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änä vuonna on kulunut kolmekymmentä vuotta siitä
kun muutamat omistautuneet aktivistit perustivat
Positiiviset ry:n edistämään hiv-potilaiden oikeuksia. Paljon positiivista
onkin ehtinyt tapahtua näiden kolmen
vuosikymmenen aikana.
Hiv-diagnoosia ei voi enää verrata
alkuaikojen kuolemantuomioon. Vuonna 1989 oli hyvin vähän tietoa meitä
yhdistävästä sairaudesta. Pelko, sekä
kuoleman että leimautumisen pelko,
hallitsi monen hiv-tartunnan saaneen
elämää. Kaiken epätietoisuuden,
kaaoksen ja pelon keskellä Positiiviset
kuitenkin tarjosi turvallisen paikan
mihin mennä ja missä jokaisen ihmisarvoa kunnioitettiin. Paikan missä vallitsi
rakkauden ja välittämisen ilmapiiri.
Tänä päivänä hivistä tiedetään huomattavasti enemmän ja hiv-diagnoosi
vastaa lähinnä kroonista tilaa. Hiviin
ei enää kuolla ja me tiedämme, että lääkitty hiv ei tartu. Mutta kaikki eivät sitä
valitettavasti tiedä. Vaikka elämme suomalaisessa tietoyhteiskunnassa vuotta
2019, liittyy hiviin edelleen yleistä tietämättömyyttä, pelkoa ja ennakkoluuloja,
joka aiheuttaa leimautumisen pelkoa
hiv-tartunnan saaneelle. Ja pelon takaa
löytyy usein häpeä.
Häpeä tunteena liittyy syvästi ihmisyyteen. Parhaimmillaan se auttaa meitä

säätelemään toimintaamme ja näin
ollen sillä voi olla jopa elämää ylläpitävä
vaikutus.
Pahimmillaan se kuitenkin estää meitä
elämästä haluamaamme elämää. Kun
joku tarpeeksi monta kertaa saa viestin
ettei kelpaa, että on viallinen ja likainen, hän alkaa pikkuhiljaa itsekin uskoa
olevansa epäkelpo ja arvoton. Häpeään
on silloin helppo käpertyä ja piiloutua
välttääkseen epäonnistumisen ja hylätyksi tulemisen.
Jos haluamme jättää turhan ja tuhoisan
häpeän taaksemme vaatii se rohkeutta
kohdata se silmästä silmään ja tarkastella sen aiheuttamaa kipua ja kärsimystä. Sellaisen rohkeuden löydämme
yleensä helpommin, kun koemme
olevamme turvassa. Siksi tarvitsemme
ympärillämme olevien ihmisten tukea,
ihmisten, jotka kunnioittavat ja hyväksyvät meidät sellaisina kuin olemme ja
ymmärtävät pelkomme ja häpeän, jota
kannamme. Tarvitsemme hyväksyntää,
rohkeutta ja rakkautta, jotta uskallamme turvallisesti astua varjoista ulos
valoon.
Ja siksi Positiiviset on yhtä tärkeä
tänään kuin se oli perustettaessa. Edelleen järjestömme tarjoaa turvallisen
tilan, jossa ihmiset voivat tavata ja ystävystyä, jakaa tunteita ja kokemuksia, ja
saada monipuolista tietoa ja tukea hivin
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kanssa elämiseen. Kolmekymmentä
vuotta myöhemmin voimme ylpeänä
todeta, että Positiiviset on kaikki nämä
vuodet tehnyt sinnikkäästi töitä ja
pysynyt uskollisena päätavoitteelleen
edistää hiv-tartunnan saaneiden hyvinvointia ja ihmisarvoa.
Tulevaisuus ei vain tipahda meidän
syliimme, me muokkaamme ja luomme
sitä omalta osaltamme. Jos haluamme
yhteiskunnan ilman hiviin liittyviä ennakkoluuloja ja leimautumisen pelkoa,
yhteiskunnan, jossa hiv ei määrittele
ihmisarvoamme niin kuin se ei määritä
odotettua elinaikaamme, on meidän
kannettava kortemme kekoon sen
rakentamisessa.
Yhdessä meissä on valtava voima, jonka
avulla voimme murtaa pelkojen ja
ennakkoluulojen rakentamia muureja
ja muuttaa ihmisten asenteita. Yhdessä
voimme katkaista kurjuuden, häpeän
ja pelon syklin. Yhdessä olemme osa
ratkaisua.
Tätä varten meidän on jatkuvasti arvioitava toimintaamme ja uusiuduttua
varmistaaksemme, että tavoitteemme
vastaa nykypäivän tarpeita. Ennen
kaikkea meidän on elettävä nothing
about us without us -periaate todeksi
varmistaen, että äänemme vastaa edustamamme yhteisön ääntä.

TEKSTI JUSSI NISSINEN KUVAT POSITIIVISET RY:N ARKISTOISTA

Positiivi-yhdistyksen ensimmäinen vuosi

V

uonna 1989 joukko hivtartunnan saaneita
kokoontui säännöllisesti
perjantaisin mm. Aids-tukikeskuksen
alakerran tiloissa Linnakadulla. Ryhmässä keskinäiset kokoontumiset todettiin
hyvin vapauttavina, niissä saattoi
yhdessä puhua kaikesta mahdollisesta.
Se tarjosi myös foorumin hiv-tartunnan
saaneiden omien kantojen muodostamiselle ja siellä konkretisoitui ajatus
oman yhdistyksen perustamisesta.
Aids-tukikeskus oli tehnyt hyvin läheistä ja yhteistyötä tartunnan saaneiden
kanssa pitäen tavoitteena sitä, että
tartunnan saaneiden ääni kuuluisi sen
kannanmuodostuksessa ja päätöksenteossa. Tukikeskus pyrki aktiivisesti saamaan äänensä kuuluviin hiv-tartunnan
saaneiden ihmisoikeuksiin ja hoitoon
liittyvissä kysymyksissä. Se oli toiminut
eräänlaisena turvasatamana ja puolestapuhujana, kun hiv-tartunnan saaneet
ja heidän läheisensä elivät monenlaisten uhkien ympäröiminä.
Uhkia sisältyi omaan elämään: tulevaisuus ja oma terveys olivat äärimmäisen
epävarmalla pohjalla. Uhkia oli myös
kunkin omassa lähiympäristössä:
työpaikan säilyminen ja oma asema
työyhteisössä mietitytti samoin kuin
sukulaisten, läheisten ja naapureiden-

kin suhtautuminen. Uhkia tuli myös
laajemmin yhteiskunnasta: sitä tuli
ankaraan kontrolliin pyrkivien lääkäreiden taholta, paljastuksiin ja sosiaalipornoon suuntautuneiden toimittajien
taholta, ja ehkä kaikkein kalvavin uhka
oli se julkinen kuva, joka oli rakennettu
aidsista tappavana tuliaisena, homojen, narkkareiden ja prostituoitujen
tautina, joka johtaa rumaan yksinäiseen
kuolemaan.
Tukikeskuksen turvasatamasta haluttiin
lähteä rakentamaan omaa itsenäisempää identiteettiä ja saada mukaan myös
niitä tartunnan saaneita, jotka eivät
olleet tukikeskuksen asiakkaita, ja syksyllä 1989 lopulta perustettiin Positiiviyhdistys ry. Yhdistyksen perustamisessa
keskeisiä henkilöitä olivat Heikki, Kari,
Veli-Matti, Risto ja Jari, joista tuli yhdistyksen ensimmäisen hallituksen jäseniä.
Minut pyydettiin mukaan puheenjohtajaksi. Positiivi-yhdistyksen perustaminen oli tartunnan saaneille hyvin tärkeä
myönteisen identiteetin rakentamista
ajatellen.

”Olemme ihmisiä, jotka ottavat
elämän omiin käsiinsä ja jotka
voivat luottaa keskinäiseen tukeen ja joilla on aivan oma ääni
tässä yhteiskunnassa.”
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Positiivi-yhdistyksen ensimmäisessä
esitteessä yhdistyksen tarkoitukseksi
todettiin: edistää tartunnansaaneiden
hyvinvointia, ehkäistä hiv-positiivisten syrjintää, tukea heitä ja heidän
omaisiaan ja tiedottaa asiantuntevasti
aids-asioissa.
Heti alusta lähtien yhdistys toimi
hyvin aktiivisesti. Sen jäseniä osallistui
tartunnan saaneiden pohjoismaiseen
kokoukseen Tukholmassa marraskuussa
1989 ja neljänteen valtakunnalliseen
tartunnan saaneiden konferenssiin
Madridissa toukokuussa 1990. Ensimmäinen kesäleiri järjestettiin kesäkuussa 1990 Lopella.
Kirjelmiä lähetettiin Auroran sairaalalle
sairaalan kunnostussuunnitelmaan
liittyen, ulkoministeriölle tartunnan
saaneiden matkustusoikeuksiin liittyen, Helsingin terveyslautakunnalle
Auroran sairaalaan liittyviin uhkatekijöiden vuoksi ja Suomen Akatemialle
lääketieteelliseen tutkimukseen ja
hoitoon liittyen. Yhdistyksen toiminnan
taloudellisen selkärangan muodosti
Aids-tukikeskuksen ja SPR:n avustukset.
Yhdistyksellä oli vuonna 1990 korkeimmillaan 44 jäsentä. Heistä erosi tai
kuoli yhteensä seitsemän, mikä hyvin
surullisella tavalla kuvaa hiv-tartunnan
saaneiden todellisuutta silloin.
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Elokuiset grillijuhlat
Positiivisten 30-vuotista taivalta juhlittiin yhdessä
jäsenten ja hiv-positiivisten kesken merellisessä Helsingissä

V

iisi vuotta kuluu nopeasti
kun ajattelee, että vastahan juhlimme 25-vuotista taivalta Don´t tell mamassa Wad
Girlsien tahtiin. Silloin paikalla oli runsaasti yhteistyötahojen edustajia. Nyt
halusimme juhlia ”oman väen” kesken.
Juhlapaikan metsästys alkoi jo hyvissä
ajoin keväällä, halusimme nimittäin pitää grillijuhlat. Paikaksi valikoitui Poliisien kesäkodin saunatilat Lauttasaaresta
meren rannalta. Pistimme sormet ristiin
jotta sää pysyisi vielä aurinkoisena.
No, se toive ei valitettavasti toteutunut,
sillä kesän pahin rankkasade iski päälle
lähes pysäyttäen julkisenkin liikenteen.
Mutta emmehän olleet sokerista eikä
ollut bändikään, hyvät kemut saatiin ai-

kaiseksi. Saunamajuri-Tapanin ansiosta
saunoista saatiin hyvät löylyt, vapaaehtoisten voimin grillattiin makkaraa.
Iso kiitos myös muillekin, seurusteluupseereista tavaroiden roudareihin ja
boolin sekoittajiin. Mutta annetaanpa
osallistujan kertoa. miten ilta sujui
hänen näkökulmastaan. Kuten kaikki
kunnon tarinat, sekin alkaa näin:
Ilta oli myrskyinen. Juhlapaikalle oli
saapunut paljon yhdistyksen nykyisiä ja
entisiä aktiiveja. Myrskystä ja sateesta
huolimatta juhla oli juuri niin lämminhenkinen ja mukava kuin positiivisten
toiminta yleensäkin. Oli hyvää juomaa
ja ruokaa.
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Vanhat tutut kohtasivat illan aikana ja
näimme monia lämpimiä kohtaamisia.
Uusia ystävyyksiäkin solmittiin tanssin
lomassa.
Juhlapuheet aloittivat juhlinnan. Yhdistyksen puheenjohtaja toivotti juhlijat
lämpimästi tervetulleeksi ja kiitti yhdistyksen työntekijöitä hyvästä työstä.
Tämän jälkeen yhdistystä muistettiin
edellisen puheenjohtajan toimesta.
Ruotsistakin oli saapunut juhlijoita.
Juhlijoilla oli mukavaa ja tunnelma
oli katossa. Kaiken kruunasi bilebändi,
jonka tahtiin riehuttiin tanssilattialla
isolla porukalla. Musiikki oli mukaansa
tempaavaa ja meillä oli niin hauskaa.

Juhlabändi Magnificient Metronome

Onnittelukortti

Juha-Erkki

Sini, Tapani ja Anssi

Juhlapaikan ranta

Juhlien esiintyjä

7

WELLBEING ECONOMY –
A WAY TO SUSTAINABILITY
IN THE HIV AND AIDS
RESPONSE?

Positiiviset juhli 30-vuotista taivaltaan
hiviä ja hyvinvointitaloutta käsittelevällä
juhlaseminaarilla 4.10.2019.

P

ositiiviset juhli 30-vuotista
taivaltaan hiviä ja hyvinvointitaloutta käsittelevällä
juhlaseminaarilla. 4.10.2019 järjestetty
kansainvälinen Wellbeing Economy
– a Way to Sustainability in the HIV
Response -seminaari oli samalla myös
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden
virallinen sivutapahtuma. Tapahtuma
keräsi paikalle Helsingin Paasitorniin
120 kuulijaa, minkä lisäksi ohjelma
lähetettiin suorana myöskin Positiiviset
ry:n Youtube-kanavalle, josta se on
jälkikäteenkin seurattavissa.

vän elämän edellytysten turvaamisesta
myös hiv-positiivisilla ja hepatiitteja
sairastavilla, sekä ihmisillä, joita nämä
taudit eniten koskettavat. Valitettavasti
useassa puheenvuorossa nousi esiin eri
tavoin haavoittuvassa asemassa oleviin
kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia,
joiden korjaaminen vaatii maailmanlaajuisesti vielä paljon työtä ja asenteiden
muutosta.

Seminaarissa pohdittiin, toteutuvatko
tavoitteet ihmisten tukemisesta ja hy-

Sopimuksista ja hyvistä aikeista huolimatta esimerkiksi lääkitys ei ole

Hiv- ja hepatiittiepidemioiden lopettamiseksi on tehty kansainvälisiä
sopimuksia.
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saatavilla kaikille, oli se sitten ennaltaehkäisevää tai sairauden hoitoa.
Suomessakin pitää lisätä tietoisuutta
lääkityn hivin tarttumattomuudesta
ja hiviä ehkäisevän prep-lääkityksen
olemassa olosta.
Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa,
että hyvinvointitaloudessa on tavoitteena pitää yhteiskunnassa kaikki
osallisina ja varmistaa yhdenvertaiset
mahdollisuudet kaikille. Hyvinvoinnin
tukeminen on taloudellisesti järkevä
investointi myös talouden laskusuhdanteessa. Monet tutkimukset osoittavat,
että tehokkaat ennaltaehkäisevät
toimet terveydenhuollossa maksavat
itsensä moninkertaisesti takaisin.

Seminaarissa kuultiin useita mielenkiintoisia puheenvuoroja.
Yksi puhujista on AIDS Action Europen Ferenc Bagyinszky.
Kuvassa Bagyinszkyn kanssa Positiivisten toiminnanjohtaja
Sini Pasanen.

Hiv-epidemiaa ei ole voitettu
Kokemusten mukaan hiv-epidemiaa on
saatu hallittua myös opioidikorvaushoidolla, neulanvaihtopisteillä ja muilla
haittojen vähentämisen keinoilla.
Tärkeintä on ymmärtää, että huumeita
käyttävät ihmiset tarvitsevat tukea.
”Järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan
elintilaa kavennetaan ja hiv-epidemiaa
pidetään voitettuna, vaikka on jo
tiedossa, että sovittuja tavoitteita ei
saavuteta Euroopassa ajallaan kaikkien
osalta”, Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasanen sanoo.
”Hiv koskettaa usein jo muista syistä
marginalisoituja ryhmiä, joiden
hyvinvointiin tarvitaan oikeudenmukaisuutta korostavia ratkaisuja”, Pasanen
korostaa.
Teymur Noori Euroopan tartuntatautikeskuksesta (ECDC) avasi Euroopan
tilannetta tilastojen kautta.
Aids-epidemian lopettamiseen pyritään
90-90-90 tavoitteella. Tavoite on saavutettu joissain maissa, ja monissa maissa
ollaan lähellä tavoitteen saavuttamista,
Suomi mukaan lukien. Tämän tavoitteen saavuttamien tarkoittaa siis aidsin
loppumista, ja vähäisempää määrää
uusia hiv-tartuntoja.

Kirsi Parkkinen, Tapani Valkonen,
Juha-Erkki Kants (Positiiviset ry)

Tavoitteena on, että 90 % hiv-positiivisista tietäisi hiv-tartunnastaan, 90 %
heistä olisi lääkityksen piirissä ja heistä
90 %:lla olisi hi-virukset mittaamattomissa eli lääkitys toimii ja hiv ei tartu
eteenpäin.
Tällä hetkellä WHO:n määrittelemällä
Eurooppa alueella, johon kuuluu 53
maata, elää 1.2 miljoonaa hiv-positiivista, joiden hi-virustaso ei ole mittaamattomissa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee
testausta tehostaa ja lisätä lääkityksen
saatavuutta sekä hoitoon pääsyä.
Euroopassa on 500 000 msm-miestä,
jotka olisivat halukkaita käyttämään
prep-estolääkitystä, jos se olisi helpommin saatavilla.
Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät
aids-epidemian lopettamiseen vuoteen
2030 mennessä.
Jotta aids-epidemia voidaan lopettaa
2030 mennessä, poliitikkojen ja päättäjien tulee uskoa tiedettä ja kuunnella
ihmisiä, joiden elämässä hiv on vahvasti
läsnä.
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Seminaarissa tuotiin esiin merkityksellisinä asioina yhteisöjen ja yhteistyön
merkitystä, terveyden ja hyvinvoinnin
nostamista huumepolitiikan keskiöön
sekä seksitautien, hivin ja hepatiittien
testauksen, hoitoon ohjauksen ja hoidon integroinnin lisäämistä
Rakenteelliset epäoikeudenmukaisuudet pitävät yllä ei-toivottuja terveys- ja
hyvinvointivaikutuksia. Yli 35 vuotta
hiv/aids-epidemiaa takana ja meillä on
selkeä osoitus siitä, että rankaisevat ja
syrjivät lait ja asetukset estävät terveystavoitteiden saavuttamista. Samaan
aikaan ne ovat haitallisia yksilölle, yhteisöille, lisäävät stigmaa ja entisestään
lisäävät syrjintää.
Seminaarissa johtaja, professori Mika
Salminen THL:stä korosti kolmannen
sektorin merkittävää panosta hivtyössä; Eri tahojen yhteistyöllä on saatu
valtavasti aikaan. Ilman yhteistyötä
tilanne hivin suhteen ei olisi niin hyvä
kuin se Suomessa on. On tärkeää, että
eri toimijat ja ryhmät pidetään mukana
hiviin liittyvässä työssä jatkossakin.

Suomi erottuu epäedukseen transihmisiä syrjivällä pakkosterilisaatiolla.
Onneksi nykyinen maan hallitus on korjaamassa lainsäädäntöä, vaikka siihen on
monien ihmisoikeusjärjestöjen pettymykseksi vielä jäämässä epäkohtia liittyen
nuorten transihmisten itsemääräämisoikeuksiin. Kuva: Miina Kajos

Laillistettu syrjintä rikkoo ihmisoikeuksia
AIDS Action Europen Ferenc Bagyinszky
piti HIV & Wellbeing -seminaarissamme
todella vaikuttavan puheenvuoron
siitä, kuinka eri maiden lait voivat syrjiä
ihmisiä suoraan hivin perusteella taikka
epäsuorasti syillä, jotka voivat kytkeytyä myös hiviin.
Epäsuorasti hiviin liittyvillä syillä
syrjittyjä vähemmistöjä voivat olla mm.
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt,
liikkuva väestö, seksityöntekijät tai huumeita käyttävät ihmiset. Suomessakin
lait syrjivät tavalla tai toisella suurinta
osaa näistä ryhmistä.
Bagyinszkyn mukaan nykytilassa on
kyse laillistetusta syrjinnästä, joka itsessään tuottaa mm. stigmoja ja epätasaarvoa, eikä hyödytä ketään. Kukaan
meistä ei ole laiton.

”Päättäjien on korkea aika kuunnella
hiv-järjestöjä ja ottaa huomioon tehdyt
tutkimukset, jotta aids-epidemia saataisiin loppumaan vuoteen 2030 mennessä”, Bagyinszky toteaa.
Ihmisoikeusperustainen haittojen
vähentäminen
Euroopan haittoja vähentävän verkoston Correlationin Alina Bocaj listasi
keskeisiksi haittojen vähentämisen keinoiksi mm. hiv-testauksen, -lääkityksen
ja -neuvonnan, neulojen ja ruiskujen
vaihdon, opioidikorvaushoidon, kondomien jaon, hepatiittien ja tuberkuloosin
ehkäisyn, testauksen ja hoidon sekä
mukaan annettavan naloksoni-lääkityksen opioidiyliannosten estämiseksi.
Uudempina keinoina esiin nousivat
myös esim. turvallisemman käytön tilat
sekä päihdetyöhön yhdistetty ainetunnistus. Uusista keinoista on Suomessakin käyty keskustelua sekä tehty
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selvityksiä, mutta asioiden eteneminen
on hidasta. Positiiviset ry tukee osaltaan
uusien ihmishenkiä pelastavien keinojen käyttöönottoa.
Huumeiden käytön rangaistavuus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
THL:n Tuukka Tammi on ollut yksi keskeisistä asiantuntijoista, joka on ottanut
viime vuosina kantaa mm. huumeiden
käytön rankaistavuuden poistamisen
puolesta. Hänen mukaansa käyttörangaistuksista luopuminen olisi keskeinen
keino vähentää stigmaa ja huumehaittoja.
Seminaaripuheenvuorossaan
Tammi kuvaili, kuinka päihdepolitiikan
muutosta ajavissa puheenvuoroissa on
vuosien mittaan alettu yhä enemmän
korosta ihmisoikeuksia sekä lakimuutosten tarvetta, kun aikaisemmin ei
nähty ristiriitoja kieltopolitiikan ja
haittojen vähentämisen välillä.

Veronika Honkasalo tervehtii Positiivisten Chemsexhankkeen Miina Kajosta ennen seminaarin alkua.
Kuva: Monica Puumala

Alina Bocaj

Anastacia Ryan

Tuukka Tammi

Nykyään myös hahmotetaan paremmin, että haittojen vähentämisen
tarpeet vaihtelevat alueittain.
Ei mitään meistä ilman meitä
Kuvateksti: Yhden seminaarin vaikuttavimmista puheenvuoroista piti liikkuvaan väestöön kuuluvien seksityöntekijöiden oikeuksia ja terveyttä edistävän
TAMPEP-verkoston Anastacia Ryan.
Hän kuvaili pysäyttävästi, kuinka kireä
maahanmuuttopolitiikka yhdistettynä
seksityön kriminalisaatioon tuottavat
yhdessä todella julmia ihmisoikeusrikkomuksia, vahvistavat stigmaa
sekä heikentävät entisestään kaikkein
haavoittuvimmassa asemassa olevien

asemaa. Ryan myös painotti syrjäytettyjen ihmisryhmien itsemääräämisoikeuksia toistamalla monen kansalais- ja
ihmisoikeusliikkeen tutuksi tekemän
iskulauseen: “Ei mitään meistä ilman
meitä” (“Nothing about us without us”).
Honkasalo lupasi kutsua järjestöväkeä Eduskuntaan kuultavaksi
Päättäjien puolelta Positiivisilla oli kunnia saada juhlaseminaariin puhujaksi
ensimmäisen kauden kansanedustaja
Veronika Honkasalo (vas.).
Honkasalo painotti puheenvuorossaan,
että hiviä tulisi tarkastella ennen kaikkea ihmisoikeuskysymyksenä sekä taata
kaikille pääsy hoitoon niin Suomessa
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kuin maailmanlaajuisestikin.
Samalla hän esitti toiveensa, että Suomen hallitusohjelmassa valmisteltavaksi linjattu uusi päihdestrategia olisi yli
20 vuotta vanhaa huumausainestrategiaa inhimillisempi. Painopistettä tulisi
siirtää rangaistuksista ja kontrollista
kohti sosiaalisesti ja terveydellisesti
kestävämpää suuntaa. Hän muistutti,
että historiallisesti myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on viime
aikoina ottanut kantaa huumepolitiikan
muutoksen puolesta.
Erityisesti iloitsemme, että Eduskunnan
ihmisoikeusverkoston tuoreena
puheenjohtajana Honkasalo lupasi
kutsua hiviin ja haittojen vähentämiseen liittyvää järjestöväkeä verkoston
kuultavaksi.

90-90-90 tavoite tarkoittaa siis, että
73 %:lla maailman hiv-positiivisista hiv
ei etene aidsiksi eikä hiv tartu eteenpäin.
Sini Pasanen ja Teymur Noori

Teymur Noori

Ben Collins edusti Eurooppalaista testausviikkoa
ja puhui integroitujen palveluiden puolesta.
Hiv- ja hepatiittitestausviikkoa vietetään kaksi
kertaa vuodessa; touko- ja marraskuussa.

Ben Collins ja Alina Bocai
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Mika Salminen

Hoitosuhteiden luottamuksellisuus, yksityisyyden
suoja, ihmisoikeudet ja hiviin liittyvät oikeudenkäynnit ovat edelleen työn alla olevia asioita.
Onneksi suunta on koko ajan ollut parempaan päin.

Yhdistyksen mapeista löytyy useita kannanottoja, joista tässä yksi vuodelta 1993.
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Englannin kielinen yhteenveto Wellbeing Economy - a Way to Sustainability
in the HIV and AIDS Response -seminaarista. Infograafit on toteuttanut
viestintätoimisto Myy Agency.
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Member of Parliament, Chair of
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BEN COLLINS

European Testing week, Chair
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Board Member
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Advisory Board Member
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Research Program Director,
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Research Program Director,
Finnish Institute for
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Executive Director,
Positiiviset ry, HivFinland
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Executive Director,
Positiiviset ry, HivFinland

TEYMUR NOORI, ECDC

Expert on monitoring and evaluation, European Centre for Disease Prevention and Control

IN 2017 160 000 PEOPLE
WERE DIAGNOSED WITH HIV IN
THE WHO EUROPEAN REGION.

ENDING THE AIDS EPIDEMIC
BY 2030? WE NEED TO
ADDRESS PrEP, TESTING
AND TREATMENT GAPS.

According to new studies, many migrants get infected whilst
living in their new home country. Countries should develop
and deliver targeted primary HIV prevention programs
to migrant populations at risk.

There is a clear interest for PrEP in the community. 45% of MSM in the EMIS study indicated being very likely to
use PrEP if it was accessible and affordable to them, and more education is needed. 1 in 5 PLHIV in Europe
are unaware of their HIV status and 1 in 2 people are diagnosed late. 1 in 2 PLHIV in Europe are NOT on ART.

ARE WE ON TRACK TO REACH THE 90-90-90 TARGETS BY 2020?
HIV in WHO European Region

90%

CURRENT
SITUATION

80%

81%

87%

73%

80%

WHO European Region

74%

51%

Western Europe

43%

Target
Diagnosed

On ART

Virally Suppressed

ART = Antiretroviral Therapy

1.2 MILLION PEOPLE ARE
LIVING WITH UNSUPPRESSED
VIRUS IN WHO EUROPE REGION.

TARGETS

90%

90%

90%

73%

of all people
living with HIV
are
DIAGNOSED

of those who
are diagnosed
are
ON ART

of those who
are on ART
are VIRALLY
SUPPRESSED

of all people
living with HIV
are VIRALLY
SUPPRESSED
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MIKA SALMINEN, professori, johtaja, THL
Professor and Director, Department of Health Security,
Finnish Institute for Health and Welfare (THL)

Locally we can be very proud about the way civil society, associations
and healthcare professionals have collaborated for many decades.
When we started to collaborate in the beginning of 1980s we had the
same goal as we do today: to control the HIV and AIDS epidemics in
Finland. We started groundbreaking initiatives such as harm reduction
services including syringe and needle programs. Now, Finland should,
after some years, return to fund the global AIDS response.

CO-OPERATION
IS THE ONLY WAY
TO SUCCESS!

BEN COLLINS , puheenjohtaja, European Testing Week
European Testing week, Chair and INTEGRATE Joint Action, Advisory Board Member

TEST

TREAT

It is important to maximize testing opportunities
through integrated services. Our key groups are
MSM, PWID, sex workers and migrants. We have
to offer integrated testing and treatment with
low-treshold for sexually transmitted diseases,
HIV, HBV and HCV.

PREVENT
FERENC BAGYINSZKY

HIV and Human Rights Activist, Project Coordinator at AIDS Action Europe

Over 35 YEARS into the HIV epidemic there is clear evidence that the
use of punitive laws and discriminative policies have failed in reaching
the aspired public health targets as they are harmful at both the individual
and community level, fuel stigma and further increase discrimination.

It is high time in 2019 that policy makers listen to the scientific evidence
and the voices of communities living with and affected by HIV/AIDS and
create enabling legal environments that could serve as solid basis for the
efforts towards ending the AIDS epidemic by 2030.

”
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ALINA BOCAI, toiminnanjohtaja, ARAS

Steering Committee Chair at Correlation Network, Program Director, ARAS

Harm reduction should be comprehensive approach:
• Needle and syringe programmes (NSP) and other commodities
• Opioid substitution therapy and other evidence based
Harm reduction seeks to reduce the health,
psychosocial interventions and drug dependence treatments
social and economic harms of drug use to
• HIV testing and counselling, antiretroviral therapy
individuals, communities and societies.
• Targeted information, education and communication for
(EMCDDA)
people who use drugs and their sexual partners
• Condom programmes
• Prevention, diagnosis and treatment of STIs, hepatitis and tuberculosis
• Prevention and management of overdose and acute intoxication
• Drug consumption rooms

”

TUUKKA TAMMI, ohjelmajohtaja, THL

Research Program Director, Finnish Institute for Health and Welfare (THL)

LLBEING
HEALTH AND WE E CENTER
SHOULD BE IN TH !
OF DRUG POLICY

Decriminalization of drug use is also a way to effective means
to harm reduction. Drug use should be tackled by means of
social and healthcare rather than criminal law and punishment.
Decriminalization of drug use should apply to all drugs.
• To prevent the harms caused by criminal control
• To reduce the stigma of drug use and support
drug users to attend treatment

ANASTACIA RYAN, koordinaattori, TAMPEP

An Advocate and Activist, Coordinator at TAMPEP, the European Network for the Promotion
of Rights and Health among Migrant Sex Workers

•
•
•
•
•
•
•

Structural Inequality drive migration from origin to destination country
People escape punitive laws, stigma and discrimination
People migrate to pursue higher incomes and better living conditions
Call for equal protection and access to health, rights and justice for all sex workers
Commitment to fight stigma, discrimination and violence
Decriminalize and recognise sex work as work
Responses to trafficking not to be used to impose border controls and
regulation of migrant sex workers

scue
#RightsNoRe

NOTHING ABO
US WITHOUT UUT
S!

We need to offer migrant sex workers health and social services,
information, legal aid and empowering sex workers communities.
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NONNI MÄKIKÄRKI

Chair, Positiiviset ry, HivFinland

Despite the availability of effective medical treatment, the greatest
obstacle for people living with HIV today is still prejudice, ignorance
and the outdated image of HIV which lives on and causes fear, stigma
and shame. To cure the stigma, we need acceptance, courage and
love. We need to understand the fear and the shame. We need to
look stigma straight in the eyes and see the pain it has caused.
As a high-income country we also have a responsibility to take part
in the global battle to secure the rights and the needs of people living
with HIV including affordable and accessible services, prevention,
testing, treatment and care.

U=U ALL PEOPLE SHOULD
KNOW THAT UNDETECTABLE
MEANS UNTRANSMITTABLE!

SINI PASANEN

Executive Director, Positiiviset ry, HivFinland

It is important to remember that HIV treatment must
continue throughout life even though the virus load is
undetectable. This means healthcare professionals
must prioritize the quality of life to a greater extent.
HIV treatment that has started in time will keep the
patient’s life expectancy unaltered.

PEOPLE WHO USE DRUGS
NEED SUPPORT,
NOT PUNISHMENT.

We hear a lot about shrinking space for civil society. To reach the global targets in the coming years, all actors
need to collaborate. An effective response needs involvement of communities, NGOs and patients. HIV is not
over with viral suppression, or when we have reached the 90-90-90 targets. In the future, HIV/AIDS and Viral
Hepatitis still need to be addressed on a regular basis. People are still dying in Europe because they haven’t
been tested early enough, because they don’t get treatment. We need to reduce social inequalities, build
sustainable, universal and more equitable health systems and improve health outcomes for all. The fight
against HIV and AIDS is not over.

VERONIKA HONKASALO, kansanedustaja
Member of Parliament, Chair of Parliament’s Human Rights Group

EAVE
WE CAN’T L HIND!
ANYONE BE

• HIV treatment is a human rights issue, both locally and globally.
• Everyone has the right to health care and we need to offer timely
and appropriate care to everyone.
• We have to reform our legislation, as current laws do not
protect the most vulnerable in the society.
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Soundcloud.com

Tuki- ja neuvontapalvelut
Positiiviset ry tarjoaa maksuttomia tuki- ja
neuvontapalveluita kaikissa hiviin liittyvissä asioissa
hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.
Kaikki palvelut ovat luottamuksella
Chat
posiitiviset.fi-verkkosivuilla on mahdollisuus
keskustella luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä
työntekijöiden ja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa.
Chat on auki ti ja ke klo 13-15, chemseksi-chat joka
toinen to klo 16-19.

Neuvontapuhelin
Neuvomme kaikissa hiviin liittyvissä asioissa
arkisin klo 9-16. Puh. (09) 692 5441
Tukikeskustelut
Hiv-positiivisilla tai heidän läheisillään on mahdollisuus
kahdenkeskisiin keskusteluihin Positiiviset ry:n työntekijän kanssa. Keskustella voi joko puhelimitse, sopia
tapaamisen toimistolle tai muualle sopivaan paikkaan.

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

Vertaistapaamiset
Positiiviset järjestää vertaistapaamisia kaikille
hiv-positiivisille sekä heidän läheisilleen.
Vertaistapaamisissa on myös ohjattuja keskusteluja.
Seksuaalineuvontaa on tarjolla hiv-positiivisille,
heidän kumppaneilleen sekä hivin tarttumista
pelkääville. Koulutettuja seksuaalineuvojiamme ovat
Juha-Erkki Kants, Sini Pasanen ja Tapani Valkonen.

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

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

Poveri
Positiiviset julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää
Poveri-lehteä.
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Tule käymään!
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