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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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Mitä vertaistuki on
ja mitä se ei ole?

PUHEENJOHTAJA
TAPANI VALKONEN

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

T

oivon päivään mennessä saivat
ensi-iltansa vertaistukea esittelevä
video sekä kaksiosainen kriisiä käsittelevä video. Videot esiteltiin yhteistyökumppaneillemme Toivon päivän
aamiaistilaisuudessa. Ne ovat nähtävillä verkkosivuillamme aiemmin valmistuneen ”Minulla todettiin
hiv” -videon rinnalla. Vertaistukivideoon saatiin jäseniltä ajatuksia siitä, mitä vertaistuki on merkinnyt heille. Kiitos kaikille tekstien lähettäjille!
Halusimme tehdä esittelystä ytimekkään. Joitain hyviä ajatuksia lähettämistänne teksteistä leikkaantui editoinnissa, mutta tekijät ottivat ne
huomioon kuvamateriaalia tehdessään.
Sanassa vertaistuki ärsyttää välillä
kaikki. Miten niin vertainen? Minun
elämäni rakentuu yksilön kokemuksista eivätkä ne ole verrattavissa kenenkään muun kokemuksiin. Ihmisen
elämään liittyy pettymyksiä ja menetyksiä. Se on kaikille meille yhteistä.
Omaan elämääni liittyvissä menetyksissä koen kaikille yhteistä ihmisenä
olemisen tuskaa ja hiv-positiivisena
osa minun menetyksistäni on värittynyt samalla tavoin kuin miljoonien
muiden hiv-diagnoosin saaneiden ihmisten elämä. Olenko minä sinua varten ja oletko sinä minua varten jakamassa kokemuksiamme?

Ennen yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistumista ajattelin, etten
minä kaipaa tukea. Kaikki on hyvin,
niinhän lääkärit ja hoitajat jokaisella käynnillä alusta saakka kertoivat.
Olen hyvän hoidon piirissä. Veikö
tämä viesti tilaisuuden käsitellä diagnoosiin liittyvän suruni? Kuka välttämättä haluaa kokea surua? Kohtasin
sen todella vasta tukihenkilökurssilla.
Kurssin tärkein oivallus minulle
oli, että minä itse olin avunsaaja.
Surun läpikäyminen toi elämänilon
takaisin. Tutkimuksissakin on todettu, että kriisejä kohdanneet ihmiset
voivat paremmin, jos he tuntevat
voivansa auttaa vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä. Vertaistuki ei
ole jotakuta muuta varten. Se on
juuri minua varten.
Tapahtuu vertaistuki sitten keskusteluryhmissä, yleisissä tapaamisissa tai leireillä, niin kyse on ihmisten
kohtaamisesta. Toimimme muiden
ihmisten ilojen ja surujen lähteenä.
Oma suru on helpompi kohdata turvallisessa ympäristössä, sellaisessa
jossa kohtaamani henkilö tietää mistä minä puhun. Vertaisten tapaamisissa voi oppia uusia ajattelu- ja toimintamalleja: päästää irti sellaisista
ajatuksista, jotka eivät enää ole käyttökelpoisia ja tuota elämänvoimaa
tai iloa. Vertaistuki tarkoittaa par-

haimmillaan päästämistä irti siitä
draamasta, ”mitä minulle on tapahtunut”, ajatusten suuntaamista toiseen ja omaan elämään uudessa tilanteessa.
Joskus kysymykset ovat niin kipeitä,
ettei niitä voi esittää ryhmätapaamisissa. Jäsenillämme on mahdollisuus
käydä yksilökeskusteluja niin henkilökunnan kanssa kuin vertaistukihenkilöiden kanssa. Hiv-diagnoosin jälkeen
elämä on usein säästöliekillä, erityisesti tämä koskee seksuaalisuutta.
Pride-viikolla käynnistyneen SeksiPertti-kampanjan yksi tarkoitus on silottaa hiv-positiivisten tietä muokkaamalla asenteita ja ennakkoluuloja,
joita liittyy hivin tartuttavuuteen ja
miesten väliseen seksiin yleensä. SeksiPertti-kampanja toteutetaan yhteistyössä Hiv-tukikeskuksen kanssa.
Seuratkaa Perttiä sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa kahden vuoden ajan!
Toivotan oikein hyvää kesää ja kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat
mukana toteuttamassa tapaamisia,
kampanjoita ja muuta toimintaa.
Kiitos myös jokaiselle, jonka olen kohdannut ja kohtaan tapaamispaikassamme tai yhdistyksen tilaisuuksissa!
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Toivon päivä 4.6.

SINI PASANEN
KIRSI PARKKINEN

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

SPR:n vapaaehtoisia teltalla.

S

ää onkin suosinut meitä viime
vuosina, Toivon päivää saatiin viettää
jälleen aurinkoisissa merkeissä!
Positiiviset ry on viettänyt Toivon päivää Toivon nimipäivänä 4.6. vuodesta
2004 lähtien. Päivän tarkoituksena on
viestittää hivin kanssa elämiseen liittyvistä myönteisistä edistysaskeleista
sekä vaikuttaa yhteiskunnan asenteisiin. Toivon päivänä viestitetään toivoa – toivoa paremmasta huomisesta.
Tänä vuonna halusimme kutsua yhteistyökumppaneitamme aamiaiselle Helsingin keskustassa sijaitsevaan
Kaarre ravintolaan ja järjestää Toivon

päivän tapahtuman Narinkkatorilla Helsingissä. Aamiaisen ohessa näytimme juuri valmistuneet videot vertaistuesta ja kriisistä, sekä jo aiemmin
tänä vuonna valmistuneen ”Minulla
todettiin hiv” videon.
Ruusuja hiv-sairaanhoitajille ja
Karanteeni kirjan kirjoittajille
Hanna Nikkaselle ja Antti Järvelle
Toivon päivänä Positiiviset ry on
ojentanut ruusuja ihmisille sekä yhteisöille, jotka ovat tuoneet toivoa
hiv-tartunnan saaneille, vaikuttaneet

hiviin liittyvän stigman vähentämiseen ja ajaneet hiv-positiivisten oikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa sekä myönteisesti
vaikuttaneet hivin ja aidsin esillä pitämiseen.
Tänä vuonna Positiiviset ry ojensi
ruusut ensimmäisen kattavan hivin
ja aidsin historiaa Suomessa käsittelevän kirjan, Karanteenin, kirjoittajille
Hanna Nikkaselle ja Antti Järvelle.
Toinen ruusujen saaja on joukko
”hiv-sairaanhoitajia”, jotka ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet hiv-tartunnan saaneiden hyvinvointiin ja
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Aurinkoisia ilmeitä Toivon päivässä. Kuvassa Tapani Valkonen,
Sini Pasanen ja Erik Mattsson.

ylläpitäneet toivoa epätoivon ja
epävarmuuden hetkinä.
Kunniakirjat ojennettiin Auroran
infektiopoliklinikan hoitajille
Katariina Salmiselle, Helena
Mäkiselle ja Sinikka Hirviselle
sekä osastojen 4 ja 5-2 hoitajille yhteisesti. Muualle Suomeen kunniakirjat toimitetaan Kirsi Leppälälle (Tampere), Leena Anttilalle (Tampere),
Merja Viitasaarelle (Hämeenlinna),
Ulla-Maarit Tiaiselle (Jyväskylä)
sekä Gunilla Häggblomille
(Ahvenanmaa).
Monessa sairaalassa toimii hoitajia,
joita olisimme halunneet erityisesti muistaa. Kaikki hoitajat ansaitsevat
ison ja lämpimän kiitoksen, joten
toimitamme kunniakirjat kaikkiin
sairaaloihin.
Suuri kiitos kokonaisvaltaisesta työstä hiv-tartunnan saaneiden ihmisten
hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi. Kiitos läsnäolemisesta ja
ihmisen näkemisestä hiv-tartunnan
takana. Toivon päivän ruusuja ojennettiin paikalle päässeille aamiaistilaisuudessa.

Hiv-tukikeskus oli myös mukana
Toivon päivässä.

Tietoa hivistä ja hivin kanssa elämisestä, seksuaaliterveyden edistämistä, hiv-testejä ja C-hepatiittitestejä Narinkkatorilla
Viime vuonna järjestimme Toivon päivän tapahtuman ensimmäistä kertaa
Kampin Narinkkatorilla Helsingissä.
Tarjolla oli kondomeja, infoa ja materiaalia hivistä. Lisäksi tarjosimme
mahdollisuutta hiv-pikatestiin. Tapahtuma osoittautui silloin onnistuneeksi, joten tapahtuma järjestettiin samassa paikassa myös tänä vuonna.
Mahdollisuus ilmaiseen ja anonyymiin hiv-pikatestiin osoittautui jälleen menestykseksi. Ilman yhteistyökumppaneidemme apua emme olisi
siinä onnistuneet. Kiitos kuuluu siis
Pro-tukipisteelle, Hiv-tukikeskukselle
sekä A-klininikkasäätiön Street-hankeelle! Street-hanke tarjosi mahdollisuutta myös C-hepatiittitestiin.
Jos viime vuonna testejä ehdittiin
muutamassa tunnissa lähes 20, nyt
määrä kolminkertaistui. Testejä tehtiin Walkers- kahvilan tiloissa sekä
asuntoautossa. Nopeasti saatava tu-

los houkutteli ohikulkijoita pysähtymään ja jäämään testattavaksi.
Tapahtumaa ennen olimme ahkeroineet vapaaehtoisten kanssa postituspuuhissa. Kaikki kansanedustajat ja
ministerit saivat postitse kutsun tulla
hiv-pikatestiin sekä karkkirasian, jossa
mm. muistutettiin että hiv-tartunnan
voi todeta vain hiv-testillä. Materiaaleja toimitettiin myös homobaareihin
pääkaupunkiseudulla ja tapahtumasta tiedotettiin myös sosiaalisen median kautta.
Vapaaehtoiset Suomen Punaiselta
Ristiltä ja Hiv-tukikeskukselta olivat
mukana torilla jakamassa materiaaleja. Ohikulkijat tulivat teltalle (kiitos SPR) juttelemaan hivistä ja noutamaan jaossa olevaa materiaalia.
Muutama isovanhempi sanoi vievänsä kondomeja lapsenlapsilleen.
Päivän päätteeksi olimme jakaneet
satoja kondomeja, karkkirasioita sekä
muuta materiaalia. Uskomme, että ainakin muutama paikalle pysähtynyt
sai uutta informaatiota mukaansa.
jatkuu seuraavalla sivulla...
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T-paidat joissa on sanomaa.

Pro-tukipisteen Minna ja Maire.

Vapaaehtoinen Risto Narinkkatorilla

Toivon päivän ruusuja.

7

Aamiaistilaisuuden vieraita ravintola Kaarteessa, SallaMaija Hakola ja Outi Tjurin Setan Yhdenvertainen vanhuus hankkeessa, Aaro Horsma Hesetasta sekä Helena
Mäkinen Aurorasta.

Kunniakirjojen kanssa Helena Mäkinen ja Irene Vainikainen. Irene toimii tällä hetkellä myös Suomen hiv/aids sairaanhoitajien puheenjohtajana, eli oli oikein sopiva henkilö vastaanottamaan Auroran osasto 5-2:n kunniakirjan.

HIV EI NäY PääLLEPäIN.
KENELLä TAHANSA VOI
OLLA HIV-TARTUNTA.
Postia kansanedustajille

Lisää kuvia Facebookissa: Positiiviset ry, Hiv-Finland

Toivon päivän postikortti
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Positiivinen aalto
naapurimaassa
Ihmisoikeusseminaari Pietarissa 6.-8.5.2015

TAPANI VALKONEN

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

”Elämää hivin kanssa” Positive Wave julkaisi yhteistyössä virolaisten hiv-keskusten kanssa taskuoppaan juuri hiv-diagnoosin saaneille.

P

ietarilainen kansalaisjärjestö Pozitivnaja volna, Positive Wave eli ”Positiivinen aalto” kutsui Positiiviset ry:n
toisena pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen edustajana Pietarissa 6.-8.5.
järjestämäänsä ihmisoikeusseminaariin. Positiiviset ry on yhteistyökumppanina Positive Wave’n projektissa,
jonka tarkoituksena on vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista hiviin ja
hivin kanssa elämiseen liittyen, parantaa hoidon ja lääkityksen saatavuutta, vahvistaa järjestöjen osaamista ja lisätä hiv-tartunnan saaneiden
osallisuutta sekä osallistumista. Hanke on Pohjoismaiden neuvoston ra-

hoittama.
Seminaariin osallistujia oli toistakymmentä, etupäässä Luoteis-Venäjältä. Kaukaisimmat osallistujat tulivat
kuitenkin Uralin takaa Krasnojarskin
alueelta ja Etelä-Venäjältä, Astrahanin kaupungista. Positiiviset ry:n toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan
rinnalla kolmas pohjoismainen osallistuja oli Hiv-Danmarkia edustanut
Anders Dahl.
Puolan edustajan matka peruuntui,
kun hänelle ei myönnetty viisumia.
Tietämättä viisumin epäämisen syitä,
jännitimme hieman, puuttuisivatko

Venäjän viranomaiset jollain tavoin
meidän maahantuloomme. Rajanylitys sujui huomaamatta ja majoituimme pitemmittä puheitta seminaarin
pitopaikkaan, suomalaisten vodkaturistien aikoinaan suosimaan entiseen
Sovjetskaja-hotelliin. Kasvonkohotuksen neuvostohotellista kokoushotelliksi läpikäynyt Azimut antoi hyvät
puitteet seminaarille. Pietari yllättää joka kerran palvelujen kehittyneisyydellään. Turistina kannattaa heittää romukoppaan vanhat mielikuvat.
Aivan naapurissa on dynaaminen ja
kiehtova metropoli. Se missä Venä-

9

Pietari on nykyään dynaaminen ja kiehtova metropoli.

jällä on otettu takapakkia viimeisten
kymmenen vuoden aikana, kävi pian
ilmi seminaaripäivien aikana.
Sergey Shagaleev Positiivisesta aallosta kertoi, että osa alun perin ilmoittautuneista järjestöistä perui
osallistumisensa. Hänen mukaansa
kyse on pelosta, että toiminnan jatkuminen vaarantuu viranomaisten
taholta. Kansalaisjärjestöjen toiminta on vaikeutunut monella tavalla.
Venäjällä säädetty ”agenttilaki” tarkoittaa sitä, että ulkomailta avustusta saavien järjestöjen täytyy rekisteröityä ulkomaan agenteiksi. Muitakin

toimenpiteitä, kuten masinoituja verotarkastuksia, voidaan kohdistaa sellaisiin järjestöihin, joiden toimintaa ei
pidetä toivottavana. Näiden varjolla
tai suuret sakot määräämällä järjestöjen toiminta saadaan haluttaessa lakkautettua.
Sergey kertoi, että heidän toimintaansa ei ole puututtu. Onneksi, sillä
2010-luvun perhearvoja korostavassa ilmapiirissä hiv-positiivisten etujen
puolustaminen on kansalaisjärjestöjen harteilla.

Ennaltaehkäisevä tiedotus
terveysviranomaisten taholta on lähinnä kehottamista olemaan uskollinen
parisuhteessa.
Propagandalain voimaantultua seksuaalikasvatus koululaisille varsinkin
seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta on muodostunut
mahdottomaksi. Vastuu neuvonnas-

10

Kuvan etualalla Botkinin instituutin (”pietarilainen Aurora”) ja naisten hiv-verkoston EVA:n asiantuntija Irina Evdokimova
seuraa tarkkaavaisesti keskustelua lääkejaon tilanteesta Moskovassa oman esittelymme päätteeksi.

ta, joka perustuu ihmisten todelliselle
käyttäytymiselle jää kansalaisjärjestöjen ja klinikoiden tehtäväksi. Ne eivät
vallitsevassa tilanteessa pysty siihen
ilman terveysviranomaisten tukea.

Venäjällä on hiv-epidemia,
jota viralliset tahot eivät
halua nähdä todeksi.
Henkilökohtaisesti minun täytyi käydä paikan päällä kuulemassa ennen
kuin tieto Venäjän hiv-tilanteen vakavuudesta syövyttyi omaan tajuntaani. Samasta aiheesta BBC:n verkkouutisten artikkeliin 1 ) 20. toukokuuta
oli haastateltu Venäjän Federaation
Aids-keskuksen johtajaa Vadim Pokrovskia. Toisin kuin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, hivin esiintyvyys
nousee Venäjällä. Diagnosoituja tapauksia on liki miljoona. Nämä ovat Ve-

näjän virallisia tilastoja, arvellaan että
todellinen tilanne on vielä pahempi.
Seminaariin osallistujat huomioivat
myös, että raportoidessaan tarttumistapaa potilaat eivät vallitsevassa ilmapiirissä välttämättä kerro todellista
tartunnan alkuperää. Miestenvälinen
seksi leimataan arveluttavaksi, suonensisäisten huumeiden käyttäjät eivät saa hiv-lääkitystä. Raportointivelvollisuuden välttäminen on sakoilla
rangaistava teko. Tämä on johtanut
yksinkertaisesti tilanteeseen, että
monet eivät halua tietää hiv-statustaan. Miksi rekisteröityä aids-keskukseen positiiviseksi, jos lääkehoitoa ei
kuitenkaan saa? Toivottavasti oman
maamme päättäjät ja oikeuslaitos
ymmärtävät ottaa oppia tiukan lainsäädännön negatiivisesta vaikutuksesta hivin esiintyvyyteen.
Yksittäisillä alueilla on onnistuttu
myös Venäjällä. Kaliningradin edustaja Viktoria kertoi, että alueen hivepidemia on jo vuosia sitten taittu-

nut neulanvaihto-ohjelman myötä.
Paikallisen epidemian seurauksena kuitenkin yksi kolmestakymmenestä 20–30 vuotiaasta kaliningradilaisesta kantaa hi-virusta. Jos koko
Venäjän hivin esiintyvyys suhteutetaan Suomen väestöön, meillä olisi noin 30000 positiivista. Naapurimaan tilannetta pahentaa vielä se,
että esiintyvyys on korkeinta juuri
seksuaalisesti aktiivisessa iässä olevien keskuudessa.
Talouden kriisin aikana hiv-lääkkeiden kustannukset ja jakelu on siirretty federaation budjetista aluehallinnon maksettaviksi. Seuraukset ovat
vakavia lääkesaatavuuden kannalta. Lääkitys saatetaan muuttaa äkkiarvaamatta, jos jotain tiettyä lääkettä
ei ole saatu tai kolmoislääkityksestä jätetään jokin komponentti pois.
Kaikki seminaarilaiset olivat huolestuneita potilaiden hoidosta ja siitä, johtaako tämä resistentin kannan
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kehittymiseen. Moskovassa niin sanotulla väliaikaisella rekisteröinnillä siellä asuvat eivät saa lääkkeitään
korvattaviksi. Tällaisia asukkaita Moskovan alueella on arvioiden mukaan
useita miljoonia.
Sergey oli laatinut pitkän listan kysymyksistä, jotka seminaarilaisia kiinnostavat Suomen ihmisoikeustilanteesta hiviin liittyen. Tunteikkaan
keskustelun aiheutti mahdollisuus
huostaanottoon, jos äiti kieltää estolääkityksen antamisesta vastasyntyneelle lapselleen Suomessa. Venäjällä
huostaanotto on lopullinen ratkaisu,
todennäköisesti tämän vuoksi juuri
tämä kysymys nostatti seminaarilaisten tunteet.

Sergey Shagaleev ja Tapani Valkonen

Seminaarin päätteeksi kakkukahveilla Sini Pasanen, Anders Dahl ja Tapani Valkonen.

Pietarin matkan jälkeen jäivät turhautuneet ajatukset mieleen. Mitä muuta voimme tehdä kuin seurata toimettomina sivusta, jos yhteistyön
seurauksena sisarjärjestömme voidaan leimata ulkomaiseksi agentiksi
ja sen varjolla entisestään hankaloittaa kansalaisjärjestön toimintaa? Toisaalta seminaarista jäi voimakkaasti
mieleen, että rohkeat ihmiset jatkavat järjestöissä päättäväisesti toimintaansa ja venäläiset itse tietävät parhaiten kuinka heidän maassa toimia.
Voimme ilmaista myötätuntoa ja moraalista tukea silloin kun naapurimme sitä tarvitsevat. Positiivisen aallon
edustajat ovat syksyllä tulossa vastavierailulle Helsinkiin. Venäjän terveydenhuolto kompuroi hiv-epidemian
hoitamisessa. Aiemmin viittaamassani BBC:n artikkelissa annettiin kuitenkin ymmärtää, että epidemiaan ollaan
heräämässä myös päättäjätasolla.
Suomeksi Sergey Shagaleevin nimi
muuten kääntyy Sergej Shagalejev.
1 ) www.bbc.com/news/magazine-32792830
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UUTISIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lasten hiv vähenee nopeasti Afrikassa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

M

aailman Kuvalehdessä kirjoitetaan lasten hiv-tartuntojen vähenevän nopeasti.
Lasten äideiltään saamat hiv-tartunnat ovat vähentyneet nopeasti. Pikkulasten tartunnat vähenivät Saharan
etelänpuoleisessa Afrikassa 43 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2013.
Siis vain neljässä vuodessa.
Lasku on lääkityksen yleistymisen an-

siota. Ilman lääkitystä raskaana olevan hiv-positiivisen äidin riski tartuttaa lapsensa raskauden, synnytyksen
tai imetyksen aikana on suuri, jopa 45
prosenttia.
Lääkehoidossa riski laskee viiteen
prosenttiin, aidsin vastaista työtä tekevä Global Fund ja Unicef arvioivat.
Raskaana olevista hiv-positiivisista
naisista keskimäärin seitsemän kymmenestä saa tartuntoja vähentävää

antiretrovitaalilääkitystä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Maiden välinen vaihtelu on suurta. Botswanassa ja Swazimaassa lääkkeitä saavat
lähes kaikki, Tshadissa vain alle viidennes.
Maailman Kuvalehti 6/2015
Pia Laine
maailmankuvalehti.fi/palstat/16452

Venäjän hiv-tartunnat roimassa kasvussa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V

enäjän valtiollisen aids-tutkimuskeskuksen johtaja Vadim Pokrovski ennustaa, että ainakin kaksi miljoonaa venäläistä saattaa saada
hiv-tartunnan viiden seuraavan vuoden aikana, jollei ennaltaehkäisyä
pystytä tehostamaan.
Venäjällä rekisteröidyt hiv-tartunnat lisääntyvät nopeasti. Viime vuonna tartunnan sai Pokrovskin mukaan
noin 90 000 ihmistä. Rekisteröityjen
tartuntojen määrä on noussut yli 930
000:een. Tartunnan saaneista lähes
200 000 on kuollut.

Pokrovski syyttää hivin huimasta lisäyksestä etenkin viime vuosien konservatiivista politiikkaa, jossa korostetaan perinteisiä perhearvoja.
Pokrovskin mukaan tavallisin tartuntatapa on heteroseksi. Tartunta uhkaa varsinkin 25–35-vuotiaita eli parhaassa työiässä olevia venäläisiä.
Tosin voiko hiv-tartuntaa saada muuten kuin heteroseksistä perinteisiä
perhearvoja kunnioittavan politiikan
aikana?

Aidsin vastaisessa työssä keskitytään
tätä nykyä etupäässä hoitoihin. Pokrovski perää lisäpanostusta (hivin)
ennaltaehkäisyyn.
Ilta-Sanomat 14.5.2015
iltasanomat.fi/ulkomaat/art1431581115230.html?ref=rss
Lausuntonsa jälkeen Venäjän valtiollisen aids-tutkimuskeskuksen johtaja Vadim Pokrovski ei päässyt lähtemään Venäjältä ja osallistuman
Pohjoismaiseen hiv-seminaariin.
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Hiv-kotitestit otettu käyttöön Isossa-Britanniassa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I

so-Britannia otti mallia Yhdysvalloista ja otti käyttöön hiv-kotitestit
(self-test) eli kotona itse tehtävät hivtestit. Koti-testiä valmistaa ja myy BioSure ja sen hinta on 29.95 puntaa eli
noin 40 euroa. Pakkaus sisältää yhden hiv-testin. Testituloksen saa 15
minuutissa ja se on luotettava 3kk:n
kuluttua mahdollisesta tartunnasta.

Testiä pidetään 99,7% varmana.
Lisää tietoa ja ohjeita löytyy osoitteesta hivselftest.co.uk mistä testi
on myös tilattavissa

Yhdysvalloissa testi on ollut käytössä jo kolme vuotta, kun Yhdysvaltojen
lääkeviranomainen FDA antoi luvan
yhdelle hiv-kotitestille.

Iso-Britannian alueella. Mitä jos haluaa tehdä testin säännöllisesti? Sivustolle voi kirjautua ja BioSure lähettää
testipakkauksen kotiin 3 tai 6 kuukauden välein.

HIV self-test Q&A löytyy NATin sivuilta
Nat.org.uk/media/files/policy

Mitä on ”ChemSex”?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

”C

hemSex” sanasta on tullut
hyvin yleinen termi homomiesten
seuranhakusivustoilla ja deittikännykkäsovelluksissa varsinkin KeskiEuroopassa.
ChemSex sanalla tarkoitetaan hyvin erityistä muotoa huumeiden viihdekäytöstä. Tällöin käytetään jotakin
näistä kolmesta huumeesta tai niiden
yhdistelmää keskenään, tai muiden-

kin huumeiden kanssa:
• Metamfetamiini (engl. methamfetamine, crystal meth/Tina).
• Mefedroni (engl. mephedrone/drone).
• Gamma (engl. GHB/GBL, G, Gina).
ChemSexillä viitataan yleisesti seksiin,
joka voi joskus kestää useita päiviä.
Huumeiden käyttö vähentää unen ja
syömisen tarvetta. Kiihtynyt seksiviet-

ti mahdollistaa enemmän estotonta
seksiä pitempään ja usein useamman
kumppanin kanssa. Tämä lisää riskiä
saada sukupuolitauteja kuten esim.
hiv tai c-hepatiitti. Huumeruiskujen
yhteiskäyttö voi myöskin lisääntyä.
ChemSexin sivuvaikutukset käytön
aikana ja sen jälkeen, ovat paljon voimakkaammat kuin muilla viihdekäytön huumeilla.
Lähde:
reshapenow.org/chemsex
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START (Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment)
-tutkimuksen tulokset julkaistu

SINI PASANEN

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

S

TART-tutkimuksessa on tutkittu lääkityksen varhaisen aloittamisen
hyötyjä yksittäiselle hiv-tartunnan
saaneelle ihmiselle. Toukokuun lopulla julkaistussa START-tutkimuksessa
todetaan, että varhainen hiv-lääkitys
parantaa hivin hoitotuloksia. Hiv-tartunnan saaneilla on huomattavasti pienempi riski sairastua aidsiin tai
muihin vakaviin sairauksiin, kun lääkitys aloitetaan mahdollisimman pian.
Hiv-lääkitys kannattaa aloittaa CD4solujen ollessa yli 500 eikä odottaa
niiden tippumista 350 kopioon/ml.
Helsingin Sanomiin 28.5.15 haastateltu ylilääkäri Matti Ristola toteaa tuloksen olevan merkittävä, koska
lääkehoidon aloittamisen ajankohdasta on kiistelty maailmalla vuosia.
”Tutkimuksen tulos osoittaa, että hivtartunnan saanut ihminen hyötyy siitä, että lääkkeet aloitetaan viivyttelemättä. Ei tarvitse pohtia enää, milloin
olisi paras hetki aloittaa lääkehoito.
Hoitosuositukset tulevat todennäköisesti muuttumaan siten, että suositetaan välitöntä hiv-lääkityksen aloitusta. Se yksinkertaistaa toimintaa.”
Lääkitys kannattaa siis aloittaa mahdollisimman pian hiv-diagnoosin jälkeen, vaikka ihminen ei olisi vielä
sairas tai CD4-solut eivät olisi vielä pudonneet alle 350 kopioon/ml.
Suomessa hiv-lääkehoidon piirissä on
tällä hetkellä noin 2 500 hiv-tartunnan saanutta ihmistä.
Mikä START?
START on suuri kansainvälinen satunnaistettu kliininen tutkimus, joka alkoi maaliskuussa 2011. Tutkimuksen
piti jatkua vuoden 2016 loppuun asti.

Ensimmäiset osallistujat rekrytoitiin
pilotti vaiheen aikana huhtikuussa
2009. Tutkimuksen käynnisti Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH).
Tutkimukseen on osallistunut 4685
hiv-positiivista 35 eri maasta *). Tutkimuksessa on ollut potilaita myös Suomesta.
Tutkimukseen osallistuneet ihmiset
eivät olleet tutkimuksen alkaessa hivlääkityksellä ja heidän veriarvonsa olivat hyvät. Puolet osallistujista sai hivlääkityksen niin pian kuin mahdollista
ja puolet vasta, kun veren CD4-valkosolut olivat jo vähentyneet alle 350
kopioon/ml tai heillä oli aidsin oireita.
Tutkimuksen piti jatkua joulukuun
loppuun 2016, mutta tuloksista päätettiin kertoa jo kolmen vuoden seurannan jälkeen. Syynä olivat havaitut
hyödyt varhaisen lääkehoidon aloittamisesta. Varhaisen hiv-lääkehoidon
ryhmässä riski saada aids vähentyi yli
50 prosenttia. (Riski saada aids eli hivinfektio etenee aids-vaiheeseen.)
Lääkityksen aloittamisen ajankohdasta puhuttu jo vuosia
Paineita lääkityksen varhaisemmalle aloittamiselle on ollut jo muutamien vuosien ajan: START tutkimuksen
alkaessa vuonna 2011 Lääkärilehdessä kirjoitettiin: ”Varhain aloitettu antiretroviraalinen lääkitys hidastaa New
England Journal of Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan
sairauden etenemistä ja suojaa hivpositiivisen kumppania. Oikeaa lääkityksen aloittamisajankohtaa on pohdittu vuosia.”
Lääkehoidon aloittamista ovat Helsingin Sanomiin haastatellun Mat-

ti Ristolan mukaan rajoittaneet osittain taloudelliset näkemykset ja
osittain myös potilaiden pelko siitä,
että lääkityksen ottaminen olisi vaikeaa. ”Lääkityksen aloittamisen rajoitteet ovat johtuneet paitsi lääkkeiden kalleudesta myös rajallisista
hoitoresursseista. Vanhat eli kymmenen vuotta sitten käytetyt lääkkeet aiheuttivat myös enemmän haittavaikutuksia kuin nykyiset. (…) Sitä paitsi
osa potilaista on yhä ollut haluttomia
aloittamaan lääkehoitoa. Syinä ovat
olleet muun muassa lääkityksen vaatima säännöllisyys ja haittavaikutusten pelko.”
Varhain aloitettavalla lääkityksellä on
useita hyötyjä – ja hyötyjiä: Hiv-lääkitys parantaa hiv-tartunnan saaneen
terveydentilaa ja alentaa virusmäärän
”mittaamattomiin”, jolloin hiv ei enää
tartu. START-tutkimukseen liittyy
myös muita tutkimuksia, jotka käsittelevät mm. aikaisemman lääkityksen aloituksen vaikutuksia sydän- ja
verisuonitauteihin, neurokognitioon,
luuston tiheyteen, maksan toimintaan sekä keuhkojen toimintaan.
Lisätietoja tutkimuksesta mm.
www.niaid.nih.gov/news/QA/Pages/
STARTqa.aspx
aidsmap.com/START-trial-finds-thatearly-treatment-improves-outcomesfor-people-with-HIV/page/2972157/
www.hs.fi/tiede/a1305958762627
*) Tutkimukseen osallistuneet maat: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Chile, the
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Greece, India, Ireland, Israel,
Italy, Luxembourg, Malaysia, Mali, Mexico, Morocco, Nigeria, Norway, Peru, Poland, Portugal,
South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Uganda, the United Kingdom and the United States (incl. Puerto Rico).
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Olisitko sinä koskettanut hiv-positiivista? Katso Yle Kioskin sosiaalinen koe!
Yle Kioskin video leviää maailmalla
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

K

ioskin ja hiv-positiivisen Jannen
liikuttava video on levinnyt laajalle
Atlantin molemmin puolin. Yle Kioskin videohanke ”Olen hiv-positiivinen, uskallatko koskea minua” niittää
hurjaa suosiota kansainvälisillä
uutissivustoilla.
Nousukiito alkoi, kun yhdysvaltalainen internetin uutisjätti Buzzfeed tarrasi aiheeseen. Artikkeli on kerännyt
Buzzfeedin Facebook-sivuilla satoja
kommentteja ja tuhansia jakoja – yli
25 000 tykkäyksestä puhumattakaan.
Pian Buzzfeedin jälkeen myös yhdysvaltalainen Huffington Post innostui
Kioskin jutusta.

Myös Huffington Postissa tykkäyksiä
on kertynyt lähes tuhat ja jakoja muutamia satoja.
Yhdysvaltalaisten internetsivustojen
vanavedessä myös mm. brittiläinen
sanomalehti The Independent otti
verkkosivuilleen Kioskin artikkelin.
The Independentin Facebook-sivuilla
tykkäyksiä on yli tuhat ja jakojakin
satoja.
Kioskin videolla esiintyvä Janne halusi tempauksella hälventää hiviin liittyviä ennakkoluuloja ja samalla lisätä tietoisuutta, millaista hivin kanssa
on elää.

kioski.yle.fi/…/olen-hiv-positiivinen-uskallatko-koskea-minua

kioski.yle.fi/…/olen-hiv-positiivinenuskallatko-koskea-minua…
Yle Kioskissa luettavissa myös kolme hiv-positiivisten tarinaa ”Minä
ja hiv”.
kioski.yle.fi/…/mina-ja-hiv-kaksimiesta-ja-yksi-nainen-ker…
youtube.com/watch?v=KBylQxZMEjE
yle.fi
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Helsinki Pride viikko
22.–28.7.2015
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Helsinki Pride on HeSeta ry:n vuosittain järjestämä kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma. Sen tarkoitus on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta ja sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta (helsinkipride.fi).

P

ositiiviset ry osallistui tänä
vuonna Helsingin Pride viikkoon yhdessä SeksiPertin kanssa.
Positiiviset ry:n ja Hiv-tukikeskuksen
yhteiskampanja SeksiPertti pyrkii vähentämään hiviin liittyvää stigmaa ja
syrjintää homoyhteisössä sekä madaltamaan kynnystä hakeutua hivtestiin. SeksiPertti on miesten välisen
seksin ja seksuaalisuuden ekspertti,
joka haluaa parantaa maailmaa siten,
että ketään ei syrjittäisi hiv-tartunnan
perusteella.
SeksiPertti neuvoo ja opastaa erilaisissa kysymyksissä. SeksiPertin osaamisaluetta ovat mm. anaaliseksi,
suuseksi sekä hiv ja muut seksitaudit.
SeksiPertin neuvot ovat kohdennettuja miehille, joilla on seksiä miesten
kanssa. SeksiPertti esiintyy mm. omilla nettisivuillaan, Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, turvaseksipakkauksessa ja esitteissä.
Suurin osa ihmisistä kaipaa tukea ja
hyväksyntää yhteisöstä, jonka osana elää. Yhteisöön kytkeytyminen
voi olla monitasoista ja monenlaista.
Osalle seksuaalivähemmistöön kuuluvista homoyhteisö on tärkeä monella
tavalla, osa taas liittyy siihen vain esimerkiksi hakiessaan seksiseuraa netistä.

Homoyhteisössä on hiv-tartunnan
saaneita huomattavasti enemmän
kuin koko väestössä, ja voisikin luulla, että hiv-positiivisia ei syrjittäisi homoyhteisössä. Näin ei kuitenkaan
ole. Huomattava osa hiv-positiivisista
homo- ja bimiehistä kokee syrjintää
hivin takia omassa yhteisössään.
Osana SeksiPertti-kampanjaa Positiiviset ry ja Hiv-tukikeskus toteuttivat keväällä 2015 kyselyn miesten välisestä seksistä ja hivistä. Kysely oli
suunnattu homo-, bi- ja muille miehille, joilla on seksiä miesten kanssa
sekä sukupuolivähemmistöön kuuluville. Kyselyyn vastasi 1106 ihmistä, joista 1100 kuului kohderyhmään.
Kiitos kaikille vastanneille!
Yli puolet kyselyyn vastanneista hivpositiivisista oli kokenut joskus syrjintää hiv-tartunnan takia. Eniten
syrjintää oli koettu seksitilanteissa.
Esimerkiksi yksi kyselyyn vastanneista kertoi, että hänet on jätetty kesken treffien hiv-tartunnan tultua ilmi
ja että hänelle oli ääneen ihmetelty, miksi hän etsii seksiä, vaikka hänellä on hiv. Hiv-negatiivisista vastaajista yli puolet kertoi, ettei missään
tilanteessa olisi seksikontaktissa hivtartunnan saaneen kanssa – ei edes

kondomin kanssa, vaikka tartunnan
saanut olisi toimivalla hiv-lääkityksellä. Kyselyn vastaukset kertovat yleisestä asenneilmapiiristä suhteessa
hiviin sekä siitä, että ihmisillä ei ole
tarpeeksi ajantasaista tietoa hivistä ja
sen tarttuvuudesta.
Suurin osa vastaajista piti itseään hivnegatiivisina, vaikka neljännes vastaajista ei ollut koskaan käynyt hivtestissä. Tulos on yhdenmukainen
EMIS-tutkimuksen kanssa, jossa todettiin suomalaisten käyvän toiseksi
vähiten hiv-testeissä Euroopassa.

Mitään todellista syytä vältellä hiv-positiivista
seksi- tai seurustelukumppanina ei ole.
Osaan seksitavoista ei sisälly minkäänlaista hiv-riskiä. Hivin kannalta turvallista seksiä on esimerkiksi
kumppanin peniksen tyydyttäminen
kädellä, suutelu sekä anaaliyhdyntä kondomin ja liukuvoiteen kanssa.
Hiv-tartunnan saaneen ollessa toimivalla lääkityksellä eritteiden viruspi-
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toisuus laskee hyvin alhaiseksi ja hiv
ei tartu edes suojaamattomassa seksissä. Kannattaa kuitenkin muistaa,
että muut seksitaudit tarttuvat.
Hiv ei vaikuta tänä päivänä ihmisen
elinikään. Hiv-tartunta ei välttämättä tuo ihmisen elämään muita konkreettisia muutoksia, kuin vuosittaiset
lääkärintarkastukset ja tarvittaessa
päivittäin otettavan lääkityksen. Suurin vaikutus hiv-tartunnasta yksilölle on hiviin liittyvä stigma ja syrjintä,
jotka voivat saada aikaan muun mu-

assa syyllisyyden, häpeän ja arvottomuuden tunteita.
Edellytys toimivalle hoidolle on, että
hiv-tartunta todetaan riittävän aikaisessa vaiheessa, joten hiv-testissä käyminen on todella tärkeää.
Suomessa hiv-tartunnat todetaan
myöhäisessä vaiheessa, mutta onneksi hoidon mahdollisuudet ovat silloinkin hyvät.
SeksiPertti pitää kavereidensa kanssa blogia nettisivuillaan – kannattaa
käydä lukemassa seksipertti.fi

Facebook, Twitter ja Instagram:
SeksiPertti
#seksipertti
Kirjoittajat: Tapani, Sini, Erik, Jenny,
Teppo ja Sami
SeksiPertti–kampanja 2015–2016
Toteutus ja koordinointi:
Hiv-tukikeskus (Miesten kesken
turvallisesti -työ) ja Positiiviset ry

Are you PrEPed? –paneelikeskustelu
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P

ositiiviset ry järjesti keskustelutilaisuuden Lasipalatsin Kaupunkiverstaalla Pride-viikolla tiistaina 23.6.
klo 17-19. Paneelikeskustelun aiheena oli hiv-tartuntaa ehkäisevä lääkitys PrEP.

Erkki Kants Positiiviset ry:stä. Yleisöä
oli paikalla yli 50. Keskustelun vetäjänä toimi Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasanen.

Viime vuonna keskustelimme Pride-viikolla aiheesta tehdäänkö hallaa hivin ennalta ehkäisylle, jos
hiv-tartunnan saanut aina kertoo hivtartunnastaan seksikumppanilleen.
Keskustelussa tultiin lopputulokseen,
että tehdään. Jos vuosi sitten olisi kysytty, että mistä tänä vuonna keskustellaan, niin emme olisi uskoneet
keskustelevamme PrEPistä – hivin estolääkityksestä, siten, että se on ”yleisessä” käytössä USA:ssa ja asiaa on
tutkittu niin paljon, että ollaan varmoja sen hyödyistä.
Are you PrEPed?-keskustelussa panelisteina olivat Auroran sairaalasta erikoislääkäri Jussi Sutinen, Hivtukikeskukselta suunnittelija Jenni
Tigerstedt, toiminnanjohtaja Jaana
Kauppinen Pro-tukipisteeltä, toiminnanjohtaja Tommi Paalanen Sexposta
sekä vertaistuen koordinaattori Juha-

PrEP (Pre Exposure Prophylaxis) eli
ennen altistusta hiv-tartunnalle otettava lääke. PrEPissä on siis kysymys
siitä, että hiv-negatiivinen henkilö ottaa hiv-lääkettä estääkseen hivtartunnan. Tällöin hiv-lääkettä on
valmiiksi elimistössä estämässä tartuntaa. PrEPpinä käytetty lääke on nimeltään Truvada, joka sisältää emtrisitabiinia ja tenofoviiria. Se on
tavallinen hiv-lääke, jonka käytöstä on jo paljon kokemusta. Hivin hoidossa Truvadaa käytetään yhdessä
kolmannen lääkeaineen kanssa, jotta hi-virus pysyy kurissa. PrEPpinä sitä
käytetään ilman sitä kolmatta lääkeainetta.
Tällä hetkellä Truvada on saatavilla ennaltaehkäisy käyttöön vain
USA:ssa. Euroopassa Truvadaa saa
käyttää vain hivin hoitoon, ei ennaltaehkäisyyn.

Mikä PrEP?

Tänä keväänä Proud (englantilainen)
ja Ipergay (ranskalais-kanadalainen)
tutkimuksissa (noin 500 osallistujaa
kummassakin) on osoitettu, että Truvadaa ei tarvitse käyttää säännöllisesti päivittäin vaan riittää, että kaksi pilleriä otetaan kerran 2-24 tuntia
ennen suojaamatonta yhdyntää ja
yksi pilleri 24 tuntia viimeisen suojaamattoman yhdynnän jälkeen, kunnes
suojaamattomia yhdyntöjä ei enää
ole ollut 48 tuntiin.
On huomioitavaa, että tenofovir voi
aiheuttaa sivuvaikutuksia, jos henkilöllä on munuaisongelmia. Munuaisarvoja pitää kontrolloida 6 kk
välein. Munuaisongelmat ovat harvinaista, mutta niitä voi esiintyä. Toinen huoli on se, että jos saa hivin kaikesta huolimatta, niin virus voi tulla
lääkeresistentiksi. Silloin tämä yksinkertaisempi hiv-lääkitys (Truvada) ei enää toimi. Siksi onkin erittäin
tärkeää käydä hiv-testeissä 3 kk välein, jotta mahdollinen tartunta voidaan todeta ja siihen voidaan puuttua ajoissa.
Koska kyseessä on hivin hoitoon käytettävä lääke, tulisi sitä käyttää....
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lääkärin valvonnassa mahdollisten sivuvaikutusten havaitsemiseksi ja estolääkkeenä käytettäessä henkilön
tulee tietysti olla hiv-negatiivinen.

määrää. Seksityöntekijöiden näkökulmasta käsin pohdittiin sitä, alkavatko
asiakkaat vaatia enemmän suojaamatonta seksiä jos PrEP on käytössä.

Kenelle PrEPiä pitäisi olla
saatavilla?

PrEP ja hivin kanssa eläminen

USA:ssa PrEPpiin saa reseptin esim.
silloin, jos on parisuhteessa hiv-positiivisen kanssa, on ollut seksitauti viimeisen 6kk aikana tai seksitapoihin kuuluu usein suojaamaton
anaaliyhdyntä. Koska Suomi on matalan esiintyvyyden maa, keskustelussa nousi esille kysymys siitä, miten
löytää suurimmassa hiv-riskissä olevat ts. riskiryhmään kuuluvat. Heidän
kohdallaan hyöty PrEPistä olisi suurin.
Riskiryhmistä puhumiseen liittyy aina
haasteita ja useita mahdollisuuksia
väärintulkinnoille. Olennaiseksi kysymykseksi nousi myös se, miten voidaan yhtä aikaa tavoittaa riskiryhmiä
että vähentää stigmaa?
Myös kustannuskysymykset ovat iso
haaste. Kuka maksaisi ennalta ehkäisevän lääkityksen, yhteiskunta vai
maksaako jokainen itse lääkityksen?
Vai käykö niin, että vain parempituloisilla on varaa hankkia PrEPiä? USA:ssa
estolääkityksen korvaa yksityinen sairausvakuutus, jonka lisäksi on kehitetty avustusohjelmia ihmisille, joilla
ei ole vakuutusta. Suomessa hiv-tartuntojen ehkäisyyn käytettävät rahat
ovat niin pieniä, että sillä summalla
voitaisiin kustantaa PrEP-lääkitys 4-5
ihmiselle vuodessa.
PrEP ei suojaa muilta
seksitaudeilta
Lisääkö PrEPin käyttö kondomitonta
seksiä? Tutkimuksissa seksitauteja on
ollut yhtä paljon sekä PrEP-lääkitykstä
syövillä ihmisillä että verrokkiryhmällä. Vielä ei ainakaan ole näyttöä siitä,
että PrEP lisäisi muiden seksitautien

Miksi järjestämme keskusteluja asiasta, joka ei ole saatavilla Suomessa? Tai miksi hiv-positiivisten järjestö haluaa keskustella asiasta? PrEP on
nostanut esiin useita eettisiäkin kysymyksiä, mitä pitäisi priorisoida, miten hiv-negatiivisile voidaan antaa
hiv-lääkitystä, kun se ei ole saatavilla
edes kaikille sitä oman terveydentilansa takia tarvitseville?
Seksissä vastuu suojautumisesta tulisi olla molemmilla. Monet eivät uskalla harrastaa seksiä hiv-positiivisen
kanssa vaikka positiivisella olisikin
toimiva lääkitys ja tartuntariskiä ei
käytännössä ole. Tunnetasolla viestin
perillemeno on vaikeaa.
Toisiko PrEP tietoisemmalle tasolla vastuunoton hivistä? Jos itse ottaa PrEPiä, voi itse tehdä päätöksen ja
vaikuttaa asiaan. On ilmiselvää, että
PrEP edistää mahdollisuuksia suojautua ehkäistessään hiv-tartuntoja.
PrEP on (tai olisi) ehdottomasti olennainen lisä hiv-tartuntojen ehkäisyyn.
Myös median reagointi PrEPiin on
kysymysmerkki, korostuvatko vain
mahdolliset negatiiviset puolet mm.
lääkityksen hinta (arviolta noin 800900 euroa/kk). Kaikista kysymysmerkeistä huolimatta keskustelua PrEPistä on hyvä pitää yllä. Onko tässä yksi
tekijä, jolla hiv-tartunnan saaneisiin
kohdistuvaa stigmaa saataisiin ainakin osittain vähennettyä?

Loppupuheenvuoroissa
tuotiin esiin mieleenpainuvimpia asioita keskustelusta ja ajatuksia huomioon ottamiseksi tulevaisuudessa:
- Yleinen seksin stigma, joka vaikuttaa seksistä puhumiseen.
- Riskikäyttäytyminen, mitä se on?
Kenen näkökulmasta riskikäyttäytymistä pitäisi määritellä? Sama asia ei
välttämättä sisällä riskiä kaikille.
- Tällaisilla keskusteluilla ja asioiden
esille ottamisilla mennään aina vähän eteenpäin. Isot asiat muuttuvat hitaasti, jos muuttuvat ylipäänsä.
Keskustelemalla ja osallistumalla saa
ymmärrystä itselleen.
- Mitkä olisivat parhaita menetelmiä
tavoittaa riskiryhmiä? Hiv-strategiassa löydettiin riskiryhmät. Liikkuvan
väestön problematiikka on tosin ihan
toisella tasolla, samoin paperittomien ihmisten.
- Hyvä, että keskustelua tuodaan esille. Hiv-positiivisille on myös tärkeää,
miten estää uusia tartuntoja.
- PrEP on kiistatta tehokas tapa vähentää tartuntoja. Ei sitä voi kieltää. Hiv-hoitoon on pystytty sitoutumaan. On voitu tunnistaa
riskiryhmät.
- Suuri huoli on, että PrEP nousee otsikoihin negatiivisella tavalla. Jos ei
puhuta hinnasta, meillä on hyvä keino ehkäistä hiv-tartuntoja.
- PrEP on merkityksellinen asia. Jos
on pilleri joka voi auttaa, niin siitä pitää puhua.
- Onko kyseessä riskienhallinta: saisimmeko vähemmän hiv-tartuntoja,
jos PrEPiä saisi ilmaiseksi Suomessa?
Miten joku voi sanoa, että tässä on
pilleri, joka estää sinua saamasta hiviä, mutta sinä et saa sitä?
Lisätietoa PrEPistä suomeksi on saatavilla edellisestä Poverista 1/2015
sekä Hiv-tukikeskuksen sivuilta
miesten kesken.fi/prep-laakitys-uuttahivin- ennaltaehkaisyssa/
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SeksiPertti osallistui aktiivisesti Helsinki Priden tapahtumiin
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kulkue matkalla kohti Kaivopuistoa

SeksiPertit valmiina kulkueeseen. Marssimista tahditti iloinen
Seksi - Pertti huuto :-)

SeksiPertti <3 #sateenkaariseniori

Ilonen testaaja Sanna Hiv-tukikeskukselta saapuu puistojuhlaan. Hiv-testejä otettiin
teltalla päivän mittaan 60.

Banderolli-Erik

20

Teppo (Hiv-tukikeskus) ja Sini (Positiiviset)

SeksiPertit valmistautumassa kulkueeseen

Pride-viikon ohjelmaa (kuva Mika Ruusunen)

SeksiPertin turvaseksipakkauksia oli jaossa
Puistojuhlassa. Pakkauksia jaettiin yli 2 000 kpl.

Pride väkeä Senaatintorilla
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Mies SeksiPertin graafisen ilmeen takana
Mika Ruusunen

Myös THL oli mukana marssilla

Katso lisää kuvia Instagramista joko
positiiviset_hivfinland tai SeksiPertti.
SeksiPertti on kirjoittanut myös
blogissaan puistojuhlasta
seksipertti.fi

Tiistaikahvilan yhteydessä saimme mukavia vieraita Pride-viikon hengessä kun
Transforces luovutti Break The Box -teoksen Positiiviset ry:lle kiitoksena tekemästämme tärkeästä ja hienosta työstä. Kiitosta tuli vaikuttavasta toiminnasta tasavertaisuuden, seksuaalisten ja ihmisoikeuksien toteutumisen hyväksi lämpimällä,
yksilön tarpeet huomioivalla otteella.
Palkinnon vastaanottivat Positiiviset ry:n puolesta Tapani ja Juha-Erkki,
Transforcesista palkintoa luovuttamassa olivat Venni, Johanna, Maru,
Danu ja Annu. Kiitos tunnustuksesta!
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YLPEYS – identiteetistä ja
seksuaalisuudesta nuorille miehille

Setan Yhdenvertainen vanhuus
projektin Sateenkaariseniorien ryhmä miehille

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

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

H

iv-tukikeskuksen nuorten työ on julkaissut uuden YLEPYS-esitteen. Esite on suunnattu nuorille homo- ja bimiehille sekä identiteettiään pohtiville Esitteessä on tietoa identiteetistä
ja seksuaalisuudesta. Esite on tilattavissa ja ladattavissa:
hivtukikeskus.fi

S

ateenkaarisenioreille tarkoitettu avoin ja
luottamuksellinen ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa
lauantaisin klo 15–17 Palvelutalo Kantin Pysäkin tiloissa.
Palvelutalo sijaitsee Töölössä hyvien kulkuyhteyksien
varrella osoitteessa Humalistonkatu 4, 00250 Helsinki.
Syksyllä 2015 ryhmä kokoontuu 5.9 (klo 15-17), 17.10., 7.11.
ja 12.12. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Lisätiedot: seta.fi

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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TULEVIA TAPAHTUMIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tukea hivin kanssa elämiseen
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P

ositiiviset ry:ssä sinulla on mahdollisuus saada tukea hivin kanssa
elämiseen vertaistukitapaamisista, tukihenkilöitä, tukipuhelimesta tai henkilökohtaisista keskusteluista Positiiviset ry:n työntekijöiden kanssa.
Kaikista tukipalveluista saat lisätietoja
Positiivisten toimistolta puh. (09)
692 5441, positiiviset@positiiviset.fi
tai suoraan vertaistuen koordinaattorilta Juha-Erkiltä puh. 044 750
7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Vertaistapaamiset
Hiv-tartunnan saaneet, joilla on keskenään samankaltaisia elämänkokemuksia tai ongelmia liittyen hivin
kanssa elämiseen, voivat kokea vertaistukea jakamalla kokemuksia ja tukemalla toisiaan elämässä eteenpäin.
Tapaamiset ovat omaehtoisia, yhteisöllisiä tapaamisia ihmisten kesken,
jotka elävät hivin kanssa. Tapaamiset ovat pääasiallisesti avoimia, jonne
voit tulla sellaisena kun olet. Osallistuminen keskusteluihin ja kokemusten jakamiseen ei ole pakollista, vaan

pelkkä läsnä olokin on riittävää. Omia
kokemuksia ja ajatuksia voi jakaa sen
verran kuin itse haluaa. Tapaamisissa
kunnioitetaan jokaisen yksityisyyttä.
Tukihenkilö
Silloin kun vertaistapaamiset eivät
tunnu omimmalta vaihtoehdolta, sinulla on myös mahdollisuus henkilökohtaisiin tapaamisiin tukihenkilön
kanssa joko puhelimitse tai kasvotusten.
Tukipuhelin
Kun sinä olet tai läheisesi on saanut
juuri tietää hiv-tartunnasta ja haluat keskustella hiviin liittyvistä kysymyksistä, niin voit soittaa tukipuhelimeen.
Tukipuhelimeen voivat soittaa myös
ne, jotka ovat eläneet hivin kanssa pitempään.
Tukipuhelimeen voi soittaa nimettömänä. Puhelimessa vastaavat koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt.
Positiiviset ry:ssä päivystää tukipuhelin torstaisin 17–20 välisenä aikana.

Positiiviset ry:n työntekijät
Sinulla on mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin Positiiviset ry:n
työntekijän kanssa.
Voit keskustella joko puhelimitse tai
sopia henkilökohtaisen tapaamisen.
Minä ja hiv keskusteluryhmä
Positiiviset ry:ssä järjestetään suljettu
kolmen kerran keskusteluryhmä liittyen hivin kanssa elämiseen. Keskustelun vetäjinä toimivat Positiiviset ry:n
työntekijät Sini Pasanen ja
Juha-Erkki Kants.
Keskusteluryhmä on tarkoitettu sinulle, joka haluat pohtia ja keskustella hivistä ja sen vaikutuksesta elämääsi toisten hiv- tartunnan saaneiden
kanssa.
Ryhmään otetaan 4-8 henkilöä. Ryhmä sulkeutuu ensimmäisen kerran
jälkeen ja sen jälkeen ryhmään ei
pääse enää mukaan.
Keskusteluillat pidetään Positiiviset
ry:n toimitiloissa Kampissa
keskiviikkoisin 30.9., 14.10. ja 28.10
klo 17–19
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Tietoa ja Tukea hiv-positiivisille Tampereella ja Oulussa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P

ositiiviset ry ja Hiv-tukikeskus
järjestävät vuoden 2015 aikana vielä
neljä luento/keskustelutilaisuutta. Tilaisuudet on tarkoitettu niille hiv-positiivisille, joiden tartunta on hiljattain
todettu tai jotka eivät aiemmin ole
osallistuneet toimintaan. Osallistua
voivat kaikki riippumatta iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Tilaisuudet pidetään Tampereen ja
Oulun Hiv-tukikeskuksen tiloissa.
Seksi, seksuaalisuus ja turvaseksi
Oulu 7.11. klo 13 ja Tampere 3.10.
klo 13
Oman seksuaalisuuden toteuttaminen on olennainen osa elämää ja jatkuu tartunnan toteamisen jälkeenkin.

Kertoako kumppanille tartunnasta?
Turvalliset seksitavat? Muuttunut kehonkuva? Nämä kysymykset usein askarruttavat alkuvaiheessa. Aiheesta
alustamassa muun muassa Hiv-tukikeskuksen Miesten kesken turvallisesti- työntekijä.
Lääkehoito
Oulu ke 9.9. klo 17 ja Tampere
ke 16.12 klo 17
Asiantuntijavieraana Tampereella on
infektiolääkäri Jaana Syrjänen
TAYSista ja Oulussa infektiohoitaja
Riikka Lyijynen OYSista. Molemmille voi esittää kysymyksiä liittyen lääkitykseen, sen aloittamiseen, sivuvaikutuksiin ym.

Kahvitarjoilua varten pyydämme teitä
ilmoittautumaan Tampereelle 2 päivää ennen tilaisuutta ja Ouluun viikkoa ennen tilaisuutta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Juha-Erkki Kants, Positiiviset ry,
puh. 044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Katriina Huuhka, Hiv-tukikeskus
Tampere, puh. 0207 465 754,
katariina.huuhka@hivtukikeskus.fi
Mervi Valjus, Hiv-tukikeskus Oulu,
puh. 0207 465 784,
mervi.valjus@hivtukikeskus.fi

Haluatko toimia vapaaehtoisena Positiivisissa?
Vapaaehtoisten infotilaisuus 17.9.2015
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

T

ervetuloa vapaaehtoisten infotilaisuuteen torstaina 17.9. klo 17-19.
Tilaisuuteen ovat erittäin tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita toimimaan Positiivissa vapaaehtoisena. Tervetulleita ovat
myös ne vapaaehtoiset, jotka ovat jo
toimineet tai toimivat vapaaehtoisena Positiivisissa ja haluavat saada lisää tietoa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista Positiivisissa.

Vapaaehtoistyö voi olla kertaluonteista, lyhytaikaista tai pidempiaikasta sitovampaa toimintaa riippuen sinusta
millainen vapaaehtoistyö on sinulle
juuri nyt sopivaa.
Vapaaehtoistyössä sinulla on mahdollisuus tavata uusia ihmisiä, voit ja saat
jakaa osaamistasi sekä tuntea olevasi
osa yhteisöä.

Tarjoilua varten ilmoittautumiset
15.9. mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkkipuh, 044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi tai
toimisto, puh. (09) 692 5441,
positiiviset@positiiviset.fi
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TULEVIA VERTAISTAPAAMISIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

T

apaamiset ovat avoimia vertaistapaamisia. Uudet tulijat voivat tulla tapaamisiin koska tahansa halutessaan. Tapaamiset eivät sido ketään.
Tapaamisiin on mahdollista tulla tutustumaan ja katsomaan, miten vertaistuki toimii. Avoimuus tarjoaa osal-

listujille tilaisuuden tavata uusia
”kohtalotovereita”, joiden kanssa voi
jakaa kokemuksia.
Kaikista vertaistapaamisista ilmoitetaan kotisivuillamme
www.positiiviset.fi

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

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

Positiiviset ry:n
toimitiloissa Kampissa,
Malminkatu 24
Naiset
La 29.8, 24.10. ja 5.12. klo 18
Naisten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7457
Homo- ja bi-miehet
La 15.8., 17.10. ja 12.2. klo 18
Miesten yhdyshenkilö
puh. 044 750 7456
Nuoret
Pe 21.8., 16.10 ja 18.12 klo 18
Nuorten yhdyshenkilö
puh. 044 750 7468
Perheet
La 3.10. klo 11–14
Perheiden yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7459
+55
La 8.8. ja 10.10. ja klo 13
yhdyshenkilö
puh. 044 750 7467

Läheiset
To 8.10. klo 17 puolisot
ja kumppanit
to 22.10 klo 17 sisarukset,
vanhemmat, ystävät
puh. 044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Yhteinen tapaaminen kaikille
hiv-positiivisille ja heidän
läheisilleen
La 19.9. klo 15-18
Tapaamiseen voivat osallistua kaikki hiv-tartunnan saaneet ja heidän
läheisensä riippumatta iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tapaaminen on vapaata
yhdessäoloa hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä kanssa.
Tapaamisessa on myös mahdollisuus
osallistua klo 16 alkavaan vapaamuotoiseen keskustelun. Aiheena on Mitä
hyötyä voisi olla hiv-positiivisille hivtartuntaa ehkäisevästä PrEP-lääkityksestä (Pre-Exposure Prophylaxis)?
Tarjolla on pientä purtavaa.
Tarjoilujen vuoksi toivomme ilmoittautumisia 14.9. mennessä joko toimistolle tai suoraan Juha-Erkille.

Positiiviset ry:n toimitilojen ja
toiminnan esittely
Ke 9.9. ja 9.12. klo 17.30
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki hiv-tartunnan saaneet,
joiden tartunta on hiljattain todettu
tai jotka eivät aiemmin ole osallistuneet toimintaamme.
Positiiviset ry:n vertaistuen koordinaattori Juha-Erkki Kants esittelee
toimitiloja ja kertoo toiminnastamme.Pyydämme teitä ilmoittautumaan
toimistolle kaksi päivää ennen tilaisuutta kahvitarjoilua varten.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki, 044 750 7462 tai
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Perinteinen naisten ja
lapsiperheiden rantapäivä
järjestetään su 2.8. klo 11–17
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Perheiden yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7459 tai
naisten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7457
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Alueelliset tapaamiset:
Oulu
Oulun alueen tapaamisista ilmoitetaan myöhemmin nettisivuillamme
ja seuraavassa Poverissa.
yhdyshenkilö Juha-Erkki,
puh. 044 750 7462
Oulun-, Meri-Lapin ja Rovaniemen
alueen hiv-tartunnan saaneiden
yhteinen tapaaminen Oulussa
La 24.10. klo 14–18
lisätietoja ja ilmoittautumiset:
puh. 044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

Hämeenlinna
La 5.9. klo 14
Hämeenlinnan yhdyshenkilö
puh. 044 750 7453
Tampere
Su 2.8. ja 13.12 klo 15
Tampereen yhdyshenkilö,
puh. 044 750 74
Turku
31.8., 28.9. ja 26.10., klo 18–20
Turun yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7452

Mariehamn
Onsdag 4.11.
Mera information,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi,
tel. 044 750 7462
Lisäksi järjestämme loppusyksystä
tapaamiset Vaasassa ja
Savonlinnassa.
Maailman aids päivänä tiistaina
1.12. järjestetään vertaistapaaminen Oulussa, Turussa, Tampereella
ja Hämeenlinnassa.

Tukipuhelin
Oletko sinä tai onko läheisesi saanut juuri tietää hiv-tartunnasta?
Tuntuuko, että olet vaikeassa elämäntilanteessa hivin kanssa
elämiseen liittyen? Tukipuhelimesta saat keskusteluapua.
Puhelimeen vastaavat tukihenkilöt ovat Positiiviset ry:n jäseniä
ja heillä on pääsääntöisesti omakohtainen kokemus hivin kanssa
elämisestä joko itse hiv-positiivisena tai heidän läheisenään.
Positiiviset ry:ssä päivystää tukipuhelin torstaisin klo 17–20 puh. (09) 692 5441.

ARKISIN KLO 9-16 PUHELIMEEN VASTAAVAT POSITIIVISET RY:N TYÖNTEKIJÄT.

