
aineiden tarkkuudella, joiksi on listattu 
piristeet metamfetamiini ja mefedroni 
sekä keskushermostoa lamaavat GHB 
(“gamma”) tai GBL (“lakka”). Suomessa 
tällainen määrittely ei ole mielekäs, 
sillä mm. mefedronin käyttö on täällä 
lähes olematonta. Toisaalta on viittei-
tä, että vaikkapa MDMA:n (“ekstaasi”) 
ja ketamiinin käyttöä ilmenee jonkin 
verran chemsexissä. Mainitsemisen 
arvoisia ovat myös hengitettävät alkyy-
linitriitit (“poppers”), vaikka ne eivät 
lain mukaan olekaan huumausaineita. 
Poppersit rentouttavat mm. peräaukon 
sulkijalihasta, minkä vuoksi on ymmär-
rettävää, että niitä käytetään erityisen 
paljon miesten välisessä seksissä. 
 
 
 

Turvallisempaa chemsexiä
TEKSTI MIINA KAJOS
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Leiki turvallisemmin
 
Motiivit chemsexille ovat moninaiset, 
mutta melko yleisesti tavoitellaan nau-
tinnon lisäämistä, estojen vähenemistä, 
aistien terävöitymistä sekä kiinnos-
tavia kokemuksia. Paikoin chemsexin 
otaksutaan aiheutuvan osaltaan myös 
ns. vähemmistöstressistä, mutta sangen 
moni kyseenalaistaa tällaisen tulkinnan. 
Positiiviset myös haluaa osaltaan kitkeä 
seksuaalivähemmistöihin ja huumeiden 
käyttöön liittyviä stigmoja, minkä vuok-
si lähestymme chemsexiäkin enemmän 
siitä näkökulmasta, mitä ihmiset tavoit-
televat sekä miten mahdollisia riskejä 
voitaisiin vähentää. Toki myös herät-
telemme pohtimaan, onko ihminen 
itse tyytyväinen ihmissuhteisiinsa ja 
seksielämäänsä sekä aiheuttaako käyttö 
haittoja itselle tai muille. Osana haitto-
jen vähentämistä Positiiviset kannattaa 
myös huumeiden käyttörangaistuksista 
luopumista.
 
Seksitautien leviämisen estämiseksi on 
luonnollisesti tärkeää käyttää kondo-

mia yhdynnässä sekä kumihanskoja 
fistauksen, eli nyrkkinainnin yhteydes-
sä. Liukaste myös auttaa välttämään 
limakalvovaurioita ja siten osaltaan 
vähentää tartuntojen riskiä. Etenkin 
useiden kumppanien ja suojaamatto-
man seksin myötä on vastuullista käydä 
seksitautitesteissä. Kannattaa myös sel-
vittää, olisiko hivin estävä prep-lääkitys 
paikallaan. 
 
Huumeiden vaikutukset ovat yksi-
löllisiä, eikä niiden tarkka sisältö tai 
vahvuus ole yleensä tiedossa. Siksi 
on syytä aloittaa varovasti pienellä 
annoksella sekä halutessa myöhem-
min lisätä annosta. Kannattaa myös 
selvittää mahdolliset yhteisvaikutukset 
käytössä olevien lääkkeiden kanssa 
sekä kiinnittää huomiota, että muistaa 
lääkeannoksen.
 
Osa huumeista voi poistaa estoja, vai-
mentaa tuntoaistimuksia ja heikentää 
harkintakykyä. Siksi olisi hyvä ennalta 
pohtia rajojaan, mitä ja keiden kanssa 
olisi valmis tekemään. Toisaalta jotkut 

ovat nimenomaan kuvailleet vapautta-
vaksi chemsexin yhteydessä koettuja 
odottamattomia kohtaamisia. 
 
Huumeiden suonensisäisessä käytössä 
on tartuntatautien ja pistosinfektioiden 
estämiseksi tärkeää muistaa puhtaat 
neulat ja ruiskut, joita ei pidä jakaa 
muiden kanssa. Myöskin nenän kautta 
“snortatessa” olisi syytä huomioida, 
että esim. c-hepatiitti ja jotkut muut 
infektiot voivat tarttua yleisesti käy-
tettyjen, rullalle käärittyjen seteleiden 
kautta. Puhtaaksi snorttaus-välineeksi 
voit leikata vaikkapa oheisen Chemsex-
hankkeen esitteen! 
 
Chemsex-hankkeen yhteistyötahoina 
ja edustettuna ohjausryhmässä ovat 
A-klinikkasäätiö, Helsingin kaupunki, 
Hivpoint, MSC Finland Tom’s Club, Pro-
tukipiste, Sexpo-säätiö ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos.

Positiiviset ry on suomentanut brittiläisen chemsex-asian-
tuntijan ja aktivistin David Stuartin kehittämän ChemSex 
Care Plan -verkkotyökalun. Työkalu soveltuu chemsex-
käyttökulttuurin parissa olevien itseavun välineeksi. Samalla 
se tarjoaa eri alojen ammattilaisille keinoja kohdata seksin 
yhteydessä huumeita käyttäviä miehiä. ChemSex Care Plan 
tarjoaa valmiuksia henkilökohtaisen tilanteen arviointiin ja 
seurantaan sekä chemsexin vähentämiseen, lopettamiseen, 
haittojen vähentämiseen tai muuhun muutokseen. 

ChemSex Care Planin suomenkielinen versio on osoitteessa:  
davidstuart.org/care-plan-fi 

Mikäli huomaat suomennoksessa korjattavaa tai  
parannettavaa, otathan yhteyttä Positiivisiin!

ChemSex Care Plan suomennettu

  Kuvassa: Hivpointin Sami, Positiivisten Miina ja 
  Tapani sekä David Stuart, joka kävi esittelemässä 
  ChemSex Care Plania maaliskuussa Helsingissä.
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Positiiviset osallistui Helsingissä ensimmäistä kertaa järjeste-
tyille Querelle-festivaaleille 26.-27.4.2019. Hivpoint tuli mu-
kaan Positiivisten ständille jakamaan seksipositiivisia faktoja 
hivistä. Ihmisten moninaisuudelle omistettu Querelle tarjosi 
runsaasti queer-, homo-, trans-, drag- ja feminististä kulttuu-
riohjelmaa ja keskusteluja. Juha-Erkki Kants juonsi yleisön 
suosiman paneelikeskustelun ”Seksi- ja nautinto”.

Positiiviset Querelle-festivaaleilla
Positiivisten sosionomiharjoittelija Monica ja toiminnanjoh-
taja Sini päivystivät ständillämme, jolla jaettiin turvaseksi-
pakkausten lisäksi myös Chemsex-hankkeen funktionaalista 
esitettä.

Juha-Erkki, Jenny Hivpointista ja Miina Monica ja Sini

Juha-Erkki juontamassa paneelikeskustelua Querelle Mr Fetish Finland ja Miina
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Legosankari tarinatuvan perältä  
TEKSTI JA KUVAT TAPANI VALKONEN

K utsuin tarinatyöpajaamme 
vahingossa tarinatuvaksi. 
Mieleeni nousi kuva savo-
laisen pirtin isännästä, joka 

polkee hiljakseen vauhtia keinutuo-
liinsa ja aatoksissaan, suurella nau-
tinnolla, kuuntelee ympärillä olevien 
ihmisten tarinointia. Oikeaa sanan 
rieskoo, aatostaa hän mielessään ja 
polkee lisää vauhtia. Isännän komura 
veistää palan kalakukkoa, hörppää 
päälle kokkelipiimää ja hiljaa vihellel-
len jatkaa toisella korvalla turpakäräji-
en kuuntelemista.  
 
Tällaisesta talonpoikaisesta maise-
masta minun juureni ovat lähtöisin. 
Pirtin seinällä raksuttaa Amerikan kel-
lo. On sitä nähty maailmaakin, mutta 
tämä on se maailma, jossa minä 
haluan nyt olla, näiden rohkeiden 
ja kauniiden ihmisten parissa. Tässä 
tuvassa on hyvä istua, kuunnella mo-
nenlaista tarinaa ja tuntea kuuluvansa 
joukkoon, olla rakastettu ja hyväksyt-
ty juuri sellaisena kuin on. 
 

Lapsuudessani kävimme joka kesä 
sukuloimassa Savossa isotädin luona. 
Olin sisareni kanssa oppinut kou-
lussa laulun hirsiukosta ja akasta, 
jotka asuivat hirsimökissä ja joiden 
hirsipoika ajoi hirsiautoa. Elma-täti 
halusi aina kuulla tuon lastenlaulu-
renkutuksen, joka vasta äskettäin 
paljastui siskoni inhokiksi. Ehkä isotäti 
samaistui tuohon mökin hirsiakkaan. 
Lauloimme sitä kitapurjeet läpättäen. 
Minä innoissani ja sisko kai siis inhos-
ta väristen.
 
Toisen tarinatuvan kotitehtävänä 
saimme valita legoukon tai akan ja 
kuvata se sellaiseen ympäristöön, 
mikä kuvaisi toivomaamme tule-
vaisuutta. Minun legoukkoni pääsi 
mukaan Querelle-festivaaleille. Siellä 
festaritunnelmissa se ihan riehaantui 
ja liehui siellä sun täällä. Yritin pysyä 
mukana perässä ja kuvata äijän seik-
kailuita.
 

Legosankari yritti aluksi siirrellä ihan 
liian painavia esteitä tieltään. Eihän 
siitä mitään yksin tullut, niin se tuli 
meidän ständillemme hakemaan 
positiivisia faktoja hivistä. Kummasti 
sitä rupesi kiinnostamaan myös anaa-
liseksin opas. Sieltä ständiltä sankari 
hyppäsi katselemaan festarikansan 
touhuja. Sivustakatsojana legoukko 
tunsi itsensä hieman yksinäiseksi, hän 
nappasi ständiltämme red ribbon 
–kilven ja supersankarin viitan ja 
syöksyi festivaalihumun pyörteisiin.
 
Legoukkeli kävi harhaisten käsitys-
ten ja omien illuusioiden kimppuun 
saamansa tiedon ja tuen avulla. Hiv-
tartunnan prosessointi oli antanut 
sille sellaiset eväät matkaan, että hän 
saattoi selvitä mitä ihmeellisimmistä 
sattumuksista. Sateenkaarikansan 
suojelusenkelit levittivät siipensä 
häntä suojellakseen haltijoiden ja 
seireenien houkutuslauluilta. Tarinan 
lopussa legosankari tunsi, että hän 
riittää ihan sellaisena kuin hän on. 
Hän laski kilpensä ja seurasi juhlan 
päättymistä kirkkain ja seestynein 
mielin. 
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TEKSTI SINI PASANEN   KUVAT FREEIMAGES.COM, POTILASTIETOKANTA (tulokset)

Hiv-laaturekisterin kehittäminen hiv-
hoidon laadun seuraamiseksi Suomessa  

T erveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksessa (THL) käynnistyi 
viime vuonna Terveyden-
huollon kansalliset laature-

kisterit -hanke, jonka tarkoituksena on 
seitsemän pilottirekisterin kautta kerätä 
kokemusta rekisteritoiminnasta ja luo-
da ehdotus kansallisten laaturekisterien 
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
  
Hiv-laaturekisteri (lyhyesti Hiv-rekisteri) 
otettiin hankkeeseen mukaan yhdeksi 
pilottirekistereistä lokakuussa 2018. 
Muut pilottirekisterit ovat diabetes, 
reuma, iskeeminen sydäntauti, selkäki-
rurgia, eturauhassyöpä ja psykoosi.     
     
Laaturekisterien tavoite 
     
Terveydenhuollon kansallisten laature-
kisterien päätavoite ja tarkoitus on 
parantaa potilaiden saaman hoidon 
laatua, hoidon vaikuttavuutta sekä poti-
lasturvallisuutta. Kansallisista laature-
kistereistä saataisiin tilastotietoa, jonka 
avulla terveyshyötyä voitaisiin lisätä  

1. sujuvoittamalla potilaiden  
hoitopolkua

2. vertailemalla ja kehittämällä  
hoitokäytäntöjä

3. tutkimalla eri hoitojen  
vaikuttavuutta ja turvallisuutta

4. kertomalla hoitotuloksista avoimesti 
potilaille ja muille kansalaisille

5. ohjaamalla palvelujärjestelmää ja 
palvelujen tuotantoa kohti laadukasta 
ja vaikuttavaa hoitoa.
  
Hiv-rekisterihankkeen tavoitteena 
laatutieto ja epidemiologinen tieto 
koko maasta 
Hiv-rekisterihankkeen keskeisin tavoite 
on kerätä tärkeimmät hiv-hoidon laatua 
ja epidemiologista tilannetta koskevat 
tiedot koko maasta. Tarkoituksena on 
saada vuoden 2019 aikana tiedot 
90 %:sta hoidossa olevista potilaista ja 
kaikista hiv-potilaita hoitavista yksiköis-
tä vuonna 2020. 
  

Rekisterillä pyritään myös vastaamaan 
velvoitteeseen raportoida hiv-infektiota 
koskevaa tietoa.  UNAIDS kerää jäsen-
mailta määräajoin tietoja mm. hivin 
hoidossa olevien potilaiden määrästä 
sekä hoitotuloksista. Myös Euroopan 
tautikeskus (ECDC) kerää jäsenmailtaan 
säännöllisesti vastaavia tietoja. 
  
Kehittämishanke 2018-2020
  
THL kehittää mallia terveydenhuollon 
kansallisia laaturekistereitä varten. 
Kehittämistyön tuloksena, tulevaisuu-
dessa kansalliset rekisterit muodostaisi-
vat yhtenäisen ja kustannustehokkaan 
tavan seurata hoidon laatua ja vaikutta-
vuutta. Eli nyt selvitetään, miten kansal-
liset laaturekisterit voitaisiin organi-
soida, rahoittaa ja ylläpitää. Edellinen 
eduskunta myönsi THL:lle 2,7 miljoonaa 
euroa vuosille 2018-2020 terveyden-
huollon laaturekisterien kehittämistyön 
aloittamiseksi. 
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THL:n hankkeessa 
 

1. kerätään kokemuksia rekisterien 
kehittämisestä yhdessä seitsemän 
pilottirekisterin kanssa

2. kootaan laaturekisterien kehittämi-
sestä ja hyödyntämisestä kansainväli-
sesti ja kansallisesti aiemmin kertynyttä 
tietoa

3. käydään jatkuvaa vuoropuhelua 
terveydenhuollon ammattilaisten ja 
terveyspalvelujen käyttäjien kanssa.
  
Hiv-laaturekisterissä pilotoidaan lisäksi 
laaturekisteritiedon yhdistämistä 
tartuntatautirekisteriin ja muihin THL:n 
rekistereihin sekä potilaan ilmoittamien 
tietojen hyödyntämistä. Rekisteritie-
tojen yhdistämiseen haetaan erillistä 
tutkimuslupaa. Lisäksi laaturekisteriin 
kerätään raskauksia koskevaa tietoa.  
 
 
 

Miten ja mistä tietoa  
laaturekistereihin saadaan? 

Kansallisiin laaturekistereihin on tarkoi-
tus kerätä tietoa annetuista hoidoista ja 
niiden vaikutuksista. 
Terveydenhuollon ammattilaiset tallen-
tavat jo nyt tiedot potilaasta hoidon 
yhteydessä. Osa tiedoista, kuten labo-
ratoriotestien tulokset, voivat tallentua 
rekisteriin suoraan. Tietoa hoidon 
vaikutuksista voitaisiin kerätä myös 
potilailta itseltään.
  
Hiv-laaturekisterin nykytilanne  
Hiv-hoitotietoa kerätään kaikissa viides-
sä yliopistosairaalassa sekä neljässä 
keskussairaalassa, joissa on käytössä 
paikallinen hiv-laaturekisteri (InfCare). 
Vuoden 2019 kartoitetaan kaikkien 
muidenkin hoitoyksiköiden tilanne ja 
mahdollisuudet toimittaa hiv-hoidon 

laatutietoa. Elo-syyskuussa 2019 
tehdään ensimmäinen tiedonsiirto 
kansalliseen rekisteriin. Ensimmäisiä 
tuloksia esitellään joulukuussa 2019 
– Maailman aids-päivän seminaarissa 
Oodissa lauantaina 30.11.2019 tullaan 
kuulemaan tuoreita tuloksia! 
  
Mitä tietoa kerätään? 
  
Hiv-laaturekisteri ei sisällä mitään sel-
laista tietoa, jota ei löydy myös varsinai-
sesta sairaskertomuksesta. Rekisterissä 
tärkeimmät hoitoon vaikuttavat asiat 
on kuitenkin kerätty rakenteiseen muo-
toon, jotta niistä voidaan muodostaa 
tilastoja. 
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Tärkeimmät tilastot, eli esim. lääkitystä 
saavien ja mittaamatomalla virusmää-
rällä olevien osuus saadaan keräämällä 
vähimmäistietosisältö kerran  
vuodessa: potilaan seurannan aloi-
tuspäivä, viimeisimmän lääkehoidon 
aloitus- ja lopetuspäivät, viimeisin 
HI-virusmäärä ja viimeisin CD4-solutaso 
sekä näiden päivämäärät. Tämä tieto 
kerätään myös klinikoista, joissa ei 
toistaiseksi ole varsinaista laaturekiste-
riä käytössä.
  
Varsinainen laaturekisteri (esim. InfCa-
re) eli perustietosisältö kattaa lisäksi 
kaikki hiv-infektioon käytetyt lääkkeet 
ja niiden annokset, kaikki mitatut 
CD4 ja HIV-Nh -arvot sekä 13 muuta 
laboratorioarvoa, mm. munuais- ja 
kolesteroliarvot, tiedon tupakoinnista 
ja verenpaineesta, painon, tiedot he-
patiiteista ja 2019 lähtien myös tiedot 
raskauksista.
  
Laajemmista tiedoista voidaan siten 
tutkia myös sitä, miten hyvin sydän- ja 
verisuonitautien riskitekijöiden eli 
verenpaineen ja kolesteroliarvojen 
hoito toteutuu, tai miten onnistutaan 
tupakoinnin vähentämisessä. Rekiste-
riohjelmaan tulee myös laskuri, joka 
laskee automaattisesti potilaan riskin 
sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin 
seuraavan 10 vuoden aikana. 
  
Vuoden 2020 aikana pilotoidaan 
potilailta kerätyn tiedon liittämistä 
rekisteriin 
  
Mikä Sinun mielestäsi olisi tärkeää 
rekisteritietoa kerättäväksi edellä mai-
nittujen lisäksi? Mikä kertoisi omasta 
voinnistasi, hoitokokemuksesta tai 
hiv-hoidon laadusta? 
  
Esim. Ruotsissa kysytään ennen vas-
taanottoa muutamalla kysymyksellä 
tyytyväisyyttä fyysiseen ja psyykkiseen 
vointiin, seksielämään, lääkkeiden mah-
dollisia haittavaikutuksia ja kokemusta 
omaan hoitoon osallistumiseen.
  

Vastaa anonyymin linkin kautta  

http://bit.ly/laaturekisterikysely  

tai positiiviset.fi  
 
Vastaamiseen menee vain muutama 
minuutti.  

Hiv-laaturekisteri – Uhka vai  
mahdollisuus?  

 Hoitotiedon kerääminen ja toimittami-
nen auttaa sairaalaa seuraamaan omia 
hoitotuloksiaan ja tarjoamansa hoidon 
laatua. Sekä paikallisesti että valta-
kunnallisesta saadaan tietoon seuran-
nassa ja lääkehoidossa olevien määrä, 
hyvällä hoitotuloksella olevien osuus ja 
myöhään todettujen tartuntojen osuus. 
Valtakunnallisesti tätä tietoa ei ole ollut 
saatavilla. 
  
Lisäksi olisi helpommin saatavissa 
tietoa tiettyä lääkettä käyttävistä tai 
hoidon tehostamista vaativista poti-
laista. Myös hoidosta pois jääneitä olisi 
helpompi kutsua takaisin hoidon piiriin.  
  
Laaturekisterin tarkoitus on myös 
parantaa potilasturvallisuutta. Jos tulisi 
uutta turvallisuustietoa esim. tietystä 
lääkkeestä, voidaan helposti löytää ja 
tavoittaa lääkkeen käyttäjät mahdollis-
ta lääkevaihtoa varten. 
  
Vertaisarvioinnin avulla eri yksiköt 
saavat palautetta hoitotuloksistaan 
suhteessa muihin vastaaviin yksiköihin 
sekä kansalliseen tasoon. Eri yksiköiden 
vertailu tulee todennäköisesti myös 
julkisesti nähtäville. Näin voi varmistaa, 
että hoito omassa yksikössä on yhtä 
laadukasta kuin koko Suomessa.
  
Lisäksi rekisteritieto mahdollistaa tutki-
muksen tekemisen ja antaa pohjaa 
hallinnollisten päätösten tueksi. Sitä 
voidaan käyttää myös, kun mietitään 
mitä hivin ennaltaehkäiseviä toimen-
piteitä tarvitaan ja miten ne tulee 
suunnata. 

 
 

Hoidon kehittäminen ilman  
ajantasaista tietoa on vaikeaa 
 
Hoidon sisällön ja laadun kehittä- 
miseksi tarvitaan ajantasaista ja 
luotettavaa tietoa palvelujen laadusta 
ja vaikuttavuudesta. Hallinnolliset ja 
poliittiset päätöksentekijät ovat riip-
puvaisia samoista tiedoista voidakseen 
mielekkäästi suunnata voimavaroja 
toimintoihin, jotka parhaiten edistävät 
väestön terveyttä. Myös potilaat hyö-
tyvät vertailukelpoisista ja kattavista 
laatutiedoista mielekkäiden valintojen 
tekemiseksi eri hoitoyksikköjen välillä 

Mihin ja kenelle tiedot menevät 
  
Kun rekisteritietoja analysoidaan, tieto-
ja käsitellään ilman nimiä tai henkilö-
tunnuksia, joten kenenkään tietosuoja 
ei ole vaarassa. Kaikki tulokset esitetään 
ryhmätasolla, joten yksittäiset henkilöt 
eivät ole muutoinkaan tunnistettavissa. 
Rekistereitä yhdistetään käyttäen hen-
kilötunnuksia, mutta THL:ssä tehtävän 
tietoparituksen jälkeen yksilöintitiedot 
anonymisoidaan eli käsiteltäviksi voisi-
vat päätyä vaikka henkilöt 001,  
002 ja 007. 

Jos muuttaa esim. Helsingistä Tampe-
reelle, InfCare-rekisterin tiedot (kuvaaja, 
joka sisältää lääkehistorian ja laborato-
riotulokset) voidaan siirtää Tampereelle. 
Tämä helpottaa hoitoa uudessa yksikös-
sä. Tiedot voidaan siirtää vain, jos on 
antanut luvan muidenkin sairaskerto-
mustietojen siirtämiseen. 
  
Pilottihankkeen työryhmä 

THL: Tutkimuspäällikkö Henrikki 
Brummer-Korvenkontio, asiantuntija-
lääkäri Sanna Isosomppi, erikoistutkija 
Kirsi Liitsola, erikoissuunnittelija Teemu 
Möttönen, HUS: Erikoislääkäri Pia Kivelä
Soite: Erikoislääkäri Arto Nieminen
Positiiviset ry: Toiminnanjohtaja Sini 
Pasanen ja projektityöntekijä Tapani 
Valkonen 
   
Lisätietoa ja podcasteja  
Laaturekisteristä thl.fi 
 
Teksti on koottu eri lähteistä, mm. thl.fi
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Hivpoint toteuttaa vuosittain 
sopeutumisvalmennuskursseja / hyvinvointikursseja hiv-
tartunnan saaneille. Toteutuneista kursseista saatu palaute 
on suurimmaksi osaksi positiivista.
  
Nyt Hivpoint kehittää toimintaa edelleen ja selvittää 
minkälaisille kursseille hiv-tartunnan saaneilla olisi tarvetta. 
Mitä aiheita kursseilla haluttaisiin käsitellä? Mistä aiheista 
tarvittaisiin luentoja ja minkälaista toimintaa kursseille 
toivotaan? Vastausten saamiseksi Hivpoint on luonut 
lyhyen kyselyn, jossa pääsee kertomaan toiveitaan kurssien 
sisällön, pituuden, sijainnin ja muun suhteen. Kysely 
toteutetaan kesän aikana.

Kyselyyn vastaaminen kestää vain muutaman  
minuutin ja siihen voi vastata anonyymisti 4.8.2019 asti.
Linkki löytyy hivpoint.fi ja somesta. Vastaa kyselyyn, niin 
myös Hivpoint voi varmistaa parhaat mahdolliset kurssit  
hiv-tartunnan saaneille tulevaisuudessakin! 

Vastaa kesän aikana kahteen 
hivin hoitoon liittyvään 
kyselyyn nettisivuillamme! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pohjoismainen hiv-hoidon laatuun  
liittyvä kysely 
  
Kyselyn toteuttaa HIV-Nordic.  Kyselyllä haluamme  
selvittää Pohjoismaisella tasolla muutoksia hivin  
hoidossa erityisesti muutaman viime vuoden aikana.  
Kyselyyn voi vastata kaikilla Pohjoismaisilla kielillä  
sekä englanniksi.  Kysely aukeaa nettisivuillamme 
positiiviset.fi heinäkuun alussa. Kyselyn täyttämiseen 
menee 10-15 minuuttia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laaturekistereihin liittyvä kysely 
 
ks. sivu 14-16 
Käy vastaamassa nettisivuillamme positiiviset.fi  
lyhyeen kyselyyn (kestää enintään 5 minuuttia), mikä  
olisi sinun mielestäsi tärkeää hoitoon liittyvää laatua,  
jota haluaisit seurattavan omalta kohdaltasi. 
  

Kysely Hivpointin 
sopeutumisvalmennus- / 
hyvinvointikursseista!

Vastaa, osallistu ja vaikuta!
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Tänä vuonna järjestimme yhteistyössä Hivpointin ja Väestöliiton kanssa kansainvälisen 
keskustelutilaisuuden, jonka tavoitteena oli kiinnittää huomiota kehitysyhteistyön 

tärkeyteen nyt ja jatkossa. 

N äkökulmana olivat kes-
tävä kehitys, tytöt ja 
naiset, seksuaaliterveys 
ja tarttuvat taudit sekä 

näiden asioiden yhteys yhteiskuntien 
kehitykseen. Keskustelutilaisuuden 
aikana muistutettiin Suomalaisen kehi-
tysyhteistyön tärkeydestä maailmalla 
ja kiinnitettiin huomiota viime hallitus-
kaudella tapahtuneeseen kehitysrahoi-
tuksen romahdukseen. 

Kun hiv-epidemia on saatu kuriin koti-
massa, moni on unohtanut globaalin 
hiv-tilanteen. Maailmassa elää n. 37 mil-
joonaa hiv-positiivista. 21,7 miljoonalla 
on pääsy hiv-lääkitykseen pariin. 40% 
hiv-positiivisista ei saa hiv-lääkitystä, 
joka estää hivin etenemisen, pelastaa 
hiv-tartunnan saaneen hengen ja estää 
hivin tarttumisen eteenpäin. Edelleen 

maailmassa kuolee vuosittain noin 
miljoona hiv-positiivista aidsin takia.

Positiiviset ry aloitti viettämään Toivon 
päivää 4.6. vuonna 2004 tuodakseen 
esiin hivin hoitoon ja hivin kanssa 
elämiseen liittyviä edistysaskelia. Suomi 
on onnistunut hiv-epidemian hoidossa 
poikkeuksellisen hyvin. Hiv on Suo-
messa krooninen sairaus, jonka kanssa 
voi elää täysipainoista ja oireetonta 
elämää. Kun äidin hiv-tartunta on ollut 
tiedossa, Suomessa ei ole syntynyt 
yhtään hiv-positiivista vauvaa.

Viime Maailman aids-päivänä tiedotet-
tiin, että Suomi on hiv-hoidon huippu-
maa. Hiv-tartuntojen määrä on saatu 
täällä pidettyä maailman alhaisimmalla 
tasolla. Hiv-epidemian alkuajoista asti 
pienen Suomen valtti on ollut tiivis 

yhteispeli viranomaisten, terveyden-
huollon ja järjestöjen välillä. Yhteistyö 
on taannut ilmaiset hiv-testauspalvelut 
sekä tehokkaan lääkehoidon.

Hiv on koko maailman yhteinen asia. 
Valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen 
yhteistyöllä on mahdollista turvata 
kaikille oikeus hiv-testaukseen, hivin 
hoitoon ja syrjinnästä vapaaseen 
elämään hiv-positiivisena. Suomenkin 
tulee kantaa oma kortensa kekoon 
lisäämällä kehitysyhteistyötä ja palaa-
malla kansainvälisten hiv-järjestöjen 
rahoittajaksi.

Hiv-epidemia voitetaan kestävällä kehi-
tyksellä ja naisten ja tyttöjen aseman 
parantamisella – Globaalin vastuun aika 
ei ole ohi.

Toivon päivä 4.6

TEKSTI SINI PASANEN  KUVAT PENNY, ANASTASIA JA ZIPPORAH

Kuvassa: Phenny
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Story of Phenny

Writing from Anastacia

Toivon päivänä yhdessä Hivpointin ja Väestöliiton kanssa haastoimme Suomen  
mukaan maailman hiv-talkoisiin. Hiv-epidemia voitetaan kestävällä kehityksellä ja 

naisten ja tyttöjen aseman parantamisella – globaalin vastuun aika ei ole ohi.
Lue Toivon päivän tarinat Anastacialta, Phennyltä ja Zipporahilta.  

This is a story of a woman who felt 
empty in this room, damaged, de-
stroyed, done with. A woman who does 
not know what Self esteem is no more. 
A woman who got pregnant at 22 and 
immediately conceived when the first 
child was only 4 months old. 

A story of a sad woman who gave birth 
to her first child all alone in the hospital 
after 72 hours of non stop labour pains, 
a hospital that was full of Professional 
and Trained Nurses. 

This is a story of a woman who believed 
in love, and believed in nothing else.
A story of a woman hiding her tears, 
insecurities and fears behind the beau-
tiful wild smiles she gives everyday.
A story of a woman from the village 
that just learned the ways of the mod-
ern town at 18 years. 

This is a story of a woman battling de-
pression after being rejected with over 
15 men because of disclosing her HIV 
Status to them.
This is an African woman, who ended 
up raising her kids single handedly, 
sacrificing her happiness to see her kids 
happy.  

She happens to raise these babies free 
from HIV, going against all odds to 
create a society free from stigma. 
This is the story of a woman who 
doesn’t seek sympathies after all she 
has been through! 
A woman that won’t take any negative 
energy anymore, from anyone.
This is a story of an African Woman 
living with HIV and facing judgements 
on her status. 

This is a story of a bold Queen who 
cannot be moved by anything whatso-
ever, because she has been HIV Positive 
for 27 years, and it is enough to deal 
with, for her. 

A story of a woman who lived in the 
Ghetto at only 7 years old, seeing her 
mother destroyed for refusing to be 
wife inherited after the death of her 
husband. 

This is the story of a total orphan who 
doesn’t throw pitty parties no more! 
This is the story of an African Woman 
being celebrated today.
It is the story of Phenny Awiti

Reasons people don’t test for HIV 

Difficulties in HIV testing is brought 
about by the fact that most people 
don’t have the right information about 
HIV.  

I was at a technical institution about a 
week ago where we had gone there 
for a HIV sensitization and the first day 
was basically to give out information 
on why testing was important and the 
general knowledge about HIV.  

And we saw a huge number of students 
flocking in for testing which was over-
whelming. I personally think if we can 
do such activities and information tours 
we can be able to get everyone to test 
and get them to know their HIV status.

This was a writing from Anastacia Kendi 
from Kenya.  
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Story of Zipporah

Statistically, in most of the Sub Saharan 
Countries in Africa girls and women are 
the most affected by issues around SRH 
and the rate of those infected by HIV is 
also higher than the men in the same 
region. From our own, The Kenya Aids 
Progress Report 2018 women above 
15 were 864,600 while the men were 
523,600. Women are a key popula-
tion as there are factors not limited 
to gender inequalities and harmful 
practices that promote unsafe sex and 
limit access to health services meaning 
young women are often prevented 
from gaining access to HIV treatment 
and do not have the final say in their 
own healthcare decisions.  
 
As women, it is time we took up these 
spaces that focus on the HIV response 
as we are the most affected population. 
A lot of advocacy to ensure our voices 
are not only listened to but our contri-
butions are also put into practice. With 
women in these spaces, it will ensure 
that HIV is looked at holistically and not 
working it from one gender. Looking at 
HIV in both men and women then ad-
vises the kind of interventions to be put 
in place to reduce the number of new 
infections amongst the population. As 
an advocate for young women in the 
HIV response, it is my responsibility to 
educate my constituency in the new 
developments in this fight and also 

give feedback to them on any queries 
that affect their well-being. 

In fighting this epidemic our efforts will 
only be successful if we are ready to 
have full integration of Sexual Repro-
ductive Health Services and HIV. As it 
is they are independent of each other, 
therefore the much work done towards 
ending HIV is futile. These two should 
work hand in hand, HIV [prevention 
falls under SRH. If the services are not 
offered together well lose out on so 
much.

In my community, HIV has never been a 
topic to be discussed. As a young 
woman living with HIV I have had to 
learn what I know about it from my 
exposure in its response. Were it not 
for this I’d most probably be here. Even 
with the great work being done in 
terms of interventions and educating 
the community on HIV, there’s still this 
perception of it being a killer disease. 
With this fear, disclosure becomes a 
difficult topic to bring up. Example: Ad-
herence amongst those serodiscordant 
relationships and haven’t disclosed 
becomes poor, their retention to care is 
also affected. Demystifying HIV has to 
be the biggest challenge as it is also the 
reason why people are afraid to test.

Most people have an unfounded fear of 
living with HIV. They do not see beyond 
the stigma, the number of drugs they’d 
have to take, and for how long you’d 
have to take them, the often getting 
sick, the growing thin, the death. 
Instead of not worrying about all this, 
they’ll choose not to test. Although it is 
never the best idea.

In my country, accessing HIV treatment 
is not very difficult. Most public health 
facilities and some private facilities 
have them and it is free to all those 
that need it, meaning nobody is left 
out of care. The difference between 

the two would be the range of services 
offered in each. A private health facility 
might have better diagnostic and care 
services than public which have the 
basic which is just dispensing ARV’s and 
maybe the routine Viral Load test. Both 
facilities have Comprehensive Care 
Clinics where all services related to HIV 
management are offered. This works 
well because most people are not 
comfortable walking into the hospital 
that has no discretion considering the 
stigma around HIV. The CCC’s in them-
selves are safe spaces. 

With the new interventions, Anti-retro-
viral being available, being of the 
highest quality, HIV is very manageable, 
I am a testimony for this. I was born 
when there was no treatment for HIV, 
I have lived, been on concoctions but 
thanks to research coming up with 
ARV’s and me being faithful to them, 
I am success story, I have been on 
treatment for over 15 years and have 
had my own share of challenges from 
adherence leading me get opportunis-
tic infections, Tb, Shingles but with the 
support from the Psychosocial Support 
Groups I have attended with other 
young people living with HIV, the forms 
I have attended have put me back on 
track and now I’m well into my fourth 
year having  achieved an undetectable 
viral load.  
 
Nonetheless, I am a success story and  
I believe the many success stories we 
have should help in advocating for HIV 
testing and also encourage the newly 
diagnosed in leading a normal life even 
with HIV. We are best placed aside from 
the biomedical side of HIV, educating 
the public becomes the most impor-
tant to help in the fight against HIV.
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Perhe on paras/pahin 
TEKSTI JULIA SUIKKI   KUVA HBO NORDIC

T uottaja Ryan Murphy on koko 
uransa ilahduttanut katsojia 
ainutlaatuisilla tv-tuotan-
noilla, tunnetuimpia Glee, 

Nip/Tuck ja American Horror Story. 
FX’n tuottaman Pose -draamasarjan 
ensimmäinen kausi alkoi vuosi sitten, 
ja nyt 2019 kesäkuussa starttasi HBO 
Nordicin palvelimelle sarjan toinen 
kausi.
 
Sarja ensimmäinen kausi vie katso-
jan New Yorkiin 1980-luvun lopulle 
kimaltavan ballroom underground 
-kulttuurin keskelle. Posing eli vogue 
-tanssiminen on muotinäytösten 
catwalk -kävelyn ja poseerauksen 
teatraalinen kombinaatio. Ballroom 
-tanssitapahtumissa ryhmät kilpailivat 
säväyttävimmän esityksen tittelis-
tä. Tanssiryhmät eli house’t /talot 
muodostuivat yleensä yhteiskunnan 
reunoille työnnetyistä mustista ja la-
tinoista transnaisista sekä homomie-
histä. Päähenkilöiden arkea, juhlaa 

ja ihmissuhteita varjostaa kamppailu 
ennakkoluuloja vastaan. Tanssisalin 
satumaisen pukuloiston  rinnakkaista-
rinana sarjassa kulkee aids-osastojen 
karu todellisuus. Pose tuo lämpimästi 
ja välillä dramaattisestikin esiin per-
heen merkityksen. 
 
Toisella kaudella ollaan jo siirrytty 
1990-luvulle. Aids-epidemian myötä 
katolilainen kirkko on jarruttamassa 
ehkäisyn jakelua, ja levittää valheita 
kondomien toimimattomuudesta. 
Act up -liike voimistuu, ja kampanjoi 
tietoisuuden sekä aids-tutkimuksen 
puolesta. Madonna on nostanut Vo-
gue -biisillään vähemmistökulttuurin 
maailman tietoisuuteen. 
 
Sivuhuomiona mainittakoon, että va-
litettavasti suurelle yleisölle voguen 
taustahistoria ei ehkä auennut. Siksi 
jotkut ovatkin syyttäneet Madonnaa 
vähemmistökulttuurilla rahastamises-
ta, toiset taas kiittäneet vähemmistö-
kulttuurin esiintuomisesta.  

Posea ei voi verrata oikein mihinkään 
aiemmin nähtyyn tv-sarjaan, sillä mi-
kään draamasarja ei ole aikaisemmin 
keskittynyt näin vahvasti seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin. Sarja on 
kuvallisesti upea, näyttelijät loistavia 
ja soundtrack täynnä aikakautensa 
superhittejä ja dance-klassikoita. Pose 
on mukaansa tempaava, kaunis, traa-
ginen, hauska, toiveikas, koskettava 
ja surullinen. Koko sarjan kantavana 
teemana näyttäytyy unelmista perik-
siantamattomuus.  
 

 
 

Iso  
katselu- 
suositus!
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Seuraa yhdistyksen
toimintaa some-kanavista:

positiiviset_hivfinland
#positiiviset  

Positiitiviset ry 
@Positiiviset   

 Positiiviset ry
Hiv-Finland    

Kannabis pitää yhä sijansa Suomen yleisimmin käytettynä 
laittomana päihteenä niin tuoreen Euroopan huumerapor-
tin kuin myös Global Drug Survey (GDS) 2019 -verkkokyse-
lyn mukaan. Euroopan huumeraportin mukaan 13,5 pro-
senttia nuorista aikuisista oli käyttänyt kannabista viimeisen 
vuoden aikana. Tyypillisintä huumeiden käyttö on nuorten 
miesten keskuudessa.

Piristeistä yleisimmin käytettyjä ovat amfetamiinit ja MDMA 
(“ekstaasi”). Metamfetamiinin käyttö lisääntyi huomattavasti 
muutama vuosi sitten, mutta on sittemmin tasaantunut. 
Kokaiinin määrissä on myös ollut vuosien mittaan  

Mitä Euroopan huumeraportti ja Global Drug Survey  
kertovat Suomen huumetilanteesta?

havaittavissa nousua, vaikka sen käyttö on Suomessa melko 
vähäistä muihin Euroopan maihin verrattuna.

Suonensisäisesti Suomessa käytetään erityisesti opioideja ja 
amfetamiineja. Buprenorfiini on opioideista yleisin suo-
nensisäisessä käytössä, ja se on yleisin huume, jonka takia 
ihmiset hakeutuvat hoitoon. Toisaalta alkoholin, huumeiden 
ja päihdyttävien lääkkeiden sekakäyttö on yleistä, ja harvalla 
on avun tarpeen taustalla vain yksittäinen päihde.

Euroopan huumeraportin tiedot ovat peräisin mm. väestö-
kyselyistä, päihdepalveluista, kuolinsyy- ja myrkytystilastois-
ta sekä jätevesianalyyseistä. Maailmanlaajuisesti yli 120000 
ja Suomesta tällä kertaa ennätykselliset 2200 vastausta 
kerännyt GDS puolestaan on ollut verkossa kenen tahansa 
vastattavissa. Siksi sen tulokset eivät ole väestötasolla tai 
maakohtaisissa vertailuissa yleistettäviä. 

GDS:n avulla voidaan kuitenkin mm. tunnistaa uusia huu-
metrendejä sekä käyttökulttuurien moninaisuutta. Viime 
vuoden tavoin GDS:n Suomen aineistoissa korostui runsas 
salatun verkon hyödyntäminen huumekaupassa. Lisäksi 
LSD:n ja psykedeelisten “taikasienten” käyttö näyttäytyivät 
tässä aineistossa tavallista laajempana, mikä vahvistaa muu-
altakin saatuja viitteitä psykedeelialakulttuurien vahvistumi-
sesta. 

 Positiiviset ja Global Drug Survey  
 tapasivat Amesterdamin Club  
 Health- konferenssissa.
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Kesäkuun toisena lauantaina oli Positiivisissa vähintäänkin 
hikiset tunnelmat. Aurinko porotti pilvettömältä taivaalta 
koko päivän ja lämpöasteet taisivat nousta lähelle kolmea-
kymmentä ulkona. Sisätiloissa sitäkin vielä korkeammalle 
kun lähemmäs kuusikymmentä ihmistä viettivät yhteistä 
päivää Posithiva Gruppen ja KvinnoCirkeln potilasjärjestöjen 
vieraillessa Malminkadulla.

Helteestä viis, kaikki viihtyivät ja nauttivat hyvästä ruoasta ja 
vielä paremmasta seurasta. Kirsi ja Jukkis kattoivat pöytään 
ihanan, kesäisen lounaan. Tunnelma oli rento, lämmin ja 
välitön ja tarjosi oivan mahdollisuuden uusiin ystävyyksiin ja 
joillekin myös ihastuksiin. 

Opimme paljon uutta, puolin ja toisin. Oli jännä huomata 
miten järjestömme ja maidemme hiv-politiikka monella 
tapaa eroavat toisistaan, vaikka yhtäläisyyksiäkin tietenkin 
löytyy.  

Saimme kuulla että Ruotsissa on velvollisuus kertoa 
hivistään partnerilleen ennen seksin harrastamista (Infor-
mationsplikt) mutta lääkityksellä ja virusmäärän ollessa 
mittaamattomissa lääkäri voi tämän ilmoitusvelvollisuuden 
poistaa. Tätä jotkut leikkimielisesti kutsuvat green cardiksi 

Potilasjärjestöjen yhteistapaaminen Helsingissä

(vihreäksi kortiksi) hauskanpitoon. KvinnoCirkel:in puheen-
johtaja halusi kuitenkin myös muistuttaa kaikkia vihreän kor-
tin omaavia, siihen liittyvästä vastuusta pitää huolta omasta 
hyvinvoinnistaan ja seksuaaliterveydestään.

Ruotsalaisia taas kovasti kiehtoi Positiivisten toteuttama 
tarinatyöpaja. Hekin kertoivat haluavansa etenevässä määrin 
järjestää yhteistä toimintaa kaikille jäsenilleen. Lisähaastetta 
siihen tuo se että siellä hiv-järjestöjä on useampi, KvinnoCir-
keln naisille, Posithiva Gruppen msm-miehille, vaikuttamis-
työhön suuntutunut HivSverige jne. 

Positiivisten Nettiaktivistiryhmä herätti myös ihastusta ja 
mielenkiintoa, etenkin kun kävi ilmi että Jenni oli meinannut 
myöhästyä tapaamisesta johtuen siitä että oli neljättä tuntia 
tehnyt ruohonjuuritason vaikuttamistyötä eräässä sosiaali-
sen median suljetussa ryhmässä. 

Päivä jatkui huonon diskomusiikin ja Hakunilan kansainväli-
sen järjestön loihtiman upean itämaisen illallisen puitteissa 
jota säesti ihana puheen sorina ja naurun remahdukset kun 
ihmiset ja kielet sekoittuivat iloiseksi sekamelskaksi.  
 
Kiitos kaikille paikalla olleilla kivasta päivästä ja yhteisistä 
nauruista!

Kuva: Kelsey Chance on Unsplash
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Uutisia meiltä ja muualta

Toukokuun alussa julkaistiin the Lancet-lehdessä lopulliset 
tulokset PARTNER2-tutkimuksesta. Vaikka tulokset on julkis-
tettu jo viime vuonna, nyt ne saivat enemmän huomiota. 

PARTNER2-tutkimus vahvistaa, että hiv-lääkitys estää 
kokonaan viruksen tarttumisen myös silloin, kun pariskunta 
harrasti suojaamatonta seksiä. Heinäkuussa 2018 julkaistiin 
lopulliset tulokset PARTNER 2 tutkimuksesta, joka vah-
visti aiemmat tutkimustulokset: Ei yhtään hiv-tartuntaa! 
PARTNER-TUTKIMUKSEN tavoitteena oli selvittää hivin 
tartuntariskiä pariskunnissa, joissa hiv-positiivinen käytti 
hiv-lääkitystä ja hänen virustasonsa oli mittaamattomissa, ja 
hänellä oli seksiä ilman kondomia hiv-negatiivisen kumppa-
ninsa/puolisonsa kanssa.  
 
Euroopan laajuinen PARTNER2-tutkimus seurasi lähes 
tuhatta miespuolista homoparia kahdeksan vuoden ajan. 
Seuratuissa pareissa toisella osapuolella ei ollut hiv-tar-
tuntaa ja toinen sai tartuntaansa antiretroviraalista (ART) 

Suomessa todetaan vuosittain noin 170 uutta hiv-tartun-
taa. Määrän vähentäminen vaatii tartuntoja ehkäisevien 
menetelmien monipuolista käyttöä. Uusin keino ehkäistä 
tartuntoja on hiv-altistusta edeltävä lääkehoito eli prep. Se 
on turvallinen ja kustannustehokas tapa ehkäistä hiv-tar-
tuntoja henkilöillä, joilla on suuri riski saada tartunta. Koska 
prep-lääkitys ei suojaa muilta seksi- tai veriteitse tarttuvilta 
taudeilta, on kondomin ja puhtaiden pistovälineiden käyttö 
aina tärkeää. 

Prep-hoidon teho on osoitettu useissa tutkimuksissa. 
Hoidon teho riippuu käyttäjän sitoutumisesta lääkehoitoon. 
Tutkimuksissa henkilöillä, jotka olivat käyttäneet prep-lääki-
tystä ohjeiden mukaisesti, ei ole todettu hiv-tartuntoja.  

Lääkitty hiv ei tartu – edelleenkään 

Prep on täällä - vihdoinkin! 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut hivin estolääkityksen suositukset 

hoitoa. Mies-naisparien osalta tämä on ollut tiedossa jo ai-
kaisemmin.  Tutkijat ovatkin toiveikkaita, että hoito-ohjelmat 
voisivat laajentuessaan lopettaa tartuntojen leviämisen. 

Helsingin Sanomissa lainattiin AFP:n kommenttia: ”Tulok-
semme tarjoavat homomiehille vakuuttavaa todistusai-
neistoa, että hiv-tartunnan riski ART-lääkityksellä on nolla”, 
tiivistää tutkimuksen toinen johtaja Alison Rodger University 
College London -yliopistosta uutistoimisto AFP:lle. ”Se vah-
vistaa viestiä, että kun virusmäärä on niin pieni, ettei sitä voi 
havaita, hiv ei voi tarttua. Tämä vaikuttava viesti voi auttaa 
lopettamaan hiv-pandemian estämällä tartunnat ja vaikutta-
malla hiv-positiivisten kohtaamaan stigmaan ja syrjintään.”

Alkuperäinen julkaisu 2.5.2019  www.thelancet.com

Partner tutkimuksista löytyy mm. Maailman aids-päivän 
2018 julkaisussa.

Hoitopäätös tehdään yksilöllisesti 

Lääkäri arvioi henkilön prep-hoidon tarpeen yksilöllisesti. 
Hoitoa harkittaessa selvitetään aina myös muut  
vaihtoehdot hiv-tartunnan ehkäisyyn joko prepin rinnalle tai 
sijaan. Prep-hoidossa olevalta edellytetään, että hän osallis-
tuu lääkkeen turvallisuuden ja hiv- ja seksitautien säännölli-
seen seurantaan. 

Hoitoa tarjoavalla taholla tulee olla hyvä tietämys hiv-
infektiosta, seksitaudeista ja -käyttäytymisestä. Parhaiten 
oikeanlainen hoito, yhdenvertainen pääsy hoitoon sekä 
hoidon seuranta ja sen vaikuttavuuden arviointi toteutuisi-
vat julkisessa terveydenhuollossa. 
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C -hepatiittia sairastavien määrä on ollut kasvussa, vaikka 
taudin hoito on yksinkertaistunut. Uuden valtakunnallisen 
hoitopolkusuosituksen mukaan C-hepatiitin hoito tulisi 
toteuttaa pääasiallisesti siellä, missä tartunnat todetaan: 
perusterveydenhuollossa, päihdepalvelujen vieroitus- ja 
korvaushoitoyksiköissä, vankiloissa ja jatkossa myös pistä-
mällä huumeita käyttävien terveysneuvontapisteissä. 
 
C-hepatiittia hoidetaan suun kautta otettavilla lääkkeillä, 
jotka ovat hyvin siedettyjä ja haittavaikutukset harvinaisia. 

C-hepatiitin hoito laajenee – jatkossa hoitoa  
saa myös perusterveydenhuollosta

Infektion uusiminen on erittäin epätodennäköistä, jos hoi-
dettavalla ei ole riskikäyttäytymistä. Onnistunut hoito vaatii 
kuitenkin hoitoon sitoutumista, koska lääkeresistenssin 
kehittyminen on mahdollista. 

C-hepatiitti leviää veren välityksellä 

Hepatiitti C on viruksen aiheuttama maksasairaus, joka voi 
johtaa maksakirroosiin ja altistaa maksasyövälle. Virus  
tarttuu pääsääntöisesti veren välityksellä esimerkiksi pisto-
välineiden yhteiskäytössä. Tartunta todetaan verikokeella.  
Vuonna 2018 Suomessa todettiin yhteensä 1 163 C-hepa-
tiittitartuntaa ja C-hepatiitin kantajia arvioidaan olevan 
yhteensä noin 22 000. C-hepatiitin hoitopolkusuosituksen 
on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaman 
kansallisen Hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryhmän nimeämä 
C-hepatiittityöryhmä. 

Alkuperäinen uutinen on julkaistu 14.5.2019 thl.fi 

“C-hepatiitin hoitopolku - Maksasairauden hoidosta infekti-
on eliminaatioon” löytyy Julkarista julkari.fi.

Vähentää tartuntoja ja kustannuksia  
 
Prep-hoito säästää kustannuksia, kun se on kohdistettu oi-
kein. Prep-hoito kestää useimmiten vain joitain vuosia, ja se
on merkittävästi edullisempaa kuin hiv-tartunnan saaneen
lääkehoito, joka kestää loppuelämän. Prep-hoito on käytös-
sä jo lähes kaikkialla Länsi-Euroopassa.

THL:n johtama kansallinen hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryh-
mä on laatinut prep-hoitoa koskevan suosituksen. Yhte-
näisten  käytäntöjen avulla varmistetaan, että prep-hoito 
kohdentuu oikein ja sen käyttöön sisältyy asianmukainen 
seuranta.

Alkuperäinen uutinen 17.4.2019 thl.fi 

Uutta hivin ehkäisyssä - Hiv-altistusta edeltävä lääkehoito,
prep -suositus löytyy Julkarista, julkari.fi
Julkari on Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan
yhteinen avoin julkaisuarkisto.

Prepin saatavuus  

Tämän kesän aikana aletaan Helsingissä järjestää Sukupuo-
litautien poliklinikalla prep-hoitoa. Prep-reseptin voi saada 
myös yksityiseltä lääkäriasemalta, jolloin prep-hoitoon tarvit-
tavat testit ja lääkärikäynnit maksavat enemmän. 
Prep-lääkkeiden hinta on tullut merkittävästi alas, mikä 
mahdollistaa useamman ihmisen prepin käytön. Aina on 
myös mahdollista pyytää lääkäriltä EU-resepti, ja hankkia 
lääke halvemmalla toisesta EU-maasta. Suomessa pitäisi olla 
lääkkeet saatavalla halvimmillaan n. 80 eurolla päivittäiskäy-
tössä kuukaudeksi (30 tablettia).

   Kuva: Unplash

Hivpointin miestenkesken-sivuille on  
koottu kattavasti prep-tietoa:  

miestenkesken.fi
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Kaikille jäsenille, hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen 
järjestämme rennot grillijuhlat merellisessä Helsingissä. 
Ohjelmassa saunomista, grillausta ja yllätysohjelmaa. 
Paikan ja tarkemman ohjelman saat tietää ilmoittautumisen 
yhteydessä. Alkuilta klo 16 lähtien on varattu lapsiperheille, 
klo 19 jälkeen ohjelma on suunnattu aikuisille. Juhlapuhe ja 
tervetuliaismalja klo 17.30.  

Yhdistys tarjoaa ruuan, tervetuliaismaljan sekä alkoholitto-
mat juomat. Omien juomien nauttiminen kohtuudella on 
sallittua. Saunat ovat lämpimänä klo 22 saakka, joten ota 
oma pyyhe mukaan jos aiot saunoa. Uintimahdollisuus.  
Koska paikka sijaitsee meren rannalla, kannattaa varata 
mukaan myös lämpimämpää vaatetta.

Haluaisitko sinä kertoa tarinasi hivin kanssa elämisestä?

Kokoamme yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tarinoita 
positiivisuudesta. Julkaisemme tarinoita Poverissa ja Positiivisten 
nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä meihin!

Juhlimme Positiiviset ry:n 30-vuotista taivalta pe 23.8.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ma 19.8. mennessä  
positiiviset@positiiviset.fi tai (09) 962 5441. 

Muistathan ilmoittaa ruoka-aineallergioista. Huomioithan, 
että olemme kesälomalla 15.7.- 4.8. välisen ajan.
 
Tervetuloa!

Kuva: Dave Lastovskiy on Unsplash

Tule  
juhlimaan
Positiivisia 

perjantaina  
23.8!
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Tapaamispaikka on hiv-positiivisten ja läheisten oma paikka. 
Olemme avoinna arkisin klo 9-16 ja tiistaisin aina klo 20 asti. 
Tapaamispaikan arkirutiineista huolehtii tapaamispaikan  
isäntä.  
 
Tiistaisin on Tiistaikahvila klo 17–20. Torstaisin on tarjolla 
kevyt lounas klo 12.30. Lounaiden tarkoitus on koota 
ihmiset yhteen ja samalla tarjoutuu loistava mahdollisuus 
keskustella vaikkapa arjen asioista. Lounaiden valmistuksesta 
vastaa isäntä yhdessä vapaaehtoisten kanssa.  

Kaikkien tapaamispaikassa järjestettävien tilaisuuksien ja 
tapahtumien ajankohdat löytyvät nettisivuiltamme positiivi-
set.fi, tapahtumakalenterista ja tapaamispaikan ilmoitustau-
lulta.  Lisätietoja saat myös puhelimella yhdistyksen toimis-
tosta 09 692 5441.  

Meidän tapaamispaikka

Tänne on  
kiva tulla

Oon  

saanu uu
sia  

ystäviä!

Meillä on 
mahtava 

peliporukka

It is nice 
to meet 

new people

Täällä saa 
nauraa! I got more 

information 
about HIV

Tapaamispaikassa voit kohdata muita samassa tilanteessa 
olevia, vaihtaa ajatuksia, keskustella ajankohtaisista tapahtu-
mista tai tulla ihan muuten vain oleilemaan.  

Tänne voit tulla juuri sellaisena kuin olet.  Lapsille olemme 
varanneet leikkinurkkauksen. 

PS. Jos sinulla on ideoita ja ehdotuksia mitä haluaisit tapaa-
mispaikassa järjestää tai  tehdä, kerrothan niistä isännälle.
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Positiivisten tapaamisia

Elokuu 
Pe 23.8. klo 16 Positiiviset ry:n 30-vuotissynttärit 
 
Syyskuu 
To 5.9. klo 17 Naisten tapaaminen 
  Ilmoittaudu 3.9. mennessä. 
La 14.9. klo 17-21 Homo- ja bimiehet ja heidän  
  kumppaninsa  
  Ilmoittaudu 12.9. mennessä. 
Pe 20.9. klo 17 Nuoret, nuorille aikuisille noin  
  (noin 18–30-vuotiaille, ikäraja ei ole   
  ehdoton). Ilmoittaudu 18.9. mennessä.  
La 21.9. klo 13 +55 kaikille 55 vuotta täyttäneille  
  miehille ja naisille, Ryhmässä ei ole   
  yläikärajaa. Ilmoittaudu 19.9.mennessä. 
To 26.9. klo 17 Meeting for People Living with HIV 
  (The Meeting will be held in English,   
  sign up by 23th September)
Marraskuu
La  9.11. klo 17-21  Homo- ja bimiehet ja heidän  
  kumppaninsa Ilmoittaudu  
  6.11. mennessä. 
 
 
Positiiviset on avoinna arkisin klo 9-16 ja  
tiistaisin aina klo 20 asti. 

Joka tiistai on Tiistaikahvila klo 16–20. Torstaisin on  
tarjolla kevyt lounas klo 12.30.   
 
Tiistaikahvilan ja lounaan tarkoitus on koota ihmiset  
yhteen ja samalla tarjoutuu loistava mahdollisuus keskus-
tella vaikkapa arjen asioista. Ruuan valmistuksesta vastaa 
isäntä yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Tiistaikahvilaan ja 
lounaalle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Vertaistuen koordinaattori Juha-Erkki Kants 
puh. 044 750 7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi 
tai puh. (09) 692 5441, positiiviset@positiiviset.fi

Syksyllä 2019 aloitamme valtakunnallisen sairaalakierroksen 
ja sen aikana järjestämme vertaistapaamisia eri puolilla 
Suomea. Vieraillessamme sairaanhoitopiirissäsi on sinulla 
mahdollisuus sopia myös kahdenkeskinen tapaaminen 
Positiivisten työntekijän tai vapaaehtoisen kanssa.
Sairaalakierroksen aikataulusta ilmoitamme kotisivuillamme 
ja sairaaloissa. 

Sairaalakierroksen ja tapaamisten tarkemmat ajankohdat 
ja paikkakunnat ilmoitetaan myöhemmin kotisivuillamme 
ja sosiaalisessa mediassa.  

Tarjoamme seksuaalineuvontaa hiv-tartunnan saaneille  
ja heidän kumppaneilleen.  Neuvontaa saa kasvokkain, 
skypen välityksellä tai puhelimitse. 

Neuvontaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa.
Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta 
seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.
Seksuaalineuvonta sisältää yleensä 2–5 tapaamiskertaa 
ja sitä toteuttaa seksuaalineuvojakoulutuksen saanut 
ammattihenkilö. 

Seksuaalisuus ja seksuaaliset tarpeet ovat muuttuvia. 
Elämäntilanteen muutos, kuten esimerkiksi hiv, voi  
vaikuttaa seksuaalisuuteen ja seksielämään. Silloin 
saattaa olla hyvä päivittää omaa tilannettaan yhdessä 
seksuaalineuvojan kanssa.  Neuvonnassa voi keskustella  
ja pohtia hiviin liittyvistä kysymyksistä sekä hivin 
mahdollisesta vaikutuksista seksuaalisuuteen ja sen 
toteuttamiseen. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 
Neuvonta ja puhelinkeskustelu ovat mahdollisia myös 
nimettömänä! 
 
Seksuaalineuvojat:  
Juha-Erkki Kants, juha-erkki.kants@positiiviset.fi,  
Sini Pasanen, sini.pasanen@positiiviset.fi  
Tapani Valkonen, tapani.valkonen@positiiviset.fi
Puhelimitse numerosta: 09 692 5441  

 

Tarkemmat tiedot ja sisältö tapaamisista löytyvät 
nettisivuilta Vertaistoiminta > Tapahtumat. 
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Ilmoittauduthan 
vertaistapaamisiin 

etukäteen!

Tapaamiset Helsingissä: Positiiviset kiertää Suomea

Seksuaalineuvontaa
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Nuorten hiv-positiivisten 
tapaaminen 20.9.
Tervetuloa keskustelemaan hivistä 
 
Tapaaminen on tarkoitettu nuorille 18-30 -vuotiaille  
hiv-tartunnan saaneille. Ikäraja ei ole kuitenkaan ehdoton.
 
Tapaamisessa on mahdollisuus keskustella, vaihtaa 
kokemuksia ja tuntemuksia muiden nuorten kanssa,  
jotka ovat saaneet hiv-tartunnan. Olet toki tervetullut  
myös, jos haluat vain tutustua tapaamispaikkaamme ja 
nauttia tarjoamastamme iltapalasta.
 
Positiivisten työntekijöistä paikalla on vertaistuen 
koordinaattori/seksuaalineuvoja Juha-Erkki, joka 
kertoo samalla yhdistyksen toiminnasta. Olemme myös 
kiinnostuneita kuulemaan ideoita, ajatuksia ja toiveita 
nuorten toiminnasta ja sen kehittämisestä. 

Paikka: Positiiviset, Malminkatu 24 C,  Helsinki

Milloin?
Perjantaina 20.9. klo 17.00.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen18.9 mennessä
Juha-Erkki Kants, e-mail: juha-erkki.kants@positiiviset.fi
tel. 044 750 7462

Meeting for People  
Living with HIV (PLWH)  
26th September
The Meeting will be held in English 

The meeting is for people who are living with HIV, in  
Helsinki or nearby. Your presence at the meeting is 
extremely valuable. It is a great opportunity for all people 
living with HIV to get to know other individuals in a similar 
situation and share experiences living with HIV. At the 
meetings Confidentiality is of uttermost importance  
as well as mutual respect.

Two employees from Positiiviset, Tapani and Juha-Erkki 
will be present and will provide information about the 
association.
  
Coffee, tea and snacks will be served. If you’re coming with 
small children, please let us know by Monday 23 September 
so we have enough time to arrange a babysitter.

Location: Positiiviset, Malminkatu 24 C,  Helsinki

When?  
Thursday 26 September at 5 pm.

More information and sign up by 23th September
Juha-Erkki Kants, e-mail: juha-erkki.kants@positiiviset.fi
tel. 044 750 7462

Positiivisten tapaamisia   ·   Positiivisten tapaamisia   ·   Positiivisten tapaamisia   ·   Positiivisten tapaamisia
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Tuki- ja neuvontapalvelut

Neuvontapuhelin
Neuvomme kaikissa hiviin liittyvissä asioissa 
arkisin klo 9-16. Puh. (09) 692 5441 

Tukikeskustelut
Hiv-positiivisilla tai heidän läheisillään on mahdollisuus 
kahdenkeskisiin keskusteluihin Positiiviset ry:n työn-
tekijän kanssa. Keskustella voi joko puhelimitse, sopia 
tapaamisen toimistolle tai muualle sopivaan paikkaan.

Vertaistapaamiset 
Positiiviset järjestää vertaistapaamisia kaikille 
hiv-positiivisille sekä heidän läheisilleen. 
Vertaistapaamisissa on myös ohjattuja keskusteluja.

Seksuaalineuvontaa on tarjolla hiv-positiivisille, 
heidän kumppaneilleen sekä hivin tarttumista 
pelkääville. Koulutettuja seksuaalineuvojiamme ovat 
Juha-Erkki Kants, Sini Pasanen ja Tapani Valkonen.

Edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä voi olla 
suoraan yhteydessä Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja 
Sini Pasaseen, sini.pasanen@positiiviset.fi. 

Chat  
posiitiviset.fi-verkkosivuilla on mahdollisuus 
keskustella luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä 
työntekijöiden ja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa.  
Chat on auki ma ja to klo 18-20, ti ja ke klo 13-15.

Tukihenkilö
Tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joilla 
on omakohtainen kokemus hivin kanssa elämisestä 
joko itse hiv-positiivisena tai läheisenä. Tukihenkilö 
on kuuntelija ja vierelläkulkija. Tukea voi saada joko 
puhelimitse tai kasvotusten. 

Hiv-pikatesti  
Järjestämme toimistossamme hiv-testausta kerran 
kuukaudessa, mutta hiv-positiivisten läheisten ja 
kumppaneiden on mahdollista tulla testiin myös 
muulloin. Tiedustelut puh. (09) 692 4551

Poveri
Positiiviset julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 
Poveri-lehteä. 

Positiiviset ry tarjoaa maksuttomia tuki- ja 
neuvontapalveluita kaikissa hiviin liittyvissä asioissa 

hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.
Kaikki palvelut ovat luottamuksella



Osallistu kyselyihin 
 

positiiviset.fi
 

Pohjoismainen hiv-hoidon  
laatuun liittyvä kysely 

 
Laaturekistereihin liittyvä kysely

Osallistu Stigma Index -kyselyn 
haastattelijaksi tai haastateltavaksi 

stigma@positiiviset.fi tai puh.09 692 5441.  
Lue tarkemmat ohjeet sivulta 8-9. 

Vastaa, osallistu ja vaikuta!
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Tule käymään!


