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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.
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Me ollaan 25-vuotias yhdistys!

P

ositiiviset ry (silloin
Positiivi-yhdistys) perustettiin
25 vuotta sitten 22.9.1989.
Merkkipäiväämme juhlimme
perjantaina 19.9.2014 ravintola
DTM:ssä noin 140 vieraan voimin.
Suuri kiitos kaikille yhdistyksen
syntyyn ja kasvuun myötävaikuttaneille ihmisille ja tahoille.

Perustajajäseninä kirjoihin on merkitty neljä miestä, mutta monilla
muillakin oli osuutensa Positiiviyhdistyksen perustamiseen.
Tämän yhdistyksen ovat tehneet ja
tekevät edelleen ihmiset! Kasvamme koko ajan isommaksi ja viisastumme, mutta aikeissa ei ole
aikuistua - ainakaan vielä.

Kiitokset kaikille juhliimme
osallistuneille ja suuret
kiitokset kaikille meitä
juhlapäivänämme
muistaneille!

Kuvassa Positiiviset ry:n henkilökunta: Sini, Juha-Erkki, Kirsi, Erik ja Jukka yhdessä The WAD Girlsien kanssa.
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Tunnelmia 25-vuotisjuhlista
Merkkipäiväämme juhlimme perjantaina 19.9.2014
ravintola DTM:ssä noin 140 vieraan voimin
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Ylhäältä vasemmalta: Juontajat Leila ja Juha-Erkki sekä
Kari ja Sini. Keskellä Martina Roos ja pianisti Tuomas
Juutilianen. Muissa kuvissa The WAD Girls..
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Ruotsista onnitteluja Hiv-Sverigeltä ja Posithiva
Gruppenilta toi Hans Nilsson.

Sexpon onnitteluja toi
Tommi Paalanen.

Kirsi Liitsola ja Henrikki Brummer THL:stä.

Auroran infektiopoliklinikan tukiyhdistyksen
onnittelut toi Katariina Salminen.
Entiset puheenjohtajat Säde Peltola ja
Jussi Nissinen.

Hiv-tukikeskuksen
onnittelijana
toimi Jenny Tigerstedt.

Erkki Aalto ja Pirre Vuorinen

Lavalle nousivat onnittelemaan
myös mm. Pro-tukipiste, Helsingin Diakonissalaitos ja eläköitynyt Lähetysseuran työntekijä
Seppo Kalliokoski.
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Juhlapuhe

A

rvoisat juhlavieraat. On ilo
nähdä näin suuri joukko ihmisiä
paikalla juhlimassa Positiiviset ry:n
25-vuotista taivalta.
Lähes päivälleen 25 vuotta sitten 4
rohkeaa miestä perustivat Positiiviyhdistyksen.
Kiitokset siitä, että juhlimme tänään
täällä kuuluvat erityisesti heille,
mutta myös monille muille yhdistyksen syntyyn ja kasvuun myötävaikuttaneille ihmisille.
Yleensä juhlapuheissa ei puhuta
kuolemasta, mutta se on ollut niin
olennainen osa tämän järjestön arkea, että sitä ei voi ohittaa. Pohjoismaisissa NordAll vertaistukitapaamisissa oli tapana pitää hiljainen
hetki edesmenneiden muistoksi.
Myös tänään haluamme kunnioittaa kaikkia niitä, jotka ovat matkan
varrella menehtyneet, mukaan lukien perustajajäsenemme. Emme
pidä hiljaista hetkeä, vaan kuuntelemme lauluesityksen, jonka aikana
voi muistella ihmisiä ja myös niitä
iloisia hetkiä, joita yhdistykseen ja
hivin kanssa elämiseen liittyy.

Yhdistyksen kantava
voima on ollut ja on
edelleen ELÄMÄ, tänään,
tässä ja nyt, iloineen ja
murheineen.
Katajanokan Aids-tukikeskuksen
kellarista alkunsa saanut hiv-positiivisten ja heidän läheistensä turvapaikka on kasvanut vuosien varrel-

SINI PASANEN JA KARI TUHKANEN

la hiv-työn asiantuntija järjestöksi ja
kansalliseksi vaikuttajaksi. Kansainvälinen yhteistyö ja vaikuttamistyö ovat olleet myös iso osa yhdistyksen historiaa aivan alkumetreistä
lähtien. Mahdollisuus kohdata toisia hiv-tartunnan saaneita ja saada
vertaistukea on ollut yhdistyksemme toiminnan selkäranka kaikkien
näiden vuosien aikana.
Ensimmäisinä vuosina hiv-positiivisten etujen valvonta keskittyi oikeuteen olla olemassa. Suurin osa
energiasta kului hengissä pysymiseen. Ilman lääkkeitä ei ollut myöskään toivoa. Sen aikaisessa Suomessa asenne ilmapiiri teki tuon
työn erittäin haasteelliseksi, työn
jota tehtiin pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Siitä on onneksi tultu pitkä matka, vaikka asenteissa on toki
edelleen toivomisen varaa.
90-luvun puolivälissä tulleet lääkkeet toivat pikkuhiljaa toivon epätoivon tilalle ja 10 vuoden ajan
olemme viettäneet Toivon päivää
kesäkuun kuudentena. Henkilökohtainen suosikkini edunvalvontaan
liittyen on yhdistyksen perustamisen ajoilta, kun oli pohdittu porukalla sitä, miten Auroran käytäville saataisiin komeita nuoria miehiä
pikku sortseissa potilaiden silmäniloksi. Nykyään edunvalvontamme
kohdistuu yhteiskunnan trendien
mukaisesti ikääntymiseen ja siihen
liittyviin haasteisiin. Toki muitakin
haasteita on!
Haasteita ja mahdollisuuksia on
luonut myös rahoitus tai sen puute.
Raha-automaattiyhdistys on ollut
toimintamme päärahoittaja ja mahdollistaja jo alkuvuosista lähtien.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö,
jotkut kaupungit ja kunnat, säätiöt
sekä lääketeollisuus ovat osaltaan
tukeneet toimintaamme, unohtamatta yksityisiä lahjoittajia.
Rahoituksen haasteet ovat ehkä olleet myös hyväksi: Yhdistyksemme on pysynyt yhtenäisenä, kaikille
hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen tarkoitettuna potilasjärjestönä.
Toisin kuin maailmalla vuosien varrella pirstaloituneet kansalliset hivjärjestöt, jotka ovat nyt palaamassa
tai pakotettuja palaamaan saman
katon alle. Toki 25 vuoteen on mahtunut paljon joustoa ja suvaitsevaisuutta, jotta kaikki asianosaiset ovat voineet kokea järjestömme
omakseen.

Ei ole montaa paikkaa,
missä olisi itketty ja
naurettu niin paljon,
kuin Positiiviset ry:ssä.
Monesti on itketty myös ilosta ja
yritetty nauraa silloinkin, kun on
sattunut kaikkein kipeimmin.
Yhdistyksen seinien suojissa on käsitelty paljon sellaisia asioita, mistä
ei ole voinut puhua missään muualla. Nuo yhteiset kokemukset ja jaetut tunteet ovat se voimavara, mikä
on tehnyt yhdistyksestä meille erityisen. Olemme kokeneet kuuluvamme johonkin yhteiseen, vaikka
ympärillä oleva yhteiskunta on suhtautunut meihin joskus nihkeästi ja
syrjivästikin. Monet ovat eläneet arkensa salaten tartuntansa ja pystyneet puhumaan siitä vain yhdistyksen seinien sisällä.
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Seiniemme sisällä oleva tila on vuosien mittaan laajentunut ja osoitteemmekin on vaihtunut muutaman kerran. Olemme hioneet
kynnystämme matalammaksi ja yhden järjestösihteerin toimistosta on
tullut 5 kokopäiväisen työntekijän
työpaikka. Työtä on riittänyt myös
vapaaehtoisille, joiden panos on ollut erittäin merkittävä läpi kaikkien
näiden vuosien.
Kun katsoo 25 vuotta taaksepäin
voi todeta, että onneksi maailma
on muuttunut (vaikkakin hitaasti)
ja suhtautuminen hiv-positiivisiin
ei ole enää samanlaista kuin ennen.
Myös hiv-positiivisten oma suhtautuminen sairauteen on muuttunut.
Tästä kertoo esimerkiksi se, että kävijämäärämme ovat viime vuosi-

en aikana lisääntyneet merkittävästi. Helsingin tapaamispaikassamme
käy kuukausittain 80 eri kävijää,
vuodessa noin kolmesataa eri kävijää.
25-vuotias yhdistyksemme on kuin
kaunis neito tai nuorukainen parhaassa iässä. Lapsen kengistä on
kasvettu ulos ja koko elämä on vielä edessä. Tämä pätee myös yhdistyksemme nuoriin toivoihin, jotka
käyvät kouluja, perustavat perheitä ja ostavat niitä lasten kenkiä
omille lapsilleen. Puhumme samassa pöydässä avoimesti yhtä aikaa
yhdistyksen nuorten toiveista ja
ikääntymisen mukanaan tuomista haasteista. Siitä, että hiv ei olisi
enää seksiteitse tarttuva ja lapset-

kin tehdään perinteisin menetelmin.
Hiv on osa meidän kaikkien elämää
ja tulee olemaan sitä jatkossakin.
Joukossamme on heitä, jotka ovat
vasta saaneet tiedon tartunnastaan
ja heitä, jotka ovat eläneet tämän
sairauden kanssa jopa 30 vuotta.
Kiitos teille kaikille, jotka olette tukeneet työtämme ja olleet mukana mahdollistamassa tämän pienen
ihmeen olemassaoloa. Toivomme,
että jokainen teistä täällä tänään
tuntee itsensä osaksi tätä yhdistystä
riippumatta siitä, mikä on kenenkin
henkilökohtainen hiv-status.
Onnea Positiivisille, mukavaa iltaa
kaikille
- Muistellaan menneitä ja katsotaan tulevaan.

Juhlan suunnittelua ja järjestämistä

K

uluvan vuoden alusta lähtien
suunnittelimme parasta tapaa juhlia
Positiiviset ry:n 25-vuotista taivalta.
Kaikista vaihtoehdoista päädyimme
sellaisiin juhliin, mihin voimme kutsua kaikki mahdolliset ihmiset paikalle ja tunnelman halusimme iloiseksi ja
avoimeksi, mutta myös vähän juhlavaksi. Juhlia mietittiinkin ja valmisteltiin koko alkuvuosi enemmän tai vähemmän aktiivisesti juhliin saakka.
Juhlapäiväksi valikoitui perjantai
19.9., sillä se oli hyvin lähellä perustamispäivää 22.9.
Ilmoittautumisia juhliin alkoi tulla
pikkuhiljaa ja tahti vain kiihtyi loppua
kohden. Aluksi arvelimme että osallistujia voisi olla 80 paikkeilla, mutta
se rajapyykki saavutettiin hyvin nope-

asti. Mukaan ilmoittautui yhteistyökumppaneita, yhdistyksen jäseniä
- niin ihan uusia jäseniä kuin yhdistyksen perustamisen aikaan paikalla
olleita sekä kaikkia siltä väliltä.
Juhlapäivän aamuna pakkasimme
mukaamme kassikaupalla tavaraa;
koristeluun liittyvää rekvisiittaa, astioita, lautasliinoja, ohjelmajulisteet,
sakset, teippiä, tuorekelmua, juontokortit, viime hetkellä ostettu vieraskirja… lista tuntui välillä loputtomalta.
Työtä riitti myös vapaaehtoisille, joiden panos on ollut merkittävä läpi
vuosien, kuten Sinikin juhlapuheessaan mainitsi. Ja sähköpianokin oli
vielä haettava Vallilasta. Myös The
WAD Girlsien esiintymisvaatteet ja
muu rekvisiitta oli haettava paikan
päälle.

Kaikki saatiin kuitenkin paikoilleen
18 mennessä, jolloin vieraat saapuivat sankoin joukoin paikalle. Yhteensä vieraita oli paikan päällä noin
140. Tarjolla oli aluksi pientä suolaista purtavaa ja lasillinen kuohuvaa. Illan ”housteina” toimivat Leila ja JuhaErkki. Upea ääninen Martina Roos ja
pianisti Tuomas Juutilainen viihdyttivät meitä illan mittaan lauluesityksillä Sini Pasasen ja Kari Tuhkasen pitämän juhlapuheen ja puheenjohtajien
muisteloiden välillä. Puheenjohtajakausiaan muistelivat vuorollaan Jussi
Nissinen, Säde Peltola, Erkki
Aalto ja Pirre Vuorinen.
Myös juhlavieraat kiipesivät lavalle esittääkseen onnittelunsa 25-vuotiaalle Positiiviset ry:lle. Onnittelujen
lisäksi kuulimme siitä, että olemme
tehneet merkittävää työtä ja olemme
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erittäin hyvä yhteistyökumppani – ja
aina niin osuvasti sanottuna; olemme
positiivisia ja meillä on positiivinen ja
hyvä meininki!
Puheiden jälkeen oli hetki aikaa hengähtää ennen drag ryhmä The WAD
Girlsien esitystä. Ruotsissa vuonna
2003 perustettu ryhmän esiintyminen piti olla kertaluontoinen, mutta suosion vuoksi toimintaa jatkettiin. He keräävät esitystensä avulla
rahaa Posithiva Gruppens Stödfondille. Nimi WAD Gilrs tulee siis sanoista
World Aids Day.
The WAD Girls viihdytti juhlavieraita
upealla show´llaan. Ja tulihan se Paulakin lavalle! Show päättyi luonnollisesti encoreen.
Suuri kiitos kaikille puhujille ja
esiintyjille!

Juhlavalmistelijat Erik ja Kirsi.

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

HPV rokote toimii hiv-positiivisilla

I

hmisen papilloomavirus (HPV) voi
aiheuttaa sukupuolielinten syyliä ja
kohdunkaulan, peräaukon tai suun
syöpää.
Irlannissa on tutkittu HPV:n esiintyvyyttä homomiesten keskuudessa.
Tutkimustulokset osoittavat, että 47%
hiv-positiivisista ja 64% hiv-negatiivisista homomiehistä hyötyisivät yhdestä rokotteesta, joka suojaa kahta
yleisintä syöpää aiheuttavaa HPVtyyppia vastaan.

Homomiehillä yleensä on 17-35 kertaa suurempi riski sairastaa peräaukon syöpää kuin valtaväestöllä. Ja
hiv-tartunnan saaneilla homomiehillä
tämä riski on jopa 35-70 kertaa suurempi.
Siksi heitä kannattaisi rokottaa esim.
näillä kahdella rokotteella: Cervarix,
joka antaa lähes 100% suojan kahta yleisintä syöpää aiheuttavaa HPVtyyppiä vastaan sekä Gardasil, joka
antaa lähes 100% suojan kahta yleisintä syyliä aiheuttavaa HPV-tyyppiä
vastaan.

Toisessa tutkimuksessa (AIDS Clinical Trials Group Protocol 5240) selvitettiin Gardasilin turvallisuutta ja immuunijärjestelmän vastetta 13-45
ikäisillä hiv-positiivisilla naisilla, joilla on alhainen CD4-määrä. Tutkimukseen osallistui 315 naista USAsta, Brasiliasta ja Etelä-Afrikasta.
Naiset jaettiin kolmeen ryhmään
CD4-arvon mukaan: A-ryhmään yli
350, B-ryhmän välillä 200-350 ja Cryhmän alle 200.
Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Heitä seurattiin 28 viikon ajan. Tutkijat
havaitsivat, että kaikki kehittivät suojaavan immuunivasteen neljälle HPValatyyppille, jota vastaan Gardasil suojaa yli 70% todennäköisyydellä.
Vaikka alhaisemmankin CD4 –arvon
omaavat naiset reagoivat lääkkeelle hieman heikommin kuin muut, niin
tästä huolimatta tutkijat päättelivät,
että rokote olisi silti kannattavaa heillekin. Lisäksi, vaikka jotkut naiset olivatkin jo altistuneet vähintäänkin yh-

delle neljästä HPV-alatyypille, niin
vain 4% oli altistunut kaikille neljälle. Näin ollen on todennäköistä, että
kannattaa rokottaa myös vanhempia,
seksuaalisesti aktiivisia naisia, joilla on hiv.
Tutkimuksessa ei mitattu rokotteen
tehoa ehkäistä syöpää. Mutta rokote
todettiin turvalliseksi.

Lähteet:
http://www.hivsharespace.net/
resource/nearly-half-hiv-positivegay-men-could-benefit-being-vaccinated-against-hpv-say-irish
http://www.aidsmeds.com/articles/
HPV_vax_1667_25528.shtml

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

Hedelmöityshoidon kriteerit on päivitetty

S

osiaali- ja terveysministeriö on
päivittänyt yhtenäisiä kiireettömän
hoidon kriteerejä uudistetulla suosituksella hedelmöityshoidoista. Uudistetussa suosituksessa korostuvat yksilöllinen harkinta ja onnistumisen
lääketieteelliset perusteet.

Hedelmöityshoidon kriteerien päivitystarve nousi esiin HIV-positiivisten
syrjintää koskevasta eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksestä. Lisäksi oli tiedossa lukuisia muita muutostarpeita, sillä ala on erittäin nopeasti
kehittyvä.

Suosituksessa todetaan, että mahdollisimman moni hoitoa tarvitseva pyritään saamaan oikea-aikaisesti hoidon
piiriin. Hedelmöityshoitoa voidaan
toteuttaa, vaikka taustalla ei ole varsinainen hedelmättömyys, jos siihen
on perusteet. Tartuntavaarallisia tauteja sairastavien hoito on keskitettävä. Tartuntavaarallisia tauteja ovat
esimerkiksi HIV tai muut virusinfektiot, jotka edellyttävät laboratoriolta
erityisolosuhteita.

Taustaa:
Eduskunnan oikeusasiamies pyysi
24.1.2013 tekemänsä ratkaisun yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriötä täsmentämään hedelmöityshoitoja
koskevaa osuutta
”Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010” -julkaisussa (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä
2010:31).

Eduskunnan oikeusasiamiehen käsityksen mukaan se, että hiv-positiivisten henkilöiden sukusolujen käsittely
edellyttää laboratoriolta erityisolosuhteita, ei ole hyväksyttävä peruste
asettaa heidät eri asemaan hedelmöityshoitojen saamisessa. Tällaisen laboratorion puuttuminen johtaa tosiasiallisesti siihen, että hiv-positiivisille
henkilöille tai heidän puolisoilleen ei
anneta hedelmöityshoitoja.
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1890892
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MSD onnittelee

25-vuotiasta

09-2017-INFC-1131792-0000

Positiiviset ry:tä!

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

Tietoa ja tukea
HIV-positiivisille naisille

10/2014 VIRFI14NP08569-02-01

Älä jää yksin HIV:n kanssa. SHE-ohjelma tarjoaa
tietoa ja vertaistukea HIV-positiivisille naisille.
SHE-ohjelman ovat kehittäneet HIV-positiiviset
naiset yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten
ja potilasjärjestöjen kanssa.

Lue lisää

shetoshe.fi

SHE-ohjelmaa tukee:
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Tehdäänkö hallaa hiv-tartuntojen ehkäisylle,
jos hiv-tartunnan saanut kertoo aina omasta
hiv-tartunnastaan?
Positiiviset ry järjesti Helsingin Pride-viikolla keskustelutilaisuuden otsikolla ”Tehdäänkö hallaa hivtartuntojen ehkäisylle, jos hiv-tartunnan saanut kertoo omasta hiv-tartunnastaan? Oletatko, että
satunnainen seksikumppani kertoo sinulle aina hiv-statuksensa, positiivisen tai negatiivisen?”

T

ehdäänkö hallaa hiv-tartuntojen ehkäisylle, jos hiv-tartunnan
saanut kertoo aina omasta hiv-tartunnastaan?
Positiiviset ry järjesti Helsingin Pride-viikolla keskustelutilaisuuden
otsikolla ”Tehdäänkö hallaa hivtartuntojen ehkäisylle, jos hiv-tartunnan saanut kertoo omasta
hiv-tartunnastaan? Oletatko, että
satunnainen seksikumppani kertoo
sinulle aina hiv-statuksensa, positiivisen tai negatiivisen?”
Tilaisuus järjestettiin Lasipalatsissa Kaupunkiverstaalla ja osanottajia
oli lähes nelisen kymmentä. Panelisteina olivat Jenny Tigerstedt Hivtukikeskuksesta, Kata Salminen Auroran infektiopolilta, Jukka Nurmi

hiv-positiivisena ja Karoliina Vuohtoniemi Sexposta. Puheenvuoroja
jakoi Sini Pasanen Positiivisista.
Keskustelun aihe ei ollut ihan helpoimmasta päästä, mutta kukapa
nyt haluaisi itsestään selvyyksistä
puhua! Loistavat panelistimme selviytyvät kuitenkin erinomaisesti kysymysten kinkkisyydestä huolimatta. Myös yleisö intoutui esittämään
kysymyksiä ja osallistui keskusteluun.
Keskustelussa käytiin läpi mm. erilaisia hivin ehkäisykampanjoita, hivin tartuttamisen ja tartunnalle
altistamisen kriminalisointia, riskikäyttäytymistä, stigman vähentämistä, hiv- ja muihin seksitautitesteihin hakeutumista / pääsemistä,
hiv-positiivisten henkilöiden julki-

suudessa olemista ja sitä kenen vastuulla tämä kaikki on.
Jos jotain keskustelusta jäi mieleen, niin alkuaikojen ”Älä pane itseäsi hengiltä” ja perusviestillä ”Käytä kondomia” varustetut julisteet
(kampanjat?) eivät ole hyviä tapoja ehkäistä hiv-tartuntoja. Seksuaalisuus ja pelottelu tulee pitää
erillään, ja kondomin käyttö -kehotuksen sijaan nostaa ihmisten itsearvostusta; suojaa itsesi, sinä olet
arvokas.
Tehdäänkö kertomisella siis hallaa
hivin ehkäisylle?

Kahden tunnin keskustelun jälkeen
vastaus paneelille esitettyyn kysymykseen oli, että itse asiassa tehdään hallaa ennaltaehkäisylle. Jos
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Hiv-positiivinen pakotetaan kertomaan hiv-statuksesta, tehdään hallaa. Omasta hiv-tartunnasta kertomisen pitää olla ihmisen oma
valinta.
Jos hiv-tartunnan saanut kertoo
aina seksikumppanilleen omasta
positiivisesta hiv-statuksestaan, hän
”opettaa” ihmiset siihen, että hivpositiiviset aina kertovat. Ja kun tiedossa on, että
1) hiv tarttuu pääasiassa niiltä, jotka
eivät tiedä omaa hiv-statustaan ja
2) hiv-statustaan ei voi paljastaa,
jos sitä ei tiedä, niin hiv-tartunnasta kertominen isommassa mittakaavassa ei ehkäise hiv-tartuntoja.

Sillä, että hiv-tartunnan saanut aina
kertoo tai on lain mukaan pakotettu kertomaan hivistään ei siis ole
uusia hiv-tartuntoja ennaltaehkäi-

seviä vaikutuksia. Tänä päivänä tiedetään, että hiv-lääkitys toimii osaltaan ennaltaehkäisevänä tekijänä.
Jos hiv-positiivinen on lääkityksellä ja virukset ovat mittaamattomissa, on tartunta erittäin epätodennäköinen.

Ihmisten pitäisi ottaa
vastuu itsestään aina,
niin hiv-positiivisten kuin
negatiivisten ja erityisesti niiden, jotka eivät tiedä
hiv-statustaan.

Selvyyden vuoksi: tässä keskustelussa ei siis keskustelu siitä, mitä
vaikutuksia hiv-tartunnasta kertomisella ja kertomatta jättämisellä
on hiv-tartunnan kanssa elävälle
ihmiselle itselleen.
Kiitos kaikille panelisteille ja
keskusteluun osallistuneille!

Myös muut seksitaudit voivat tarttua kuin hiv.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Hivin julkisuuskuva!
Kolmas ajatustoimintaani käynnistänyt tapahtuma oli Positiivisten
järjestämä keskustelutilaisuus, jossa Lontoosta saapunut hiv-kriminalisointiin erikoistunut Lontoon yliopiston professori Matthew Weait
kertoi hiviin liittyvästä lainsäädännöstä ja lain käytöstä eri maissa,
erityisesti Pohjoismaissa. Eri maiden tilanteiden vertailu ja pohdinta
siitä miten oikeusprosesseissa hiviin suhtaudutaan, oli paikoin hätkähdyttävää kuultavaa. Asiaa tuli
niin paljon, että keskustelua on vaikea selvittää niille, jotka eivät itse
olleet paikalla.

K

esääni mahtui hiviin liittyen kolme merkittävää tapahtumaa:
luin hivin Suomen historiasta kertovan kirjan Karanteeni ja osallistuin Positiivisten järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa Hanna
Nikkanen – toinen Karanteenin kirjoittajista – kertoi kirjasta ja kirjoitusprosessista. Keskustelutilaisuus
oli hyvin mielenkiintoinen ja kirjan
luin innolla läpi. Suosittelen kirjan
lukemista: se antaa hyvän kuvan hivin saapumisesta Suomeen, siihen
reagoimisesta ja se valottaa myös
historiaa siitä kun väännettiin kättä miten tartunnan saaneisiin pitäisi suhtautua. Paikoittain tuntui siltä
kuin dekkaria lukisi!
Toinen hiv-aiheinen keskustelutilaisuus oli Pride-viikolla. Tuolloin
keskusteltiin siitä, onko hivistä kertominen satunnaiselle seksikumppanille karhunpalvelus.

Näistä tilaisuuksista jäi sellainen
olo, että hiv olisi hyvinkin mielenkiintoinen aihe tutustumiseen,
vaikka se ei koskisikaan omaa elämää suoraan. Hiv ja erityisesti suhtautuminen siihen kertoo niin paljon omasta yhteiskunnastamme ja
ajattelutavoistamme, että on suorastan ihme, miksi yhteiskunnan
suhtautuminen hiviin ei ole enemmän yleisesti keskusteltu aihe.
Aloinkin ihmetellä, miksi hiv ei kiinnosta ihmisiä enemmän.

”Onko kiinnostuksen
puute hivin sosiaaliseen
puoleen jonkinlaista
sokeutta, vai onko aihe
epämiellyttävä
esimerkiksi hiviin
liittyvien mielikuvien
vuoksi?”

JUKKA NURMI
Mielikuvat hivistä tulevat pitkälti sen alkuvaiheesta Yhdysvalloissa
ja Euroopassa. Hiv miellettiin alussa vain homojen, prostituoitujen
ja narkomaanien taudiksi. Näiden
”tautinsa itse hankkineiden” lisäksi
ryhmään kuului epäonniset hemofiliaa sairastavat. Kun hiviin liittyy
olennaiselta osalta vielä seksi, veri,
sperma, sairastuminen, kuihtuva ulkonäkö, kivut ja kuolema, niin kovin
positiivista mielikuvaa ei tämä sairaus lähtölahjaksi saanut.
Kun myöhemmin uutisointiin ilmestyi suoranainen mässäily ns. tahallisilla tartuttamisilla, uhreilla ja
hiv-oikeudenkäynneillä, on hiv:n
julkisuuskuva – ja hiv-positiivisten
julkisuuskuva – tietenkin vieläkin
negatiivisempi.
Tämä ns. tahallinen tartuttaminen
täyttää erityisesti iltapäivälehtien
hiv-artikkeleista melkoisen osan.
Mutta kuinka usein näitä tahallisia
tartuttamisia tapahtuu? Hyvin harvoin.
”Julkisuuden tarjoama kuva hivistä pohjautuukin pitkälti muutaman
henkilön toiminnan valtaisaan esilletuomiseen. ”
Oudosti suuri hiv-positiivisten
enemmistö on useimmiten unohdettu... ehkä se arkipäiväinen, toisen tartuntaa neuroottisesti pelkäävä kotiäiti ei ole niin myyvä
jutunaihe, kuin ”tartuttaja”, jonka
”uhrit” kertovat koskettavan tarinansa?
Hivin julkisuuskuva on negatiivinen. Mutta se on myös väärä, sillä
julkisuuden harjoittama jako tartuttajiin ja uhreihin ei vastaa todellisuutta: Suurin osa hiv-tartunnois-
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ta saadaan henkilöiltä, jotka eivät
edes tiedä tartunnastaan.
Useimmat hiv-tartunnat olisi helppo ehkäistä erittäin yksinkertaisella tavalla: Ihmisille pitäisi opettaa
”Pidä huoli itsestäsi”. Jos hän toimii näin, on hän turvassa - oli seksikumppani sitten hiv-tartunnastaan
tietämätön henkilö tai joku näistä
harvinaisista ”tahallisista tartuttajista”. Yksinkertaisesti sanoen: Kun
suojaa itsensä, on kumppanin hivstatus yhdentekevä.
Julkisuudella ja mielikuvilla on valtava vaikutus hivin ehkäisytyöhön
– joko sitä tukien tai sen toimia tuhoten. Nyt julkisuus hyvin usein
opettaa: ”Hiv tarttuu, koska joku
tartuttaa”. Se ei juurikaan opeta:
”Voit suojautua hiv-tartunnalta helposti, jos itse niin haluat”. Tämä on
todella käsittämätöntä ja suorastaan myös vastuutonta toimintaa.
Tällainen uutisointi mitätöi ikävän
tehokkaasti sitä hyvää hiv-valistustyötä, jota osa mediasta tekee.
Toisaalta emme voi syyttää väärien
mielikuvien levittämisestä vain mediaa. Se yksinkertaisesti seuraa sitä
linjaa, jota oikeuslaitos noudattaa:
niin sanottujen tartuttajien rankaiseminen ja niin sanottujen uhrien
hyvittäminen ovat virallista oikeudenkäyttöä, jonka raportointia media harjoittaa - tosin ilmeisen mielellään ja kritiikittömästi.
Mitä tällainen oikeuskäytäntö ja asioiden uutisointi saa aikaan? Ainakin hiv-positiivisten julkisuuskuva on todella omituinen: Olemme
joko uhreja tai rikollisia tartuttajia. Toisaalta tällaisella toiminnalla
ja ”tiedottamisella” jää yleisölle hel-

posti etäiseksi se yksinkertainen totuus, että hiv-tartunnan voi saada
ihan tavallisessa seksissä, jos ei suojaa itseään. Siinä ei mitään tartuttajia tarvita. Kun ei suojaa itseään, on
aina riskissä saada hiv.
Lopuksi vielä siihen Pride-viikon
keskustelutilaisuuden kysymykseen
karhunpalveluksesta: Teenkö sellaisen, jos kerron satunnaiselle seksikumppanille olevani hiv-positiivinen?

Käytännössä olen
huomannut, että sangen
usein seksiä ehdottanut
henkilö ei seksiä enää
haluakaan, kun kerron
hiv-statuksestani.
Ilman kertomista haluja olisi usein
riittänyt aivan ilmeisesti myös turvattomaan seksiin.
Eli nämä henkilöt suostuvat turvattomaan seksiin, mikäli kumppani ei
ilmoita olevansa hiv-positiivinen.
Kun taas kumppani on oletetusti hiv-negatiivinen, voidaan tämän
kanssa harrastaa riskiseksiä. Eikö
tämä ole tuttu kaava meille monille hiv-positiivisille? Ainakin itse tunnistan tämän toimintatavan: näinhän myös minä sain tartuntani.
Taitaa olla se tavallinen tarina, vai
kuinka?
Asia hieman mutkistuu, kun miettii mihin tämä kertominen johtaa.
Tämä satunnainen seksikumppani siis kieltäytyy seksistä (vaikka pai-

nottaisin, että se olisi turvaseksiä!).
Tämä osoittaa, että hiv ei ole merkityksetön asia: tartuntaa halutaan
selvästikin välttää, jopa täysin turhalla tavalla. Mutta tämän seksistä kieltäytymisen lisäksi päähän jää
varmasti ajatus: ”Possari kertoi, ja
niinhän heidän pitääkin tehdä”. Kun
seuraavan kerran joku toinen hiv+
kertoo tilanteestaan, niin tämä ajatusmalli vahvistuu.
Mutta samalla vahvistuu käänteinen ajatus: ”Koska positiiviset ilmiselvästi kertovat tartunnastaan,
tarkoittaa se, että kun joku ei sano
mitään, on hän negatiivinen ja siis
turvallinen seksikumppani”.
Ja tuohan on puppua, kuten me
tartunnan saaneet hyvin tiedämme.
Teenkö siis karhunpalveluksen kertoessani tartunnasta satunnaiselle seksikumppaniehdokkaalle? Kyllä, ehdottomasti teen. Mutta kerron
jatkossakin hiv-tartunnastani, koska
oikeuskäytäntö niin vaatii ja haluan
turvata itseni syytteiltä.
Vaaditun kertomisen hinta on todella kova: se tuottaa uusia hiv-tartuntoja niille, jotka oppivat luulemaan, että hiv-tartunnan saaneet
tietävät tartunnastaan ja kertovat
asiasta.
Montakohan hiv-tartuntaa olen
näin epäsuorasti aiheuttanut? Ikävä ajatus, mutta minkäs teet? Lakia on noudatettava, vaikka toiminnan seurauksena on hiv-tartuntoja.
Mutta aivan järjetöntä toimintaahan tämä on hiv-tartuntojen ehkäisyn kannalta.
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Terveisiä Melbournesta
Aids 2014 -konferenssista!

SINI PASANEN
TOIMINNANJOHTAJA

Joka toinen vuosi järjestettävä Maailman aids-konferenssi pidettiin 20.–25.7.14 Melbournessa
Australiassa. Konferenssi keräsi noin 14 000 osanottajaa ympäri maailmaa. Ennen varsinaista
konferenssia edelsi useita pre-konferensseja, seminaareja ja muita järjestettyjä tapaamisia.
Itse osallistuin konferenssia edeltävään kriminalisointiseminaariin ”Beyond the Blame”.

K

onferenssissa oli esillä valtava määrä hiviin ja aidsiin liittyvää tietoa, myös tuberkuloosi ja hepatiitit
olivat esillä. Erityistä huomiota tuntuvat tällä kertaa saavan PrEP (Pre Exposure Prophylaxis) ja muut hivin ehkäisykeinot, ihmisoikeudet, rikoslain
käyttö ja soveltaminen, seksityöntekijät, msm ja muut nk. avain- ja riskiryhmät, hivistä parantuminen (cure),
hivin eradikaatio ja hivin sekä aidsin
eliminointi.
Konferenssin teema ”Stepping up the
pace” tarkoittaa vapaasti käännettynä
tahdin kiristämistä. Teeman mukai-

Melbourn

sesti vaadittiin huomion kohdistamista avainryhmiin ja maantieteellisesti olennaisiin maihin. Hiv-testausta
ja testausmahdollisuuksia tulee laajentaa sekä hiv-lääkityksen ja hoidon kattavuutta lisätä. Jotta aidsista
päästään eroon, tulee soveltaa laajasti kaikkia ennaltaehkäisyn keinoja ml.
varhain aloitettu hiv-lääkitys, ja tuntea paikallinen (oman maan/alueen)
hiv-epidemia.
PrEPin puolesta ja vastaan käydään
kiivasta keskustelua ympäri maailmaa. PrEP on siis estolääkitys, joka
otetaan ennen altistusta hiv-tartunnalle. Käytännössä hiv-negatiivinen

ihminen syö hiv-lääkkeitä, estääkseen hiv-tartunnan.
Haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät olivat vahvasti esillä, ja erityisesti se, miten laki voi näytellä merkittävää asemaa hiv-tartunnan saaneen
elämässä. Tämä yhdistyi ihmisoikeuksien toteutumiseen ja eri esimerkkien kautta tuotiin esille muiden lakien
aiheuttamat haitat hivin ehkäisytyölle. Merkittävässä määrin useat lait
myös asettavat hiv-tartunnan saaneet huonompaan asemaan, vaikka
tarkoitus on ollut toinen. Esimerkkinä seksityöntekijöiden ja homoseksuaalisuuden kriminalisointi.
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Hivin tartuttamiseen liittyen todettiin
osuvasti, että oikeusjärjestelmä voi
olla osa hiv/aids epidemian lopettamista tai syyttää hivin tartuttamisesta ja/tai tartunnalle altistamisesta. Ei
molempia.
Maailmassa elää tällä hetkellä 35 miljoonaa hiv-tartunnan saanutta ja uusia tartuntoja todetaan 6000 joka
päivä. Kolmannes kaikista hiv-tartunnan saaneista elää Etelä-Afrikassa, Nigeriassa ja Intiassa, ja 80 % maailman hiv-positiivisista elää vain noin
20 maassa, pääasiassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta myös
esimerkiksi suurissa keskitulotason
maissa kuten Kiina, Brasilia, Intia, Indonesia, Venäjä ja Thaimaa.
Esimerkiksi nuoret naiset kuuluvat
avainryhmään Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tuoreen tutkimuksen
mukaan Etelä-Afrikan maaseudulla nuorten naisten (18–19 v.) keskuudessa hivin esiintyvyys on 13,6 % ja
saman ikäisten miesten 1,5 %.
Tällä hetkellä noin 45 % kaikista hivpositiivisista tietää hiv-tartunnastaan,
39 % hiv-positiivisista saa antiretroviraalilääkitystä ja noin 29 %:lla maailman hiv-positiivisista virusmäärä on
mittaamattomissa.
UNAIDSIN uusi strategia 90–90-90
YK:n aidsohjelma esitteli uuden ohjelmansa, jonka tavoitteena on, että
vuoteen 2020 mennessä
90 % kaikista hiv-tartunnan saaneista
tietää positiivisen hiv-statuksensa.
90 % diagnosoiduista saa hiv-lääkitystä
90 % lääkityksellä olevista ihmisistä
hi-virusmäärä on pysyvästi ”alle mittausrajan”
Eli vuonna 2020 73 %:lla kaikista hivpositiivisista ihmisistä virusmäärä on
mittaamattomissa.

Edwin J. Bernard haastattelemassa Iowan senaattori McCoy’ta.

Rohkeiden tavoitteiden taustalla ovat
viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset, joiden mukaan hivin diagnosointi ja varhain aloitettu lääkitys ehkäisevät uusia tartuntoja ja merkittävästi
parantavat ihmisten terveyttä. Alhainen tai mittaamattomissa oleva virusmäärä on kriittinen tekijä haluttaessa ehkäistä hivin aiheuttamia haittoja
ihmisten terveydelle ja estettäessä hivin tarttumista eteenpäin.
Beyond the Blame: Challenging
HIV Criminalisation
A pre-conference meeting for
AIDS 2014
Beyond the Blame -konferenssin järjestäjinä oli useita Australialaisia ja
kansainvälisiä hiv-järjestöjä. Tarkoituksena oli koota yhteen ihmisiä kriminalisointi teeman ympäriltä, päivittää tietoja ja varmistaa aiheen esillä
pysyminen jatkossa ja eritysesti konferenssin ajan. HIV Justice Networkin
nettisivuilla on 13 minuutin kooste
pre-konferenssista: www.hivjustice.
net/feature/feature-beyond-blamechallenging-hiv-criminalisation/
Linkin kautta löytyy osuuksia kaikki-

en puhujien puheenvuoroista,
mutta tässä muutamia mainintoja:
Australialaisille merkittävä hetki oli,
kun Victorian terveysministeri David Davis ilmoitti, että rikoslain pykälä 19A vuodelta 1958 muutetaan.
Kyseessä on hyvin diskriminoiva ja
stigmatisoiva pykälä, jonka poistamiseksi hiv-järjestöt ovat tehneet työtä
pitkään. Jatkolupauksena konferenssin aikana tuli, että koko pykälä poistetaan, mikäli työväenpuolue voittaa
vaalit marraskuussa.
Iowan senaattori Matt McCoy kertoi konservatiivisessa Iowassa käytössä olleesta laista, jonka mukaan
jokainen hiv-tartunnalle altistaminen tuomitaan rankimman mukaan:
25 vuotta vankeutta ja merkintä seksuaalirikollisten rekisteriin loppuiäksi. Muutos on onneksi mahdollinen:
Iowa oli ensimmäinen osa-valtio, joka
on nykyaikaistanut lakia USA:ssa.
Uusi laki allekirjoitettiin kesällä 2014,
juuri ennen ensimmäistä USA:ssa järjestettyä kriminalisointikonferenssia.
Sero+projektin nettisivuilla on video
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pätkiä seminaarista, mm. Survivors’
testimony (linkki) kohdassa näytetään, miten senaattori McCoy leikkaa
Nick Rhoades’n nilkasta seurantapannan irti sen jälkeen, kun hänen tuomionsa kumottiin: seroproject.com/video/survivors-testimony/#tabs1
Jessica Whitbread ICW:stä, kansainvälisestä hiv+ naisten verkostosta, toi
esiin sen, miten merkityksellistä naisten osallistuminen näihin tilaisuuksiin
on. Yli 50 % maailman hiv-positiivisista on naisia ja osa laeista/asetuksista
tehdään edelleen ajatuksena suojella
naisia, kun todellisuudessa uudistusten myötä vaikutukset naisille ovat lähes päinvastaisia.
Jessica esitti hyvän kysymyksen yleisöltä siitä, miksi paikalla olleet olivat
kiinnostuneita kriminalisointi kysymyksistä. Miksi hän itse haluaa vaikuttaa kriminalisointi kysymyksiin:

“Oli lohduttavaa kuulla olevansa syytön omaan
hiv-tartuntaansa. Se tuntui
hyvältä.”
Näin kertoi Jessica omasta kokemuksestaan. Hän sai hiv-tartunnan poikaystävältään. Saatuaan tämän selville, hän meni poliisin luo ja haastoi
poikaystävänsä oikeuteen. Prosessin
aikana hän alkoi pohtia, miksi ja mistä
hän oikeastaan syyttää miestä.
Jälkeenpäin hän totesi olleensa tartunnan saadessaan nuori ja naiivi. Hän
ei yksinkertaisesti tiennyt, mitä pitää
tehdä. Tuntui oikealta syyttää häneen
hivin tartuttanutta miestä. Hän myös
luuli, että niin kuuluu tehdä.

Ihmiset tekevät mitä pystyvät heillä käytettävissä olevilla keinoilla ja
resursseilla. Ja totuus on, että hivin
kanssa eläminen on hankalaa. Jessican poikaystävä satutti ihmisiä matkallaan, mutta oliko tämä antisosiaalinen käyttäytyminen syy haastaa
oikeuteen? Seksi oli ollut loistavaa, ja
kumpikin oli mukana omasta vapaasta tahdostaan.
Asia ei tullut oikeudessa koskaan päätökseen, koska mies ennätti kuolla
ennen tuomiota.
Miksi hivin tartuttamisesta syyttäminen on sitten huono asia? Hänen vastauksensa oli: ”Sama systeemi kriminalisoi sinut myöhemmin.”
Hiv-testaus
Hiv-testauksen osalta konferenssissa
oli eniten esillä kotitestaus. Mitä kokemuksia hivin kotitestaamisesta on
kerääntynyt ja mitä pohdintoja se aiheuttaa maissa, missä se ei ole vielä
luvallista tai käytössä.
Huolta aiheuttivat mm. mahdollisen
positiivisen testituloksen aiheuttamat
reaktiot ihmisessä, osataanko testiä
käyttää, mahdollistaako kotitesti toisen osapuolen salaa testaamisen?
Puoltavana asiana oli ehdottomasti
se, että on suuri määrä ihmisiä, jotka
eivät tiedä positiivista hiv-statustaan,
ihmiset hakeutuvat testiin liian myöhään ja yleisesti hiv-testausta pitäisi
lisätä huomattavasti.
Osallistuin itse keskusteluun hiv-kotitestauksesta Euroopassa ja yhtenä
lopputulemana keskustelussa oli, että
kansalaisyhteiskunnan puolelta kotitestien hinnaksi esitettäisiin Euroopassa (Suomen kaltaisissa maissa) 20
euroa / 2 testin paketti.

Parantaminen,
eradikaatio ja
eliminointi
Enemmän kuin koskaan aikaisemmin puhuttiin hivistä ja aidsista eroon
pääsemisestä, niiden parantamisesta
ja hävittämisestä. Esillä oli niin hivin
hävittäminen elimistöstä ts. parantaminen kuin hiv-epidemian lopettaminen ja aidsista eroon pääseminen.
Nämä teemat nousivat esiin myös rahoituksen osalta; mitä pitäisi priorisoida? Priorisoidaanko tutkimusta
hivin parantamiseksi muiden tutkimusten kustannuksella?
Vuoronperään haluttiin rahoitusta
tutkimukselle hivin parantamiseen ja
seuraavaksi muistutettiin, että hiviä ei
voida vielä parantaa, joten muita asioita ei pidä unohtaa tavoiteltaessa
parannuskeinoa hiviin.
”Cure, eradication, elimination” – Mitä
näillä termeillä tarkoitetaan? Useita kertoja mainittiin, että puhuttaessa näillä termeillä tulee olla tarkkoja
ja täsmällisiä siinä, mitä tarkoitamme
kun puhumme hivin parantamisesta,
eradikaatiosta ja eliminoimisesta.
Hivin parantamisesta puhuttaessa
voidaan tarkoittaa hivin hävittämistä
elimistöstä viimeistä virusta myöten
eli eradikaatio (eradication cure).
Tai parantamista siten, että virusta ei
ole mitattavissa verestä ja hiv ei aiheuta mitään haittaa elimistössä (functional cure). Tässä remissio vaiheessa sairaus on oireeton, mutta ei täysin
parannettu. Tavoiteltavaa olisi, että
tässä tilanteessa ei tarvitsisi edes syödä lääkkeitä jatkuvasti.
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lapsella löydettiin hi-virusta verestä.
Suuresta pettymyksestä huolimatta,
tämä tapaus toi esiin muutamia jatkokysymyksiä:
- Mikä piti hivin poissa muutamien
vuosien ajan?
- Hiviä ei ollut mitattavissa herkilläkään testeillä eli latenttia virusta ei
löytynyt. Missä hiv piileskeli?
- Mikä aiheutti hivin esiin tulemisen
ja miksi virus tuli ulos piilostaan?
Boston patients

Kynttilämuistotilaisuus

HIV reservoirs, hivin reservoaarit
Hivin parantamisen suuri haaste –
hi-viruksen varastot
Käytännössä hi-virus saadaan mittaamattomiin veressä, mutta hi-virus lymyilee eri paikoissa elimistöä. Hiv siis
pitää itsellään pahanpäivän varalle varastoa, jotta se pääsee hätätilanteessa lisääntymään.
Tänä päivänä virukset saadaan mittaamattomiin, eivätkä ne toimivalla
lääkityksellä aktivoidu. Pahan päivän
varalle piilotettujen varastojen avulla virus voi kuitenkin tarvittaessa aktivoitua, esim. jos lopettaa lääkityksen.
Virusmäärän mittaaminen muualta
elimistöstä on äärimmäisen hankalaa
ja osittain jopa mahdotonta.
Virusta on mm. aivoissa, imusolmukkeissa, luuytimessä, ääreisverenkierrossa, suolistossa ja keuhkoissa.
Alla oleviin esimerkkeihin nojaten
useat tutkijat esittivät epäilyksen, että
hivin reservoaarista ts. varastoista ei
päästä ikinä lopullisesti eroon. Isosta
osasta voidaan päästä, mutta totaalinen parantuminen hivistä ja hi-viruksen hävittäminen elimistöstä saattaa
olla mahdotonta.

Tähän mennessä Timothy Brownia,
nk. Berlin patient, Berliinin potilasta pidetään ensimmäisenä ja edelleen ainoana hivistä parantuneena ihmisenä. Nk. Missisipi lapsen luultiin
muutaman vuoden ajan olleen parantunut hivistä. Vaikka lapsi ei parantunutkaan hivistä, niin hän saa tällä
hetkellä hiv-lääkitystä ja voi hyvin.
“Mississippi Baby”
Nyt 4-vuotiaalla “Mississippi babyllä”
hi-virus hävisi, tai sen oletettiin hävinneen, elimistöstä heti syntymän jälkeen aloitetun tehokkaan hiv-lääkityksen ansiosta. Lääkitys aloitettiin 31
tunnin kuluessa syntymästä.
Pian tämän jälkeen äiti ja lapsi katosivat eli eivät käyneet lääkärin vastaanotolla eikä lapsi saanut enää hivlääkkeitä. Lapsen ollessa muutaman
vuoden ikäinen äiti ja lapsi palasivat
sairaalaan. Tällöin huomattiin, että
lapselta ei pystytty herkillään mittareilla havaitsemaan hi-virusta verestä. Muutaman vuoden ajan ajateltiin,
että tämä tapaus olisi toinen hivistä parantunut Berliinin potilaan lisäksi. Kuitenkin muutama viikko ennen
Aids 2014 konferenssia Mississippi

Kaksi hiv+ miestä sai luuydinsiirron
”tavallisilta ihmisiltä”. Timothy Brown
’Berliinin potilas’ sai luuydinsiirron ihmiseltä, jolla oli geenimutaatio, joka
estää hivin tarttumisen.
Näillä Bostonin potilaille hiv pysyi
luuydinsiirron jälkeen jonkin aikaa
mittaamattomissa, mutta tuli lopulta näkyviin.
Tanskassa tehtävä tutkimus
Ole Schmeltz Søgaard Århusin yliopistollisesta sairaalasta kertoi tutkimuksesta, jossa on käytetty HDAC
inhibiittori Romidepsinia apuna aktivoitaessa nukkuvat / piilossa olevat
hi-virukset, jotta ne voisi hävittää lopullisesti. Tulos osoittaa, että virukset
saadaan aktivoitua, mutta se ei kuitenkaan vähennä merkittävästi hiv
reservoaarin määrää. Tutkimukseen
on osallistunut kuusi henkilöä.
Søgaard OS et al. The HDAC inhibitor
romidepsin is safe and effectively reverses HIV-1 latency in vivo as measured
by standard clinical assays. 20th International AIDS Conference, abstract TUAA0106LB, Melbourne, 2014.
Lisätietoja, esityksiä, materiaalia
konferenssista löytyy mm.
www.aids2014.org
www.aidsmap.com/aids2014
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Avajaiset

Tässä muutamia vaihtoehtoja, joita esitettiin
ratkaisuksi haasteisiin: Intolerance vaccine,
Violence condoms (kuvassa), Post hate
exposure prophylaxis ,Happy morning pill
Alkuperäiskansat

Maailman aids-konferenssi
alkoi virallisesti avajaisilla
sunnuntaina 20.7.
Avajaisissa vietettiin hiljainen hetki
lentokone turmassa kuolleiden muistoksi. Lennolla oli kuusi hivin/aidsin parissa työskennellyttä henkilöä,
joista muutama oli meille suomalaisillekin hyvin tuttu. Menehtyneiden
joukossa olivat Pim de Kuijer, Joep
Lange, Lucie van Mens, Martine de
Schutter, Glenn Thomas ja Jacqueline
van Tongeren.
Positiiviset suree tapahtunutta ja
esittää osanottonsa kaikille Ukrainan lentokoneturmassa menehtyneiden omaisille ja läheisille.
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Global Village
Aids-konferenssien yhteydessä on
‘Global Village’ maailman kylä, missä eri järjestöt, verkostot ja muut toimijat esittelevät toimintaansa. Global
Villageen on kaikilla vapaa pääsy.Global Villagessa on oma esiintymislava
ja erilaisia tapahtumia, keskusteluja
ja näytöksiä.
Eri toimijoilla on kohtaamis- ja
verkostoitumisalueita (networking
zone). Tänä vuonna kohtaamispaikkoja oli mm. Eurooppalaisilla, seksityntekijöillä, msm-miehillä, hiv-positiivisilla, hiv-positiivisilla naisilla,
huumeidenkäyttäjillä, alkuperäiskansoilla ja afrikkalaisilla. Näillä osastoilla järjestettiin tapaamismahdollisuuksien lisäksi keskustelutilaisuuksia ja
pieniä luentoja.

Kondomimekko

Naisten kondomi

Kondomi-askartelua

European networking zone

Real hot bitches
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Debyytti elämänhallintakurssille

S

alonsaaren elämänhalintakurssilla heinäkuussa miltei kolmasosa osallistujista oli ensikertalaisia. Itse olin
yksi noista debytoijista. Olen iloinen,
että sain viettää kesän tuohon mennessä aurinkoisimman viikon yhdessä
muiden hiv-positiivisten kanssa. Leiri
osoittautuikin sitten pitkän hellejakson aluksi. Matkaa ennen kävi mielessä, että kun ainoa yhdistävä tekijä on
sama krooninen sairaus, niin riittääkö
se hitsaamaan porukkaa kasaan? Leiri karisti epäilykseni. Parasta siinä oli
tutustua ihmisiin, joita omissa ympyröissäni tuskin tapaisin. Voimaantuminen seuraa juuri siitä ymmärryksestä,
että kuka tahansa mitä erilaisimmista taustoista voi olla hiv-positiivinen.
Olen lukenut ja kuullut tuon ajatuksen jo aiemmin, mutta leirillä se tuli
jollain tapaa enemmän todeksi. Toisten kokemuksista viisastuu ja myötäelämisessä sydän saa uutta voimaa.
Sepon mukaan teimme kaikkien leirien makkaransyöntiennätyksen, kokonaiset neljäkymmentä kiloa grillimakkaraa upposi leiriläisten kurkusta
alas. Loistavalla grillaussäällä lienee osuutensa asiaan. Grillin äärellä viihtyminen ja Salonsaaren lomakylän ruokapöydän vaikutus näkyivät
leirin jälkeen makkarana vyötäröllä.
Massan määrä on vakio. Toivottavasti
nämä makkarat saa haihtumaan syksyyn mennessä. Tiedonnälkää puolestaan tyydyttivät luennot ja keskustelualustukset. Juha-Erkki tuli ennen
lomaansa leirillemme kahdeksi päiväksi. Ensimmäisenä vierailupäivänään hän luennoi hiv-stigmasta. Kokoontumisen aluksi Juha-Erkki kertoi,
että lomakylän työntekijät olisivat ha-

TAPANI VALKONEN
lunneet tulla kuuntelemaan luentoa,
mutta hän oli sanonut heille, ettei se
olisi soveliasta. Soraäänten jälkeen
Juha-Erkki pyysi niitä nostamaan käden, jotka olivat sitä mieltä, että ulkopuoliset saavat tulla mukaan. Jokaisen käpälä nousi pystyyn. Leirillä
mielestäni tiivistyi ajatus, että Suomen ilmapiiri alkaa olla kypsä siihen,
että hiv-kaapista on turvallista astua
ulos ainakin lähipiirissä. Salailu osaltaan muodostaa stigmaa ja pönkittää sitä.
Koulutus on hyvä, jos siitä jää vaikka
yksi asia mieleen. Toisen Juha-Erkin
alustaman keskustelun aihe oli seksuaalisuus. Keskustelussa minulla itselläni syttyi ymmärryksen lamppu
siitä, kuinka kaukana ne tavat, joilla
olen hakenut seksuaalista tyydytystä
voivat olla eheästä seksuaalisuudesta, joka on huomattavasti laajempi
elämän osa-alue kuin seksi. Itsetutkimukset jatkuvat, elämää ja erotiikkaa
tänne tultiin opiskelemaan, niin kuin
Junnu Vainio lauloi. Toisille syntyi
muita ajatuksia. Joku oli kokenut, että
seksielämä päättyi tietoon hiv-positiivisuudesta. Erilaisia ajatuksia ja kokemuksia oli kiinnostava kuunnella.
Erik avasi torstaina keskustelun hivpositiivisena avoimesti esiintymisen
eduista tai varjopuolista deittialustoilla ja sovelluksissa. Viimeisenä päivänä
Seppo kertoi Suomen hiv-tilanteesta
ja kokosi yhteen osallistujien palautetta ja kokemuksia leiriltä.
Liikuntatuokiot, mölkky ja ennen
kaikkea bingoillat huikeine palkintoineen kokosivat leiriläiset yhteen.
Sauna lämpeni ylimääräisiä vuoro-

ja ja tunteita kuumensi myös Saksan murskavoitto Brasiliasta. Karaokelaulut vaihtuivat lavatansseihin
leirikeskuksen kirjastossa ja itse innostuin laulamaan niin että muilla
lauluhalukkailla oli välillä vaikea saada otetta mikistä. Jos saan vielä olla
karaokeisäntänä, niin lupaan jakaa
lauluvuoroja auliimmin.
Vertaistuki on kahdensuuntaista.
Mitä enemmän toiminnassa on mukana, sitä enemmän siitä saa voimaa
kohdata hiviin liittyviä kysymyksiä.
Palautekeskustelussa todettiin, että
myös omatoimiset leirit olisivat tervetulleita: jokaisella osallistujalla olisi jokin omia taitoja vastaava vastuualue. Leirimme hengen kiteytti yksi
ensikertalaisista toteamalla ”makeeta porukkaa, uskomatonta olla mukana”.
Suurkiitos Arjalle ja Sepolle, jotka viikon ajan luotsasivat porukkaamme. Kiitos ennen kaikkea jokaiselle osallistujalle, me teimme
yhdessä mukavan leirin!

Vuodelle 2015 on
suunnitelmissa järjestää
kaksi elämänhallintakurssia.
KOTORANNASSA 13.6.–18.6.2015
SALONSAARESSA 13.7.18.7.2015.

Toinen kursseista on suunnattu
pääasiallisesti lapsiperheille.
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Kaikki on kohta hyvin

JUKKIS

isän käskyttäminen tulivat arjen selviytymiskeinoina selvästi esille. Rasmuksen isän luonnetta taas esitettiin varmoin ammattilaisen ottein.
Juro vähäpuheinen vaimonsa alistama voimakas mies uhkuu uskontonsa asettamia moraali käsityksiä, kuitenkin samaan aikaan välittyi kuva
teatraalisesta homouden ja Rasmuksen elämäntyylin hyväksymisen illuusiosta. Kuvaus vastasi mielestäni hyvin -80 luvun aikakautta, mutta on
valitettavasti myös nykyistä 2014 todellisuutta.

A

lkuvuodesta televisiossakin
nähty Jonas Gardellin käsikirjoitukseen perustuva Älä pyyhi kyyneleitä paljain käsin on nyt dramatisoitu
Tampereen Työväen Teatterissa lavalle. Näytelmä kantaesitetään 14.10.
Ohessa erään pääharjoituksessa mukana olleen katsojan näkemys esityksestä.
Käsikirjoitus Jonas Gardell Suomennos Jukka-Pekka Pajunen Ohjaus Miika Muranen Lavastus ja pukusuunnittelu Liisa Ikonen Valosuunnittelija
Kyösti Kallio Äänisuunnittelija
TJ Mäkinen
http://www.ttt-teatteri.fi/ohjelmisto/
kaikki-on-kohta-hyvin
KAIKKI ON KOHTA HYVIN – RASMUS JA BENJAMIN OVAT ANSAINNET KAIKKI KYYNELEET

Päähenkilöt Rasmus ja Benjamin ovat
kuin kuka tahansa tavallinen nuori ja
rakastunut poikapari -80 luvun Ruotsissa. Uusi sairaus Aids on rantautunut Tukholman homoyhteisöön ja
Rasmus on saanut tartunnan. Stigman läsnäolo jokapäiväisessä elämässä korostuu entisestään. Rasmuksen
tuntemukset sairaudestaan ovat todellisia tänäkin päivänä. Ihmissuhteiden sekamelskaa miten ja kenelle
kertoa tulivat tässä teoksessa varsin
todellisina esille. Arjen realismi poikaparin elämässä ja vanhempien mukaantulon draama kannattelevat ja
vievät mielestäni esitystä varsin hyvin
eteenpäin, kohti loppua eli Rasmuksen kuolemaa.
Rasmuksen äidin hätä ilmeni monin
ilmein ja elein. Todellisuudesta pakeneminen vanhaan työrooliin sairaanhoitajana, kauppaostoksiin ja

Benjamin, Rasmuksen ja vanhempien kohtaamisessa sairaalassa välittyi
hämmennys ja hätä. Samanaikaisesti pelätään kuolemaa sekä muistutellaan, miten aina ennenkin on keuhkokuumeesta toivuttu. Paikalla on
kiireisen tuntuinen virkalääkäri, jolle
kuolemansairaan potilaan läheisyys
on täysin arkirutiinia. Välittyi kuva,
että kaikkien osapuolien on vaikea
kohdata lopullinen totuus.
Esitys oli varsin tunteita herättävä.
Löysin vakavasta aiheesta myös huumoria ja hilpeä nauru raikui katsomossa. Esityksen päättyessä mieleni
ponnahti kysymys, miksi juuri tämä
teos ”Kohta on kaikki hyvin” on valittu esitettäväksi juuri nyt?
Suur kiitokset Tampereen Työväen Teatterille tämän tärkeän ja vakavan aiheen esille ottamiseen
Kellariteatteri näyttämölle.
Maailman aids-päivänä 1.12.
paneelikeskustelu klo 17.30 -19
Tampereen Työväen Teatterissa.
Lisätietoja tulossa mm.
maailmanaidspaiva.fi
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Nuorten vastavierailu Ruotsiin
Posithiva Gruppenille

V

anhan emämaamme Ruotsin
edustus kutsui entisen itäisen periferiansa positiivisia siskoja ja veljiä luokseen. Venäjän pullistellessa voimaansa joku saattaisi nähdä poliittisiakin
ulottuvuuksia moisessa yhteistoiminnassa, mutta sellaisesta ei (tietääkseni) tällä matkalla ollut kyse. Pikemminkin tarkoituksena oli löytää tukea
enemmän tai vähemmän horjuville sieluille ja tuota pahamaineista virusta kantaville ruumiille raikkaan irtioton ja virkistävän yhteistoiminnan
muodossa.
Minulle tämä oli ensimmäinen matka
kyseisen nuorisojengin kanssa. Kauhukuvat pulppusivat uniin ja valvekuviin viikon verran matkaa edeltävinä
öinä. Moni pelkää käärmeitä ja hämähäkkejä. En itsekään tykkää kummistakaan. Mutta eläimiä on (ainakin kaupunkiympäristössä) helpompi
välttää, kuin ihmisiä, ryhmiä ja ulkopuoliseksi jäämisen riskiä; mitkä ovat
itselleni vähintäänkin käärmeisiin verrattava pelko.
Lähdin kuitenkin mukaan matkalle.
Suomen ryhmän lentokentällä tavatessani en nähnytkään horjuvia sieluja tai riutuvia ruumiita; vaan elämäniloisia, kauniita ja ystävällisen oloisia
nuoria, terveitä, kokonaisia ihmisiä.
Kokonaisia ihmisiä, mutta myös yksilöllisiä omine tarpeineen ja impulssei-

neen. Kun tusina ihmisiä matkaa, on
liikkuminen joskus hitaahkoa. Sämpylännälän, tupakanhimon, laittautumisten ja vessahätien jälkeen päästiin
kuitenkin aina perille korkeintaankin
reippaahkon akateemisen vartin viivästymällä.
Entäs sitten asiapuoli? Lauantai oli
varattu keskustelulle ja pohdinnalle.
Luennon pääteemoista omaan mieleen jäi “luggage”, “matkatavarat”,
mikä keittiöpsykologian peruskurssin suorittaneessa päässäni yhdisti käsitteet ‘aikasemmat kokemukset
(itsestä(suhteessa itseen ja muihin),
muista ihmisistä, elämästä)’ ja ‘voimavarat’. Tuo matkalaukku saattaa pysyä kiinni tai vain raottaa nyörejään
pitkänkin elämän ajan, mutta kriisin tullen se rävähtää auki ja saattaa paljastua pandoran lippaaksi tai
aarrearkuksi, monesti osittain molemmiksi. Mitä ikinä laukusta löytyy, se on kohdattava, mikä on pelottavaa, mutta mahdollisesti hyvinkin
palkitsevaa. Nuo laukussa pölyttyneet luurangot ovat usein hyvin henkilökohtaisia, mutta turvallisessa ympäristössä puhuminen auttaa niiden
saattamisessa lepoon jatkuvan kolinan sijaan. Siihen perustui suurelta osin tämänkin reissun voimauttava
vaikutus; lupaan saada jakaa ja luottaa, kokea ymmärrystä ja oppia ymmärtämään.

Itselleni ja ehkä monelle muullekin merkityksellinen kokemus oli myös
yhteenkuuluvuuden ja
avoimuuden ilmapiiri.
Moni tahtoo kuulua johonkin “eksklusiiviseen”, ryhmään, joka korostaa
omaa erinomaisuutta tai paremmuutta. Joskus sitä kuitenkin huomaa, että
eksklusiivisuus on usein pinnan alla
pelkkää nuuskan ja mämmin näköistä eritettä. Inklusiivisuus, se että kyetään näkemään yhdistävää ja arvostamaan erilaista, on vaan helkkarin
paljon hienompaa.
Kiitos tästä reissusta Ruotsin viriilille ja lämminhenkiselle Posithiva Gruppenille ja Suomen huikeille
myötämatkaajille kuin myös matkan
mahdollistaneelle Positiiviset ry:lle.
Erityismaininta ja kiitos vielä Ruotsin
kokin upeista kieltäheruttavista tarjoiluista.
Olipa hyvä, että lähdin mukaan.
H

25

Meidän oma tapaamispaikka

K

un päivät kotona tuntuvat yksinäiseltä ja kaipaat juttuseuraa, niin
hivistä kuin muistakin elämän arkiaiheista, kannattaa ryhdistäytyä ja tulla
tänne Positiiviset ry:n tapaamispaikkaan moikkaamaan meitä. Meille voit
tulla yksin tai jos haluat, niin yhdessä
kaverisi kanssa. Meitä on täällä monen ikäisiä ja näköisiä ihmisiä, kaikki ihan normaaleja mukavia ihmisiä.
Kuukauden aikana täällä käy noin 80
eri ihmistä.

Positiivisten toimitiloissa
käydyt keskustelut ja tiedot paikalla olleista,
pidämme aina omana
tietonamme.
Mikäli haluat, voit myös soittaa etukäteen ja sopia kahdenkeskisen tapaamisen työntekijöiden kanssa.
Positiivisten tapaamispaikka sijaitsee
Helsingissä Kampissa. Tapaamispaikka on meidän kaikkien hiv- positiivisten ja läheisten oma paikka. Olemme
avoinna arkisin klo 9-16 ja tiistaisin
aina klo 19 asti. Tapaamispaikassa
saat kohdata muita samassa tilanteessa olevia, vaihtaa ajatuksia, keskustella ajankohtaisista tapahtumista tai
tulla ihan muuten vain oleilemaan.
Tänne voit tulla juuri sellaisena kuin
olet. Lapsille olemme varanneet leikkinurkkauksen, joten aikuisille jää
hetki aikaa kuulumisten vaihtoon. Jos
haluat puhua ihan vaan aikuisten kesken, tapaamispaikan isäntä on valmis

TAPAAMISPAIKAN ISÄNTÄ JUKKIS
”lastenvahdiksi”. Meille voit siis ottaa
lapset mukaan.
Tapaamispaikassa on monimuotoista toimintaa, on järjestettyä toimintaa
ja jäsenistön itsensä ylläpitämää toimintaa. Tapaamispaikan arkirutiineista huolehtii tapaamispaikan isäntä.
Joka tiistai on tiistaikahvila klo 17–19.
Tarvittaessa olemme auki pitempään.
Tiistaikahvilaan on helppo tulla työpäivän jälkeen. Tiistaikahvilassa järjestetään asiantuntija-luentoja ja teemailtoja. Torstaisin on tarjolla kevyt
lounas klo 12.30. Lounaiden tarkoitus
on ollut koota ihmiset yhteen ja samalla tarjoutuu loistava mahdollisuus
yhdessäoloon sekä vertaistoimintaan.
Lounaiden valmistamisesta vastaa
isäntä yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisvoimin järjestämme
myös lauantailounaita tai lauantaiklubi -tilaisuuksia. Lauantaiklubissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja arjen
tapahtumia. Sekä lauantailounailla
että klubissa on järjestetty hiv-tietoiskuja. Iltaisin ja viikonloppuisin tapaamispaikkamme tarjoaa hyvät puitteet
monille ryhmätapaamisille.
Arkisin tänne voi poiketa myös vaikkapa lukemaan päivän lehden,
surffailemaan netissä, pelaaman
pleikkaa tai ihan vaan kaffelle jutustelemaan. Tapaamispaikka on tarjonnut
rauhaa myös läksyjen teolle. Kevät
kaudella aloitti innokas ristiseiska rinki railakkaan kortinpeluun. Kortin peluu jatkuu myös nyt syksyllä. Kesällä
ulkoiltiin, sään salliessa olimme pelaamassa mölkkyä ja frisbeegolfia.
Kaikkien tapaamispaikassa järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien
ajankohdat löytyvät nettisivuiltamme

positiiviset.fi, tapahtumakalenterista ja tapaamispaikan ilmoitustaululta. Lisätietoja saat myös puhelimella yhdistyksen toimistosta
09 692 5441.
Asuitpa sitten missä Suomen kolkassa tahansa, olet aina Helsingissä käydessäsi tervetullut meidän omaan tapaamispaikkaan! Ei siis kannata jäädä
yksin kotiin miettimään asioita, vaan
suunnata Positiivisten iloisen värikkääseen seuraan.
PS. Jos sinulla on ideoita ja
ehdotuksia mitä haluisit
tapaamispaikassa järjestää tai
tehdä, kerrothan niistä isännälle.		
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Loppuvuoden vertaistapaamisia 2014
Vertaistapaamiset ovat vertaistukitapaamisia, jotka on tarkoitettu
hiv-tartunnan saaneille ja heidän
läheisilleen. Tapaamisiin ovat tervetulleita niin uudet kuin vanhat tartunnan saaneet kuin myös ne hivtartunnan saaneet, jotka eivät ole
aikaisemmin osallistuneet tapaamisiin. Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen osallistuaksesi tapaamisiin ja Positiivisten toimintaan.
Tapaamisissa toivomme vaitiolovelvollisuutta. Kaikista vertaistapaamisista ilmoitetaan kotisivuillamme
www.positiiviset.fi.
Lisätietoja tapaamisista sekä tapaamispaikan saat tietoosi yhdyshenkilöiltä tai toimistoltamme (09) 692
5441 tai Juha-Erkiltä, puh 044 750
7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi

Positiiviset ry puh. 09 6925 441
positiiviset@positiiviset.fi
Malminkatu 24, 00100 Helsinki
www.positiiviset.fi

Naisten tapaamiset
Hiv-positiivisille naisille
suunnatut tapaamiset.
La 8.11. klo 17
La 13.12. klo 17
Naisten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7457

MSM tapaamiset (homo- ja
bi-miehet)
Pe 12.12. klo 18
Miesten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7456

Nuoret
Tapaamiset on suunnattu
hiv-positiivisille nuorille aikuisille
La 31.10. klo 18
Hiv and Your Boby koulutus 1
La 6.12 klo 18.00 pikkujoulut
Nuorten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7468 tai
verti.nuoret@gmail.com

Facebook: Positiiviset ry,
Hiv-Finland

Alueelliset tapaamiset:

Virtuaaliklubit Qruiserissa ja Gayromeossa miehille, joilla on hiv ja jotka harrastavat seksiä miesten kanssa. Molemmilla sivustoilla se löytyy
nimellä: hiv_suomi

Lappeenranta
Järjestämme lauantaina 8.marraskuuta klo 14 alkaen vertaistapaamisen Lappeenrannassa. Tapaamiseen
ovat tervetulleita Etelä-Karjalan alueella asuvat hiv-tartunnan saaneet.

Paikalla on Positiiviset ry:n työntekijä. lmoittautumiset toimistolle
3.11. mennessä (09) 692 5441 tai
Juha-Erkille puh 044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

Oulu
Ma 1.12. klo 11–14
Oulun alueen uusilla hiv-positiivisilla ja niillä, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet tapaamisiin,on
mahdollisuus tavata kahta positiivista henkilöä kahden kesken.
Ke 10.12. klo 16–17
yhdyshenkilö Aarne,
Puh. 044 750 7450
(ma-to klo 16–19)

Tampere
Pe 14.11. klo 17
Tapaaminen nuorille aikuisille, joilla
on positiivinen hiv-status.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Juha-Erkki Kants, 044-750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Vertaistapaamiset kaikille järjestetään kerran kuukaudessa.
Tampereen yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7451

Turku
Vertaistapaamiset järjestetään
joka kuun viimeinen maanantai.
Turun yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7452
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Kertoako vai eikö kertoa

S

tigma-aiheinen
keskustelutilaisuus Turussa
ti 25.11.2014 klo 17–20
Tilaisuus järjestetään Turun SPR:n
toimitiloissa, Yliopistonkatu 24 A ja
on tarkoitettu kaikille hiv-tartunnan
saaneille.
Elämässä saattaa tulla tilanteita, jolloin miettii kertoako hivistä vai eikö
kertoa.

Meistä useat varmasti pohtii, että olisipa se helpompaa eikä asiaa tarvitsisi miettiä lainkaan. Miten, milloin,
täytyykö minun ja haluanko minä
kertoa saattavat olla mieltä askarruttavia kysymyksiä.
Keskustelun alustajana ja vetäjänä
toimii psykoterapeutti,
Positiiviset ry:n vertaistuen koordinaattori Juha-Erkki Kants

Tervetuloa keskustelemaan,
kuuntelemaan ja jakamaan
kokemuksia!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
toimistolle Juha-Erkille, 044 750
7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi tai Turun yhdyshenkilölle,
puh 044 750 7452

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

Tapaaminen hiv+ nuorille Tampereella

P

ositiiviset ry järjestää vertaistapaamisen kaikille nuorille aikuisille,
joilla on positiivinen hiv-status.
Tapaaminen pidetään Tampereella perjantaina 14.11.2014 alkaen klo
17.00.
Tapaamisessa sinulla on mahdollisuus keskustella, vaihtaa kokemuksia ja tuntemuksia muiden nuorten
kanssa.

Sinun ei tarvitse osallistua keskusteluun, jos siltä tuntuu. Olet toki myös
tervetullut vain nauttimaan kupposen kahvia ja tapaamaan toisia nuoria
hiv-tartunnan saaneita.
Positiiviset ry:stä Juha-Erkki Kants ja
Hiv-tukikeskuksesta Katariina Huuhka kertovat samalla Positiivisten ja
Hiv-tukikeskuksen palveluista ja toiminnasta.

Ilmoitathan tulostasi viimeistään
10.11.2014 mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
vertaistuen koordinaattori,
Juha-Erkki puh. 044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

