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Kädet ylös – hiv tulee!

TAPANI VALKONEN
PUHEENJOHTAJA

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

M

aailman aids-päivän teema
tänä vuonna on Hands up for
#HIVprevention. Kieroutunut huumorintaju saa kysymään, tarkoittaako tämä nyt, että hivin suhteen nostetaan kädet pystyyn? Mitään ei enää
haluta tehdä hivin pysäyttämiseksi.
Kun vajaa toistakymmentä vuotta sitten sain hiv-diagnoosin, tiesin uusien
lääkkeiden tehoavan niin, ettei elinaikani lyhene hivin takia. En voinut kuitenkaan edes kuvitella, että lääkkeiden avulla en olisi enää tartuttava.
Hivin suhteen voidaan tehdä paljon
niin yksittäisen tartunnan saaneen
kuin koko maailmanlaajuisen epidemian kohdalla. Miksi vain murto-osa
tartunnan saaneista saa hiv-lääkityksen? Miksi kaikki eivät uskalla hakeutua testiin edes sellaisissa maissa,
joissa lääkityksen saaminen ei ole ongelma?
www.worldaidsday.org verkkosivuilla on näyttävästi esillä kampanjajulisteet, joissa 90-luvun vaatteisiin puetut hahmot julistavat, että hiv-stigma
ei ole retroa, vaan yksinkertaisesti väärin. Valitettavasti stigma ei ole
mennyttä päivää. Keskustelu siitä välillä kyllästyttää, mutta niin kauan kun
emme uskalla olla näkyvästi esillä yhteiskunnassa, niin voiko joku väittää,
ettei stigmaa ole olemassa?
Hiv-positiivisten edunvalvontajärjestönä ajamme ennaltaehkäisevän lääkityksen, PrEPin käyttöönottoa Suomessa. Pohjoismaista Norja
on jo hyväksynyt PrEPin käytön. Kaikki keinot, joilla hiviä voidaan ennal-

taehkäistä hyödyttävät myös itse
hiv-positiivisia. Yleinen tieto ennaltaehkäisyn mahdollisuudesta vähentäisi hiviin liittyviä pelkoja. Hiviin ei
enää kanavoituisi joidenkin ihmisten
elämän pelko, kuvitelma että sairaus
on jumalan rangaistus.
Henkilökohtaisesti olen pohtinut,
että jos PrEP olisi ollut saatavilla
2000-luvun alussa, niin olisinko käyttänyt sitä? Tuskin olisin ajatellut olevani niin suuressa riskissä saada tartunnan, että olisin käyttänyt PrEPiä.
Hiv-positiiviset eivät ole tehneet mitään muusta väestöstä poikkeavaa
saadakseen hiv-tartunnan. On aika
luopua retroilusta ja asettaa hiv sille
kuuluvaan asemaan muiden kroonisten sairauksien joukkoon. Tässä joukossa se on helposti hallittavissa oleva sairaus, jos tartunnan saaneella ja
ennen kaikkea hänen yhteiskunnallaan on halu saada se hallintaan.
Hiv-positiivinen, miten voit?
Kysely hiv-positiivisten elämästä on
ollut avoinna syksyn ajan. Pidämme
kyselyä auki vuoden loppuun. Edellisen vastaavan kyselyn yksi selkeimmin esille nousseista tuloksista oli,
että Positiiviset ry:n jäsenyys ja toiminnassa mukana oleminen paransivat itsetuntoa ja vähensi koettua hiviin liittyvää stigmaa. Uuden kyselyn
perusteella suunnittelemme tulevaa
toimintaa. Toivon, että kyselyyn tulisi
vastauksia myös niiltä hiv-positiivisilta, jotka eivät vielä ole osallistuneet
toimintaamme.

Osallistuminen yhdistyksen toimintaan on entistä helpompaa myös
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Chat-ikkuna avautui marraskuussa posiitiviset.fi –verkkosivuilla. Aluksi chatin vastaajina ovat työntekijät,
pian jo hiv-positiiviset itse. Nettitukiprojektin työntekijä Juha kertoo
tarkemmin projektista ja kuinka siihen voi osallistua vertaisena hiv-positiivisena. Kokeile ainakin itse ottaa
yhteyttä chatin kautta!

Yhteys toiseen hiv-positiiviseen voi avata ihan uuden
sillan omassa mielessä elämiseen hivin kanssa.
Omasta mielestäni nettimaailman
laajentuminen milloin millekin elämän ja palvelujen alueelle vain korostaa todellisen elämän tapaamisten
merkitystä. Vertaisryhmien elinvoimaisuus riippuu niihin osallistuvista ihmisistä. Osallistuminen ei vaadi erityistaitoja. Ryhmätapaamisiin
osallistuminen hyödyttää monella tapaa. Ryhmässä osanottajien herkkyys
havaita muiden ihmisten tarpeita ja
odotuksia lisääntyy. Nykymaailmassa
korostetut vuorovaikutustaidot kehittyvät. Tapaamisten ohjelmasta riippumatta useimmiten ne ovat mukavaa
yhdessäoloa ilman erityistä agendaa.
Kiitos jokaiselle osallistujalle ja vapaaehtoisille, jotka valmistelevat ja ohjaavat tapaamisia!
Tapani
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Riemunkiljahdukset läpimurrosta
SINI PASANEN,
hivin hoidossa ennenaikaisia EERO
KETTUNEN
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Helsingin Sanomissa (2.10.2016) ja Ilta-Sanomissa (3.10.2016) revittiin otsikoita ”brittitutkijoiden
läpimurrosta hivin” hoidossa. Lehdet pohjasivat tietonsa brittimedian uutisointiin aiheesta.
Vaikka otsikoiden tasolla kummassakin lehdessä puhuttiin läpimurrosta, suomalaislehdet
varsinaisissa jutuissaan kuitenkin hillitsivät liiallista optimismia. Niissä todettiin, että
varsinaiseen läpimurtoon on vielä matkaa. Mistä tässä uutisoinnissa oli ja on kysymys?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

T

he Sunday Timesissä kerrottiin
2.10.2016, että hiv oli saatu mittaamattomiin RIVER-tutkimukseen osallistuvan miehen veressä. RIVER-sana
on lyhenne tutkimuksen nimestä Research in Viral Eradication of HIV Reservoirs (tutkimus hiv-varastojen tai
hiv-reservien hävittämisestä). Tutkimuksessa testataan, onko mahdollista pienentää hiv-infektoituneiden solujen määrää äskettäin hiv-tartunnan
saaneiden elimistössä. Tutkijat toivovat, että hoidon avulla hiv voidaan
hävittää elimistöstä kokonaan. The
Sunday Timesissä todettiin, että brittitiedemiehet ovat kehittäneet parantavan hoidon hiviin.

Tosiasiassa tutkimus on
vielä alkuvaiheessa, joten
tutkimukseen osallistuneiden kuvaaminen ”parantuneeksi” on mahdollista vasta sen jälkeen, kun on tehty
seurantatutkimus.
Tutkimusprofessori Sarah Fidler kertoi, että tutkimukseen osallistuvia
seurataan viisi vuotta. RIVER-tutkimuksessa on mukana viisi brittiläistä
yliopistoa, ja sen rahoittaa Britannian
kansallinen lääketieteen tutkimuslaitos. Tutkimukseen osallistuu ihmisiä,

joiden tartunnasta tutkimuksen alkaessa oli kulunut korkeintaan puoli
vuotta. Tutkittavilla on siis tuore hivtartunta. Tässä vaiheessa hiv on saattanut infektoida vain pienen määrän
soluja, joten ainakin teoriassa tässä
ryhmässä hiv olisi helposti hävitettävissä tai yhdistelmälääkitys lopetettavissa ilman, että se johtaisi virusmäärään nousuun.
Tutkimukseen osallistuvat saavat neljän lääkkeen yhdistelmälääkityksen,
jossa yhtenä lääkkeenä on raltegravir. Lääke on otettu mukaan, koska
se laskee hi-viruksen määrää veressä
nopeammin kuin muut hiv-lääkkeet.
Ranskalaisessa VISCONTI-kohorttitutkimuksessa on osoitettu, että hiv-infektion varhaisvaiheessa aloitettu aggressiivinen yhdistelmälääkitys on
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mahdollistanut lääkehoidon lopettamisen kokonaan 15 prosentilla tutkimukseen osallistuneista ilman, että
heidän virusmääränsä olisivat kääntyneen uudestaan nousuun.
RIVER-tutkimukseen osallistuvat n. 50
henkilöä saavat ensin 22 viikon ajan
yhdistelmälääkitystä, minkä jälkeen
heidät jaetaan satunnaisotannalla
kahteen ryhmään niin, että he joko
pelkästään jatkavat neljän lääkkeen
yhdistelmälääkitystä tai saavat yhdistelmälääkityksen lisäksi rokotteen,
joka on suunniteltu parantamaan infektoituneiden solujen immuunivastetta. Jälkimmäinen ryhmään kuuluvat saavat myös kymmenen annosta
vorinostat-lääkettä, joka aktivoi hivin
infektoimat solut.
Jos hoito on tehokas, vorinostatin tulisi ”potkaista” (engl. kick) liikkeelle soluissa piileksivät hi-virukset. Hyvin tehokkaan yhdistelmälääkityksen
pitäisi sitten tuhota aktivoinnin tuloksena syntynyt virusryöpsähdys.
Immuunijärjestelmän tulisi osoittaa
infektoituneet solut, ja rokotteen pitäisi parantaa immuunijärjestelmän
kykyä löytää ja tappaa infektoituneet
solut. Tämä ”potkaise ja tapa” -strategia (engl. ”kick and kill”) on suunniteltu tuomaan esiin infektoituneet
solut ja tappamaan ne, minkä seurauksena elimistöön jää hyvin vähän
hiv DNA:ta tai se saadaan poistettua kokonaan. Tutkimus on suunniteltu testaamaan, onko tämän lähestymistavan avulla mahdollista laskea
hiv DNA -tasoa soluissa tai jopa hävittää hiv kokonaan. Tutkimuksessa mitataan hiv DNA -taso 40 ja 42 viikon
jälkeen kokeen aloittamisesta, mutta siinä ei testata, voidaanko hoito lopettaa kokonaan 42 viikon jälkeen.
Mitä RIVER-tutkimuksen pohjalta
on lausuttu?
The Sunday Timesissä kerrottiin, että
yhdellä tutkimukseen osallistuvalla ei
ole enää jälkiä hivistä nyt, kun hän on

saanut loppuun tutkimuksen hoitoohjelman. Tämä tutkimukseen osallistuva henkilö jatkaa edelleen yhdistelmälääkitystä. Hänen hiv-infektionsa
ei siis ole parantunut. Tarvitaan pitkä
seuranta sen toteamiseksi, onko hoidolla saatu hi-virus kokonaan häviämään hänen elimistöstään. Professori
Sarah Fidler kertoi The Sunday Timesille, että tutkijat jatkavat tarkastuksia ja seurantaa seuraavat viisi vuotta.
He eivät tällä hetkellä suosita yhdistelmälääkityksen lopettamista, mutta
tulevaisuudessa tätä mahdollisuutta
saatetaan harkita riippuen lääkekokeitten tuloksista.
RIVER-tutkimuksen osallistuvien lääkehoito saadaan päätökseen vasta joulukuussa 2017, joten tutkimustuloksia on saatavilla aikaisintaan
vuoden 2018 alkupuolella. Tuolloin
tutkijat voivat kertoa, onko testattavalla hoito-ohjelmalla saatu poistettua kaikki hiv DNA:n jäljet kokeeseen
osallistuvien elimistöstä. Hi-viruksen
hävittämiseen tähtäävän hoito-ohjelman todellinen avainkysymys on sen
seuraamisessa, mitä tapahtuu, kun
hoito lopetetaan.

Tähän mennessä ainut
henkilö, joka näyttää
parantuneen hivistä, on
Timothy Brown. Brown tunnetaan ”Berliinin potilaana”.
Hänen elimistöstään hävisivät kaikki
merkit hivistä luuydinsiirron jälkeen.
Muissa tapauksissa, joissa hiv-positiivisille on siirretty luuydintä, joissa virukset ovat olleet mittaamattomissa
ja joissa siirrännäisen vastaanottaneen soluissa ei ole ollut jälkiä hiv
DNA:sta, hi-virus on tullut taas esiin
sen jälkeen, kun yhdistelmälääkitys
on lopetettu. Näin on käynyt joskus
vasta pitkän ajan kuluttua.

Pitkä seuranta on keskeinen kaikille yhdistelmälääkityksen lopettaville,
jotta voidaan selvittää, onko hiv saatu oikeasti hävitettyä elimistöstä. RIVER-tutkimuksessa keskeinen keskustelunaihe tutkijoiden ja tutkimukseen
osallistuvien välillä tulee olemaan kysymys siitä, lopetetaanko tutkimukseen osallistuvien yhdistelmälääkitys
tutkimuksen päättyessä. Näin tehdään tietysti vain siinä tapauksessa, että hoito-ohjelmalla on saatu hiv
DNA häviämään. Päätös tulee riippumaan myös parhaasta tuolloin saatavilla olevasta tiedosta, joka koskee
yhdistelmälääkityksen lopettamisen
seurauksia. Toisin sanoen on hyvin
ennenaikaista puhua läpimurrosta hivin paranemisen suhteen.
Tutkijat antoivat 4. lokakuutta 2016
lausunnon, jossa he toteavat, että
RIVER-tutkimuksen tuloksista raportoidaan vuonna 2018. Tutkijat painottavat, että ennen tätä ajankohtaa he
eivät voi kertoa, onko yhdellekään
tutkittavista syntynyt hoitovastetta tai onko kukaan parantunut. Tutkijat korostavat: ”Merkittävä selvennys on se, että kaikilla tutkimukseen
osallistuvilla oletetaan olevan hiv mittaamattomissa, koska he ovat yhdistelmälääkityksellä – yleensäkin hoidamme hiviä näillä lääkkeillä. Tämä
ei siis tarkoita, että olisivat parantuneet niin, kuin joissakin otsikoissa väitetään, vaan se tarkoittaa, että heidän
immuunijärjestelmänsä elpyy ja etteivät he ole tartuttavia.”
RIVER-tutkimukseen liittyvässä uutisoinnissa näyttävät siis taas kerran
menneen jauhot ja vellit sekaisin:
Jotkut toimittajat ovat ymmärtäneet
mittaamattomissa olevan hivin tarkoittavan hivistä paranemista…
www.aidsmap.com/Media-reportsof-a-British-HIV-cure-breakthroughare-premature/page/3087975/
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UUTISIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Suomalaislääkärit epäilevinä hivistä parantuneesta miehestä:
”Antaa toivoa – virus tullut yleensä takaisin”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

M

TV kysyi 3.10.2016 suomalaisten asiantuntijoiden mielipidettä
The Timesin uutiseen, jonka mukaan
Britanniassa olisi saatu käänteentekevä tutkimustulos hivin hoidossa. Auroran sairaalan osastonylilääkäri Matti Ristola ja THL:n tutkimuspäällikkö
Henrikki Brummer-Korvenkontio ovat
molemmat varovaisen optimistisia.
Tämä antaa ilman muuta toivoa viruksen lyömiseen. On kuitenkin hyvin
vaikea sanoa, miten toimiva uusi hoito on. Vastaavanlaisia tapauksia on ollut ennenkin, mutta hi-virus on tullut
kuitenkin aina uudelleen esiin, Brummer-Korvenkontio sanoo.
Ristola ei kutsuisi tapausta käänteentekeväksi. Positiivista tämä kuitenkin on, koska tutkimus osoittaa, että
nyt Iso-Britanniassakin on aktivoiduttu hi-viruksen tutkimisessa. Tähän asti

tutkimusta on tehty lähinnä Yhdysvalloissa ja Australiassa. Tutkimus on
tärkeä, koska jo viimeiset kuusi vuotta on odotettu ratkaisevaa käännettä,
Ristola kertoo. Hän muistuttaa, että
vastaavanlaisia tutkimustuloksia on
saatu ennenkin. Kuuluisin tapaus on
Timothy Brownin, Berliinin potilaan,
parantuminen viruksesta. Brown kävi
läpi kaksi luuydinsiirtoa. Niissä kaikki hänen valkosolunsa tuhoutuivat ja
häneen siirrettiin hi-virusresistanssin
ihmisen luuydintä.
Aina kun hi-virusta syntyy, niin ihmisessä on myös virusvarasto. Solut ovat lepotilassa ja tällöin viruskin
saattaa nukkua jopa 70 vuotta. Nykyisillä lääkkeillä virus periaatteessa
pidetään nukkumassa, eikä lääkitystä voi lopettaa, koska virus tulisi uudestaan esiin, Ristola kuvailee. Lisäk-

si valtaosa hi-virukseen sairastuvista
asuu kehitysmaissa, mikä tarkoittaa,
että pysyvän parannuskeinon pitäisi
olla edullinen ja turvallinen. Luuydinsiirto ei ole ikinä turvallinen, vaan se
on aina riskialtis, Ristola sanoo.
Brummer-Korvenkontio vahvistaa Ristolan huomion: vastaavanlaisia tutkimustuloksia on saatu aikaisemminkin, mutta virus on yleensä noussut
aina uudelleen esiin. On hyvin vaikea
sanoa ilman lisänäyttöjä, millainen
brittiläinen tutkimus on, BrummerKorvenkontio toteaa. Myös Ristola
pohtii tutkimusmenetelmiä: ”Meidän
pitäisi tietää enemmän tutkimuksen
metodologiasta. Osa tutkijoista ajattelee, että lopullinen parantuminen
ei ole mahdollista. Tutkimuksen otanta, 50 henkeä, on poikkeuksellisen
paljon.”

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

Hiviin sairastunut venäläisnainen: ”Tämä on jo pandemia”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V

enäjällä on tilastoitu reilu miljoonaa hiv-tartuntaa. Pietarilainen
Maria Godlevskaja sai tartunnan heteroseksistä vuonna 1999. Hän kertoo
Ylen haastattelussa (18.10.2016),
että Venäjän tilanne on tilastoitua
reilua miljoonaa hiv-tartuntaa paljon vakavampi. Godlevskajan mukaan hiv-positiivisia on huomattavasti enemmän, monet eivät vain itse

tiedä tartunnastaan. Itse asiassa heitä ei ole miljoona, vaan tunnustetut
asiantuntijatkin sanovat, että voimme kertoa kolmella minkä tahansa tilastoluvun. Minun mielestäni tämä
on jo pandemia eikä epidemia, Godlevskaja sanoo. Venäjän tilannetta pahentaa maan sisällä ja maahan tapahtuva muuttoliike. Godlevskajan
mukaan Venäjällä on paljon aluei-

ta, joissa hivin hoito on heikkotasoista. Hiv-kansalaisaktivistina hän kehuu
kuitenkin kotikaupunkiaan: ”Suurimmassa osassa alueita Aids-keskus tarkoittaa kahta huonetta ja sosiaalityö
koskee edelleen vain työtä eläkeläisten kanssa kuten aikaisemmin. Pietari
on poikkeus säännöstä siinä mielessä,
että Aids-keskus on mukana hiv-positiivisten ihmisten elämässä alusta alkaen.”
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tapahtuiko läpimurto hivin hoidossa?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I

lta-Sanomat uutisoi 1.11.2016 israelilaisten tutkijoiden saaneen lupaavia tuloksia taistelussa hiviä vastaan. Tutkijoiden mukaan uusi lääke
aktivoi hiv-infektoituneet solut tuhoamaan itse itsensä. Tutkimuksessa lääkettä laitettiin koeputkiin, joissa
oli sairaalassa parhaillaan hoidettavien aids-potilaiden verta. Kokeessa todettiin, että hi-viruksen määrä
verinäytteissä väheni 97 prosentilla
lääkkeen avulla. Tutkijoiden mukaan
vaikuttava aine lääkkeessä oli peptidi,

joka on proteiineja pienempi aminohappoketju. Tutkijat toteavat, että uuden lääkkeen kehittäminen auttaisi hivin hoidossa. Tutkimus julkaistiin AIDS
Research and Therapy -lehdessä.
Ilta-Sanomat kysyi tutkimuksesta Emilia Kiurulta, joka väitteli filosofian tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2015.
Hän käsitteli kemian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan viruksia tuhoavien lääkeaineiden tehoa. Kiuru sanoo,
että tätä uutta hiv-lääkettä on testattu vasta solulinjalla. Hän pohtii, mit-

kä ovat mahdolliset sivuvaikutukset,
kun lääkettä aletaan kokeilla käytännössä. Kiuru toteaa, että kaikilla lääkkeillä on joitakin sivuvaikutuksia. Hän jatkaa, että jos hyödyt ovat
suuremmat kuin haitat, israelilaisten
tulokset ovat lupaavia. Kiurun mukaan tässä tutkimuksessa hienolta ja
käänteentekevältä vaikuttaa se, että
peptidi aktivoi hiv-infektoituneet solut tuhoamaan itse itsensä. Hän sanoo, että ongelmana tässä voi olla
se, miten peptidi kuljetaan solun sisään.

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

Vanhuus, seksi ja hiv
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

M

ediuutisissa (21.10.2016)
kerrottiin hivin hoitoon keskittyneestä Medi-ilta-tapahtumasta. Illassa Taysin infektiolääkäri Jaana Syrjänen kertoi hivin hoidon ja hiv-lääkityksen
kehittymisestä. Syrjänen kertoi käyneensä aiemmin puhumassa hiv-potilaiden hoidosta palliatiivisen hoidon päivillä. Nykyisin hän käsittelee
aihetta geriatripäivillä, sillä hiv-potilaat ovat alkaneet ikääntyä. Koska hiv-lääkitys on hyvä, hiv-potilaat
elävät vanhoiksi. Käsitys hi-viruksesta nuorten sairautena on väärä, sillä
hiv-tartunnan voi saada minkä ikäisenä tahansa. Myös iäkkäät harrasta-

vat seksiä, mutta Suomessa ikääntyneiden hiv-tartunnoista tai seksistä
puhutaan varsin vähän. Britanniassa aiheesta on kampanjoitukin teemalla ”Ikä ei ole kondomi”. Ikääntyneet hiv-positiiviset muodostavat
Suomessa pienen ryhmän, joten isoja kampanjoita aiheesta tuskin tullaan
näkemään. Infektiolääkärit kuitenkin
kehottivat Medi-illassa lääkäreitä pitämään mielessä myös hivin mahdollisuuden, jos iäkkäällä potilaalla on
hankalasti selitettäviä oireita. Osa hivtartunnan oireista saattaa jäädä normaalin ikääntymisen varjoon.
Hiv-hoidon suurin haaste on testaa-

misen vähäisyys. Jos testin tekeminen lykkääntyy, myös hoidon aloitus
viivästyy turhan takia. Hiv-testin hinta julkisella sektorilla on noin seitsemän euroa, joten hinnan ei pitäisi olla
hidaste. Usein testiin ohjaaminen kuitenkin jää tekemättä. Syynä voi olla
se, että lääkäri vierastaa kysymystä
testin tarpeesta tai hän yksinkertaisesti unohtaa asian. Infektiolääkäreiden mukaan harjoitus tekee mestarin: kun on kysynyt sadalta potilaalta
hiv-testin ottamisesta, ei kysyminen
enää nolostuta lainkaan. Silloin myös
potilaiden muihin hiviin liittyviin kysymyksiin osaa vastata sujuvasti.
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UUTISIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tutkimus: kymmenesosa hiv-positiivisista lapsista ei sairastu aidsiin
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Y

le uutisoi 30.9.2016 tutkimuksesta, jonka mukaan kymmenesosalla
lapsista on poikkeuksellinen immuunijärjestelmä. Sen ansiosta hi-virus ei
aiheuta heille aidsia ainakaan kouluikään mennessä. Yleensä sairaus
etenee lapsilla hyvinkin nopeasti: hoitamaton hiv-tartunta tappaa yli 50
prosenttia pikkulapsista ennen heidän toista syntymäpäiväänsä.
Science Translational Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa
oli analysoitu 170 eteläafrikkalaisen
hiv-positiivisen lapsen verinäytteet.
Nämä keskimäärin kahdeksanvuotiaat lapset eivät olleet koskaan saaneet yhdistelmälääkitystä. Siitä huolimatta he eivät olleet sairastuneet
aidsiin. Tutkijat havaitsivat, ettei lasten immuunipuolustus taistellut virusta vastaan vaan jätti sen lähes täysin huomiotta. Lasten veressä oli
runsaasti viruksia, mutta ne eivät heikentäneet heidän immuunijärjestelmäänsä. Kiinnostavaa kyllä, eräiden
apinalajien immuunijärjestelmä reagoi jokseenkin samalla tavalla si-virukseen, joka on apinoiden hiviä vastaava virus. Si-virus on kuitenkin hiviä
lievempi vaikutuksiltaan, eikä se aiheuta kantajansa kuolemaa.

Infektiolääkäri Jussi Sutinen pitää tutkimusta hyvin kiinnostavana. Sutinen
sanoo, että tutkimustulokset kumoavat perusoletukset. Hänen mukaansa yleensä ajatellaan, että hi-virus
aiheuttaa ihmiskehossa sodan, jossa vastakkain ovat hi-virukset ja kehon immuunipuolustusta johtavat
CD4-auttajasolut. Hi-viruksia nitistetään lääkkeillä, jotta riittävästi auttajasoluja pysyisi hengissä. Tutkituilla
lapsilla hi-virusten määrät olivat korkealla, mistä huolimatta auttajasolut
olivat voitokkaita. Tämä oli Sutiselle
uusi, jännittävä asia. Lasten immuunijärjestelmä on tunnetusti erilainen
kuin aikuisten. Sutinen huomauttaa, että yleiset lastentaudit, kuten
vesirokko, voivat aiheuttaa aikuiselle vakavan infektion. Immuunijärjestelmän muuttuminen tutkittujen lasten kasvaessa voisi tarkoittaa, että he
menettävät suojan aidsia vastaan aikuistuessaan. Vaikka suoja säilyisikin,
lasten aikuistuessa tulee mietittäväksi
eettinen kysymys: jos hiv-positiivinen
ei syö viruslääkkeitä, hän voi tartuttaa viruksen seksikumppaneihinsa.
Sutisen mukaan tutkimus avaa ovea
uudenlaisten hoitomuotojen kehittelylle. Veressä olevat hi-virukset lisään-

tyvät auttajasolujen sisällä. Sutinen
korostaa, että lapsilla virukset lisääntyivät enimmäkseen lyhytikäisten
auttajasolujen sisällä – pitkäikäiset
solut ne jättivät rauhaan. Jos pystytään selvittämään mekanismeja, joilla
lapset pystyvät suojaamaan pitkäikäisiä CD4-auttajasolujaan, voitaisiin
mekanismia käyttää hoitona myös
aikuisilla, Sutinen pohtii.
Yhdistelmälääkityksellä virusten
määrä veressä saadaan vähennettyä hyvin pieneksi, mutta immuunijärjestelmä ei palaa täysin tartuntaa
edeltäneeseen tilaan. Jatkuva, matala tulehdusreaktio nostaa pitkällä aikavälillä hiv-positiivisten todennäköisyyttä sairastua johonkin muuhun
hiviin liittymättömään sairauteen, esimerkiksi esimerkiksi syöpään tai sydänsairauteen. Tutkimusryhmää johtanut Oxfordin yliopiston professori
Philip Goulder sanoo, että tutkijat toivovat saavansa jatkotutkimuksista lisätietoja aidsin kehittymisestä ja siitä, voisiko sen estää muillakin keinoin
kuin yhdistelmälääkityksellä
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Norja ottaa käyttöön hiviä ennaltaehkäisevän lääkityksen
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

N

orjasta tulee ensimmäinen Pohjoismaa ja toinen maa Euroopassa,
joka tarjoaa hiviä ennaltaehkäisevän
lääkityksen (PrEP) korkeassa hiv-riskissä oleville ryhmille. Kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyö on siis tuottanut
tulosta. Hiv-Norgen puheenjohtaja
Leif-Ove Hansen sanoo, että tämä on

voitto turvallisemman seksin puolesta ja auttaa ihmisiä pitämään huolta omasta ja toisten seksuaaliterveydestä. PrEP-lääkityksenä käytetään
lääkkeitä, jotka on alun perin kehitetty hiv-tartunnan hoitoon. WHO on
suositellut PrEPiä muun muassa kaikille miehille, joilla on seksiä miesten

kanssa. Ranska, ensimmäisenä Euroopan maana, aloitti PrEP lääkityksen antamisen ilmaiseksi kaikille, jotka sitä
haluavat vuoden 2016 alussa. Yhdysvalloissa hiv-negatiiviset ovat pystyneet hankkimaan PrEP-lääkityksen jo
vuodesta 2012 lähtien.

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

Hiv-positiivinen,
miten voit?
Kerro meille miten hiv vaikuttaa hyvinvointiisi
ja miten Positiiviset ry voi tukea hyvinvointiasi?
Vastaa kyselyyn

www.positiiviset.fi
Kyselyyn vastaamiseen menee noin 15-20 minuuttia. Kyselyyn voi osallistua
täysin nimettömänä ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Vastaathan kyselyyn 31.12.2016 mennessä. Suuri kiitos vastauksestasi!
Lisätietoja:
Positiiviset ry, toiminnanjohtaja Sini Pasanen
puh. (09) 692 5441, sini.pasanen@positiiviset.fi
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HIV-lääkehoitoon liittyvä laboratoriokokeiden seuranta muuttuu
Auroran infektiopoliklinikalla

MATTI RISTOLA JA
JUSSI SUTINEN
HYKS, AURORAN
INFEKTIOPOLIKLINIKKA

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

H

IV-lääkitys on muuttunut paremmin siedetyksi ja turvallisemmaksi viime vuosina. Lääkityksen liittyviä
seurantakäyntejä on voitu harventaa.
Seurantakäynteihin on liittynyt laboratoriokokeita hoidon tehon seuraamiseksi ja lääketurvallisuuden vuoksi.
Hoidon tehon seuraamiseksi on edelleen tarpeen seurata vähintään kuuden kuukauden välein veren viruskopioiden määrä eli viruspitoisuutta.
Lääkkeiden parantuneen turvallisuuden vuoksi jää osa muista laboratoriokokeista pois. Jatkossa verensokeri
ja virtsanäyte tutkitaan rutiinisti vain
kerran vuodessa, ja haimaentsyymikoe jää pois. Maksan ja munuaisten
toimintaa kuvaavat verikokeet otetaan edelleen kerran puolessa vuodessa.
Veren CD4 –solut on tähän asti tutkittu kaikilta HIV-potilailta vähintään
kerran vuodessa. CD4 -solut tutkitaan
jatkossakin aina, kun potilas tulee ensimmäistä kertaa hoitoon infektiopoliklinikalle ja niitä seurataan säännöllisesti, jos jostain syystä ei aloiteta
HIV-lääkitystä. CD4 -soluja seurataan
myös, jos niiden lähtötaso on matala
säännöllisesti, kunnes ne ovat nousseet turvalliselle tasolle.

Onnistuneen HIV –lääkehoidon aikana tapahtuva selittämätön CD4 –solujen lasku on harvinaista 1. Siksi CD4
–soluja ei ole tarpeen seurata vuosittain, jos HIV-lääkitystä on käytetty
onnistuneesti jo 1 – 2 vuotta ja CD4
-solut ovat hyvällä tasolla eli CD4 –
solujen arvo on ollut yli 400 – 500.
Hyvässä tilanteessa riittää CD4 –solujen seuranta 3 – 4 vuoden välein.
CD4-solut tutkitaan tarvittaessa, jos

HIV-lääkitys ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi HIV-lääkityksen keskeytyminen pidemmäksi aikaa tai HI-viruksen
näkyminen verikokeessa pientä pilkahdusta vakavammin.
Viite 1. Ford N ym. Journal of the
International AIDS Society 2015;
18:20061
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What if?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I

still remember it clearly; it was
a balmy Spring afternoon in 2012,
nothing extraordinary or notable
about it, just me cleaning my apartment on my day off from work, when
suddenly I received a call from my
best friend.
I say best friend but actually he’s
more like a big brother, always teasing me, always there when I need
someone the most. Anyway, I remember thinking ’this is strange he
never calls me during the week’ so,
we talked and joked and laughed on
the phone but, I kept thinking to myself that something was off about
his voice, I asked him if he was okay
and he replied ’I have news...’, I knew

what he was about to say before the
words left his mouth, my stomach
dropped and my heart was in my
throat, ’...I have HIV’.
We talked for three more hours after that. We talked about the hows
and whys, we talked about options,
about the medications, about telling
his family, hell we even made morbid
jokes about how I would probably
die from smoking too long before
he would die from old age or illness.
I told him I loved him and nothing
would ever change that and after
our conversation I went back to cleaning. I remember breaking down and
crying, I was angry, I was angry at
him, I was angry at the situation
and at myself for being angry.

I guess like many gay men my age,
growing up in the 90’s and coming
off the back end of the AIDS crisis
of the 80’s, I was still living with that
subconscious stigma that HIV was a
life sentence, that having it meant
being bounced around from heavy
meds to heavier meds and that the
person I love would wear away to a
mere shell of their former self. Subconscious fears that I believe many
people in the community still live
with today, but with better education, more freely available information and just by interacting with and
openly engaging with people living
with HIV that will continue to change
and hopefully we’ll all stop seeing the
diagnosis and only see the incredible
people living with it.

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

TARVITSETKO TUKEA HIVIN
KANSSA ELÄMISEEN?

Älä jää yksin!

POSITIIVISISTA SAAT TUEKSESI:
• Vertaistukiryhmät
• Tukihenkilön
• Seksuaalineuvontaa
• Työpajoja ja leirejä
• Positiiviset -chatin

Tule
mukaan!

Saat tukea!

Tai haluaisitko vain tavata toisia hiv-tartunnan saaneita?
Yhdistyksen toimitila sijaitsee Helsingissä. Tapaamispaikka ja toimisto on avoinna kaikille
hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen arkisin klo 9–16, tiistaisin klo 9–19.
Tutustu lisää osoitteessa www.positiiviset.fi.
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AIDS 2016 ”Access, Equity,
Rights, Now” – Aids-konferenssi
palasi Durbaniin
SINI PASANEN
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
osallistujia oli noin 18 000. Vuonna
2000 vain kourallinen afrikkalaisia sai
hiv-lääkkeitä ja aids-denialismi sekä
lääkityksen toimivuuden kieltäminen
olivat pinnalla Etelä-Afrikassa. Tänä
päivänä lääkityksen piirissä on noin
7,5 miljoonaa afrikkalaista.
Kun vuonna 2000 hoitoa saavien
osuus köyhissä maissa oli alle prosentin, tänä päivänä hoidon piirissä on
noin 46 prosenttia kaikista hiv-positiivisista. Merkittävistä saavutuksista huolimatta haasteita on edelleen
paljon.

T

erveiset heinäkuussa järjestetystä AIDS 2016 -konferenssista. Joka
toinen vuosi järjestettävä Aids-konferenssi palasi tänä vuonna Etelä-Afrikkaan, Durbaniin 16 vuoden jälkeen.
Varsinaista konferenssia edelsivät jälleen useat yhden tai kahden päivän mittaiset kokoukset eri teemoista. Itse osallistuin kriminalisointi- ja
MSM-kokouksiin. Viikon aikana tarjolla oli taas valtava määrä hiviin ja
aidsiin liittyvää tietoa, mutta myös
tuberkuloosi ja C-hepatiitti olivat vahvasti esillä. Tässä on muutama poiminta konferenssista. Kannattaa käydä katsomassa www.aids2016.org
nettisivut!

Paluu Durbaniin ja vertaukset
16 vuoden takaiseen tilanteeseen tulivat esiin useissa puheenvuoroissa.
Avajaisissa puhunut Charlize Theron
totesi muun muassa: “Puhuminen 21.
Kansainvälisen aids-konferenssin avajaisissa ei ole kunnia-asia. Meidän ei
olisi koskaan pitänyt nähdä 21. konferenssia.”
Vuoden 2000 konferenssissa yhdessä Nelson Mandelan kanssa puhuneen 11-vuotiaan Nkosi Johnsonin
kuva ja sanat toivat myös esiin edistyksen, joka on 16 vuodessa saavutettu. Vuonna 2000 järjestyksessään 13.
Aids-konferenssiin kokoontui
12 000 ihmistä; tänä vuonna

Hiviin liittyy edelleen merkittävä sosiaalinen stigma. Stigma on myös esteenä sille, että uusia hiv-tartuntoja ei saada laskuun. Haasteena on
myös, että monien hiville haavoittuvien ryhmien, kuten miesten kanssa
seksiä harrastavien miesten, transsukupuolisten, seksityöläisten ja suonensisäisiä huumeita käyttävien,
ihmisoikeuksia rikotaan. Ihmisoikeuksien puolustaminen ei ole vain moraalikysymys, vaan myös tieteellisesti
on osoitettu syrjinnän auttavan hivin leviämisessä. Hiv/aids on edelleen
10–19-vuotiaiden yleisin kuolinsyy
Afrikassa, ja joka tunti 29 15–19-vuotiasta saa hivin. Nuoret sanovat, että
stigman vuoksi he eivät edes halua
hakeutua hiv-testiin.
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Hi, my name is Nkosi Johnson, I am 11 years
old and I have full-blown AIDS. I was born
HIV-positive. Care for us and accept us –
we are all human beings. We are normal.
We have hands. We have feet. We can walk,
we can talk, we have needs just like everyone else. Don’t be afraid of us. We are all the
same. Nkosi Johnson kuoli 12-vuotiaana.
Vuonna 2000 hän oli pisimpään elänyt, syntymästään saakka hiv-positiivinen eteläafrikkalainen lapsi.

Välitavoitteena vuoteen 2020
mennessä on 90-90-90-tavoitteen
saavuttaminen
Tavoite on saavutettavissa,
mutta yksi suurimmista haasteista
on rahoituksen puuttuminen.
Strategian tavoitteena on,
että vuoteen 2020 mennessä:
• 90 prosenttia kaikista hivpositiivisista tietää tartunnastaan
• 90 prosenttia diagnosoiduista
saa hiv-lääkitystä
• 90 prosentilla lääkityksellä
olevista ihmisistä hi-virusmäärä
on pysyvästi ”alle mittausrajan”.

What signs and symptoms define AIDS Surviror Syndrome? Tez Andersson esitteli posteria,
jossa käsiteltiin hyvin pitkään (80-luvulta) hivin kanssa eläneiden kokemuksia ja sitä, miten
ikääntyä hivin kanssa ja pysyä terveenä sekä hyvinvoivana. LetsKickASS.org

Toisin sanoen strategian avulla pyritään siihen, että vuonna 2020 73
prosentilla kaikista hiv-positiivisista
ihmisistä virusmäärä on mittaamattomissa. Tavoitteiden taustalla ovat tutkimukset, joiden mukaan hivin diagnosointi ja varhain aloitettu lääkitys
ehkäisevät uusia tartuntoja ja parantavat merkittävästi ihmisten terveyttä. Alhainen tai mittaamattomissa
oleva virusmäärä on kriittinen tekijä,
kun halutaan ehkäistä hivin aiheuttamia haittoja ihmisten terveydelle ja
estää hivin tarttumista eteenpäin.

Mitä myös tarvittaisiin?

Ruotsi on jo ilmoittanut saavuttaneensa tavoitteen. Joskin kansalaisjärjestönäkökulmasta sopii pohtia,
mistä voi tietää saavuttaneensa ensimmäisen 90 prosenttia. Varmaa on,
että Itä-Eurooppa, Keski-Aasia sekä
Länsi- ja Keski-Afrikka ovat jäämässä
jälkeen tavoitteiden saavuttamisessa.

Jo kahdeksan vuotta sitten sveitsiläiset asiantuntijat julkaisivat julkilausuman, jossa he totesivat, että hiv ei tartu seksiteitse, mikäli hiv-positiivinen
on lääkityksellä ja hänen hi-virustasonsa on mittaamattomissa. Kesällä
2016 PARTNER-tutkimus vihdoin vahvisti aiemmat tutkimukset ja havainnot: hiv-lääkitys on tehokkain tapa
estää hi-viruksen tarttuminen.

90 € - 90 € - 90 €
Hiv-, tuberkuloosi- ja C-hepatiittilääkkeiden hinnaksi tulisi saada 90
euroa. Valitettavasti lääkkeiden hinta on tällä hetkellä suurena esteenä
lääkkeiden käytölle. Ja aina jää jäljelle
kysymyksiä: Keitä ovat ne 10-10-10?
Miksi heidän saavuttamisensa ei ole
tavoitteena?
PARTNER-tutkimus
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Itsetehty säilytyslaatikko lääkkeitä varten.

PARTNER-tutkimuksen tavoitteena
oli selvittää hivin tartuntariskiä parisuhteessa. Tutkituissa pariskunnissa
hiv-positiivinen käytti hiv-lääkitystä,
hänen virustasonsa oli mittaamattomissa ja hänellä oli seksiä ilman kondomia hiv-negatiivisen kumppaninsa kassa. Tutkimukseen osallistui 888
pariskuntaa, joista 548 oli heteropareja ja 340 MSM-pareja (homopareja). Osallistujien keski-ikä oli 42 vuotta. Yli vuoden kestäneen seurannan
aikana pareilla oli noin 58 000 yhdyntää. Yhtään hiv-tartuntaa ei tapahtunut lääkityksellä olevalta hiv-positiiviselta hiv-negatiiviselle.
Vaikka hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen, tulee muistaa, että kondomi suojaa muilta seksitaudeilta. Suomessa ei ole myöskään tapahtunut
yhtään äidistä lapseen siirtynyttä hivtartuntaa, mikäli äidin hiv-tartunta on
ollut tiedossa ja äiti on saanut hiv-lääkityksen.

Afrikkalaiset maahanmuuttajat
saavat hivin usein Euroopassa
Iso osa maahanmuuttajista saa hivtartunnan Euroopassa. Ruotsissa ja
Belgiassa 23–29 prosenttia hiv-positiivisista maahanmuuttajista on saanut tartuntansa Euroopassa – Englannissa vastaava luku on 43 prosenttia.
Ranskassa hiv-tartunnan saaneet, Afrikasta Ranskaan muuttaneet naiset
olivat kokeneet neljä kertaa useammin seksuaalista väkivaltaa kuin hivnegatiiviset maahanmuuttajanaiset.
Pistettävät hiv-lääkkeet
Kaksi pitkävaikutteista pistettävää
antiretroviraali- eli hiv-lääkettä on pitänyt virustason mittaamattomissa.
Lääkettä on pistetty joko joka neljäs
tai joka kahdeksas viikko sen jälkeen,
kun virustaso on ensin laskettu mittaamattomaksi suun kautta otettavilla lääkkeillä. Tutkijat esittävät faasi
2b-vaiheen tuloksia tutkimuksestaan,

jossa he tutkivat kahden pistettävän
antiretroviraalin – kokeilussa oleva integraasi inhibiittori cabotegravirin ja
jo käytössä olevan rilpiviriinin (NNRTI)
– toimivuutta.
Tutkimukseen rekrytoitiin 309 ihmistä, jotka eivät ole aiemmin saaneet
hiv-lääkitystä. Kaikkien tutkimukseen
osallistuneiden hoito aloitettiin suun
kautta otettavilla tableteilla, joilla virusmäärä saatiin mittaamattomalle
tasolle. Tämän jälkeen osallistujat arvottiin kolmeen ryhmään: yksi ryhmä jatkoi ottamalla hiv-lääkkeet suun
kautta päivittäin, toinen ryhmä sai
pistettävää hiv-lääkettä joka kahdeksas viikko, ja kolmas ryhmä sai pistettävää lääkettä joka neljäs viikko. 48
viikon kuluttua virustaso oli mittaamattomissa 92 prosentilla joka kahdeksas viikko pistettävää lääkettä
saaneista, 91 prosentilla joka neljäs
viikko pistettävää lääkettä saaneista
ja 89 prosentilla suun kautta otettavia
tabletteja saaneista.
Pistettävää lääkettä saaneista kenelläkään ei ollut merkittäviä sivu- tai haittavaikutuksia, vaikkakin lähes kaikilla
tuli jonkinlainen reaktio pistoskohtaan, kuten esimerkiksi kipua tai turvotusta. Haastattelut osoittivat, että
monet kokivat pistettävän hiv-lääkkeen helpompana ja yksinkertaisempana kuin suun kautta päivittäin otettavat tabletit. Kuukausittaiset käynnit
rokotuspaikoille jakoivat mielipiteitä. Osa myös koki, että ne saattaisivat
muodostua esteeksi lääkityksen hakemiselle.
Lääkärit raportoivat, että he arvioisivat aina tapauskohtaisesti pistettävän
hiv-lääkkeen soveltuvuuden. Huolta
aiheutti jonkin verran resistenssi, pistosten käytännön järjestelyt klinikalla sekä se, että pistettävää lääkettä ei
saa pois elimistöstä, jos se aiheuttaa
jonkin vakavan reaktion.
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Molempia pistettäviä hiv-lääkkeitä on
suunniteltu myös PrEP käyttöön, eli
käytettäväksi hiviä ennaltaehkäisevänä lääkkeenä.
Katso lisää esimerkiksi:
Aidsmap.com Long-acting injectable
cabotegravir + rilpivirine works well
as HIV mainte-nance therapy.
Margolis DA et al.
Cabotegravir+rilpivirine as long-acting maintenance therapy: LATTE-2
week 32 result

Olisiko hiv-rokote sittenkin
mahdollinen?
Konferenssissa esiteltiin pitkään kehitellyn ehkäisevän hiv-rokotteen
(HVTN 702) tiimoilta rohkaisevia uutisia. Rokotetta aletaan testata Etelä-Afrikassa marraskuussa 2016, ja tavoitteena on rokottaa 5 400 ihmistä.
Tutkimus kestää kolme vuotta, eli tuloksia rokotteen tehosta on odotettavissa vuonna 2020.
Viime vuonna vertailevaan tutkimukseen (HVTN100) osallistui 252 hiv-negatiivistä vapaaehtoista, joista osa sai

rokotetta ALVAC-HIV/gp120 ja
osa plaseboa. Tästä kokeesta saadut tulokset olivat niin hyvät, että on
mahdollista ryhtyä tutkimaan rokotetta laajemmalla joukolla ihmisiä.
Naisten keinot kontrolloida hiv-tartunnan saamista ovat olleet olemattomia, mutta rokote voisi antaa pysyvän suojan, joka voitaisiin saada
aikaan muutamalla rokotuskerralla. Jos rokote toimii, vaikutukset tuntuvat erityisesti nuorten naisten elämässä, arvioi professori Linda-Gail
Baker Desmond Tutun HIV Centre
-tutkimuslaitoksesta.
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Samassa veneessä
elokuva-arvostelu

EERO KETTUNEN

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

H

elsinkiläisillä oli ilo nähdä syyskuussa osana Rakkautta & Anarkiaa
-festivaalin ohjelmistoa Jacques Martineaun ja Olivier Ducastelin ohjaama
elokuva Théo & Hugo dans le même
bateau (Paris 5:59). Elokuvassa kerrotaan ”reaaliajassa” Théon ja Hugon
kohtaamisesta Pariisin yössä.
Elokuva alkaa 20 minuutin kohtauksella, jossa kuvataan mitään peittämättä miesten puuhia pariisilaisella
seksiklubilla. Théo ja Hugo rakastuvat
toisiinsa rakastellessaan osana miesmassaa. Hugo on klubin kanta-asiakas, Théo noviisi. Miesten nautinto on
niin suurta, että Théo ei tajua käyttää
kondomia anaaliseksissä, vaikka sekä
kondomeita että liukuvoidetta olisi tarjolla.
Rakastuneet tapaavat toisensa uudestaan klubin ulkopuolella ja lähtevät polkemaan halki öisen Pariisin.
Ajomatkan aikana selviää, että Hugo

on hiv-positiivinen mutta että hän
käyttää yhdistelmälääkitystä. Draaman lait vaativat, että lasketaan todennäköisyyttä Théon tartunnalle.
Me tiedämme, että todennäköisyys
on nolla. Elokuvassa mainitaan kuitenkin toinen luku. Tieto ”mahdollisesta” tartunnasta kuljettaa elokuvaa
eteenpäin.
Elokuva on fiktiota, mutta se toimii
myös ”valistuselokuvana”. Käsiteltyjä
teemoja ovat muun muassa alle kolmekymppisten homomiesten tietämys tai tietämättömyys hivistä, tapa
kertoa omasta hiv-positiivisuudesta
uudelle ihastukselle ja toimet hiville
altistumisen jälkeen. Elokuvan ”pedagoginen” ote häiritsee ajoittain, mutta toisaalta on hyvä, että näitä teemoja käsitellään näytelmäelokuvassa.
Joka tapauksessa katsoja saa nauttia
edes elokuvan välityksellä rakkaudesta ja öisestä Pariisista...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Projekti hiv-tietoisuudesta
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Positiiviset ry osallistui marraskuun loppupuolella Laurea AMK:N yhdistystorille, jossa eri alojen
yhdistykset saivat esitellä toimintaansa. Tapahtumaan saapui n. 250 opiskelijaa sosiaali- ja liiketalousaloilta. Opiskelijat tutustuvat tapahtuman aikana toripaikalle tuleviin yhdistyksiin. Kevään
aikana opiskelijat työstivät n. 5-8 hengen tiimeissä valitsemalleen yhdistykselle projektityön. Nyt
meillä on käytössä infovideota, joissa kerrotaan millaista on elää hivin kanssa. Videot ovat nähtävillä
YouTube kanavalla. Kiitämme lämpimästi Jenniä, Mariannaa, Elinaa, Juliaa, Jennaa ja Emmaa.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

T

eimme hiv-tietoisuus projektia
osana yhtä opintojaksoamme, jonka tavoitteena oli laittaa hyvä kiertämään. Projektiryhmäämme kuului
kuusi sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa Laurean ammattikorkeakoulusta
Otaniemen kampukselta. Lähdimme
pohtimaan erilaisia aiheita ja tapoja,
jolla voisimme saavuttaa jotakin hyvää jollekin taholle. Monet koulumme
projektiryhmistä lähtivät liikkeelle siitä, että järjestävät tapahtumapäivän
esimerkiksi vanhainkotiin, me lähdimme tavoittelemaan jotain muuta.
Saimme idean lisätä tietoisuutta hivistä, koska sairauteen kohdistuu hirveästi ennakkoluuloja ja syrjintää.

Halusimme lisätä tietoisuutta Hi-viruksesta ja jos edes
muutama ihminen saisi projektimme kautta sairaudesta uutta tietoa ja muuttaisi
ajattelutapaansa, olisimme
onnistuneet projektissamme.

Aihe on lähellä myös montaa muuta sairautta, johon kohdistuu paljon
ennakkoluuloja, lähinnä tietämättömyyden takia. Päätimme toteuttaa
projektin videoiden muodossa. Teimme yhteensä 10 videota, jotka kertovat keskeisimpiä asioita sairauteen
liittyen. Teimme kyselypohjan johon
saimme nuorilta aikuisilta kysymyksiä
liittyen hiviin. Videoiden kautta pyrimme tuomaan näihin kysymyksiin
vastauksia. Videoprojektin tekeminen
tuntui siltä, että sillä voisi saada jotakin todella arvokasta aikaan ihmisten
elämässä, että sen vaikutukset voisivat näkyä paljon muussakin kuin vain
omissa opinnoissani.
Opimme projektin kautta kaikki ainakin videonmuokkaustaitoja, mutta paljon muutakin. Kuvamateriaalin
saaminen aiheista vaati paljon pohdintaa siitä, miksi hiviä sairastava ei
itse haluaisi kasvojansa videolle. Pohdimme voisimmeko itse näyttää kasvomme ja aloimme ymmärtää kuinka pelottavaa sairaudesta kertominen
voi olla. Aihe sai meidät pohtimaan
miltä itsestäni tuntuisi, jos joutuisin jatkuvasti miettimään mitä toiset ihmiset ajattelevat minusta ja sairaudestani ja että tulenko torjutuksi

lähipiirissäni sairauteni takia. Projektin teko oli silmiä avaavaa; jouduimme kohtaamaan omat tuntemukset
ja ajatukset siitä millaista on esiintyä
hiv-positiivisena videolla esimerkiksi
äänenä. Ei ollut enää itsestään selvää
tehdä videoita omilla kasvoilla, omana persoonana. Koimme eräänlaista
samaistumisen tunnetta hiv-positiivisia kohtaan, ja aito halu muuttaa ihmisten ennakkoluulot sairastuneita
kohtaan kasvoi entisestään.
Osa meistä sai myös paljon uutta tietoa hivistä tai ainakin tietomme päivittyivät. Myös meidän ryhmäläisten
asenteen muuttuivat kun saimme tietää sairaudesta enemmän. Projekti oli
työläs, mutta onneksi meillä oli hyvin
aikaa. Saimme Positiiviset ry:ltä tietoa hivistä ja järjestön positiivinen ja
innokas ote projektiin heti alussa innosti myös meitä tekemään töitä
projektin eteen.
Videot nähtävillä Positiiviset ry:n
Youtube kanavalla.
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Positiivista seksuaalineuvontaa
Positiivisista
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

M

itä on seksuaalineuvonta?

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen
liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.
Seksuaalineuvonta sisältää yleensä
2–5 tapaamiskertaa ja sitä toteuttaa
seksuaalineuvojakoulutuksen saanut
ammattihenkilö.
Seksuaalineuvonnassa selvitellään
seksuaalisuuden ja seksielämän erilaisia haasteita.
Tyypillisiä seksuaalineuvontatilanteita ovat mm. seksuaalinen haluttomuus, tunteiden ilmaisun, vuorovaikutuksen ja läheisyyden ongelmat,
itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät
pulmat sekä eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaaliset haasteet.
Milloin minun kannattaisi
hakeutua seksuaalineuvontaan?
Seksuaalineuvontaan kannattaa hakeutua, kun jokin seksuaalisuuteesi
liittyvä kysymys mietityttää tai häiritsee. Jos jokin asia häiritsee seksuaalista hyvinvointiasi, on parempi jutella asiasta ammattilaiselle, kuin jäädä
yksin kysymyksen kanssa. Seksuaa-

lineuvonta-asiakkaat tulevat jokainen oman yksilöllisen kysymyksensä
kanssa. Jokainen kysymys on tärkeä.
Seksuaalisuus ja seksuaaliset tarpeet
ovat muuttuvia. Elämäntilanteen
muutos, kuten esimerkiksi oma tai
kumppanin sairaus voi vaikuttaa seksuaalisuuteen ja seksielämään. Silloin
saattaa olla hyvä päivittää tilannetta
yhdessä seksuaalineuvojan kanssa.
Mitä hyötyä minulle on seksuaalineuvonnasta?
Neuvonnassa voit keskustella hiviin
liittyvistä kysymyksistä sekä hivin
mahdollisesta vaikutuksesta seksuaalisuuteesi.
Seksuaalineuvonnan avulla voit löytää uudenlaisia ratkaisu- ja käyttäytymismalleja liittyen seksuaalisuuteesi
ja seksielämääsi. Oikea-aikainen
seksuaalineuvonta ehkäisee seksuaaliongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista parantaen elämänlaatua.
Seksuaalineuvojan vastaanotolla on
mahdollista keskustella yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Miten voin saada seksuaalineuvontaa Positiivisista?
Positiiviset ry tarjoaa maksutonta
seksuaalineuvontaa hiv-tartunnan
saaneille ja heidän kumppaneilleen.
Tarjoamme neuvontaa kasvokkain,
skypen välityksellä tai puhelimitse.
Kaikkiin neuvontapalveluihin voi
tulla nimettömästi ja luottamuksellisesti. Neuvontaan voi tulla yksin
tai kumppanin kanssa.
Ota rohkeasti yhteyttä, varaa aika
neuvontatapaamiseen!
Seksuaalineuvojat:
Juha-Erkki Kants,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Sini Pasanen,
sini.pasanen@positiiviset.fi
Erik Mattsson,
erik.mattsson@positiiviset.fi
puhelimitse numerosta: 09 692 5441
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Tervetuloa juttelemaan!
Positiiviset-chat

Chat

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

O

lemme aloittaneet chat
työskentelyn www.positiiviset.fi
sivustolla 1.11.2016. Chat on tarkoitettu ensisijaisesti hiv-positiivisille ja
heidän läheisilleen. Chatissa voi keskustella anonyymisti ja luottamuksella kaikista hiviin, tartuntatauteihin
sekä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Keskustelut ovat kahdenkeskisiä sinun ja vastaajan välillä eikä kukaan muu pääse niitä seuraamaan.

Tällä hetkellä chat on
avoinna ti-pe klo 11-15, ja
vastaamassa on Positiiviset
ry:n työntekijöitä.
Joulukuussa chat on auki myös iltaisin ja silloin vastaamassa on vapaaehtoisia. Ilta-ajoista ilmoitetaan erikseen
positiiviset.fi verkkosivulla ja Facebook sivuillamme.
Mietityttääkö tietoturva tai muut
yksityisyyteen liittyvät seikat?
Ei huolta; chatin suojaamisen käytetään TLS 1.2 salausta, vahvennettua
”avainta” ja erityistä tekniikkaa, joka
suojaa kaikkea keskusteludataa. Suojaus on palveluntarjoajan mukaan paremmalla tasolla kuin esim. monien
isojen suomalaisten yritysten suojaukset. Keskustelu on siis paitsi luottamuksellista, myös erittäin tietoturvallista ja hyvin suojattua. Keskustelun
alussa järjestelmä luo kirjoittajalle

”vieras”-nimimerkin joka poistuu automaattisesti keskustelun päätyttyä.
Minkäänlaisia tunnistetietoja kirjoittajista ei kerätä tai tallenneta.
Vuoden 2017 aikana tullaan aloittamaan myös ryhmächatit. Toistaiseksi on vielä pohdinnassa, tullaanko toiminta toteuttamaan tukinet.fi
keskustelupalvelussa vai toteutetaanko se positiiviset.fi verkkosivustolla.
Ryhmät tulevat olemaan aihekohtaisia ja niihin voi ilmoittautua joko chatissa, puhelimitse, sähköpostilla tai
tapaamispaikassamme Helsingissä.
Ryhmät ovat suljettuja ja niihin pääsee vain tunnuksilla.
Positiiviset ry:n sähköiset palvelut
noudattavat Positiiviset ry:n arvoja ja niissä arvostetaan ja kunnioitetaan monimuotoisuutta. Positiiviset
chat on syrjinnästä vapaa alue, missä ei tuomita vaan autetaan, neuvotaan ja tuetaan. Voit luottaa siihen
että sinut hyväksytään juuri sellaisena kuin olet; ikään, ihonväriin, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Tehtävämme on
kansalaisjärjestönä olla hiv-tartunnan
saaneiden vertaistukijärjestö ja edunvalvoja.
Chat on osa RAY:n tukemaa
”Tukea ja neuvontaa netissä” -hanketta, joka pyrkii kehittämään uuden
valtakunnallisen väylän tiedon, tuen
ja neuvonnan tarjoamiseksi hivin
kanssa eläville.
Sähköisten palveluiden hyödyntäminen on tärkeää alueellisen tasa-arvon
saavuttamiseksi.
Hiv-positiivisten palvelut ovat keskittyneet suuriin kaupunkeihin ja ma-

talan kynnyksen chat-työllä pyritään
saavuttamaan myös ihmisiä, jotka
asuva pienemmillä paikkakunnilla ja
joilla ei ole muuten mahdollisuutta
osallistua järjestettyihin tapaamisiin
ja koulutuksiin. Kaikki vastaajat ovat
käyneet läpi useita koulutuksia chattyöskentelystä ja uusia chat-vapaaehtoisia etsitään jatkuvasti.
Vastaajina toimii joukko vapaaehtoisina jo pitkään toimineita ihmisiä, jotka osaavat auttaa ja neuvoa monissa asioissa. Chattiin voit tulla myös
tarkistamaan hiv-tietojesi ajankohtaisuutta, kertomaan kuulumisia ja
vaihtamaan ajatuksia toisen hiv-tartunnan saaneen kanssa.
Jos sinulla on tarve pitempiaikaiseen
tukisuhteeseen, sekin on mahdollista,
otat vain yhteyttä Positiiviset ry:hyn,
soitat tai tulet käymään niin kartoitetaan tilanne ja keksitään sinulle sopivin tukimuoto.
Oletko kiinnostunut osallistumaan
vapaaehtoistoimintaan?
Ota yhteyttä chatin kautta,
laita sähköpostia
positiiviset@positiiviset.fi tai
soita Positiiviset ry:n toimistolle
p. 09 692 5441
(avoinna arkisin klo 9-16)
Tai ota yhteyttä suoraan minuun:
juha.sedergren@positiiviset.fi,
p. 044 750 7062
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Mitä on hyvä itsetunto?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

O

tsikko itsessään pitää sisällään
ristiriidan. Hyvä itsetunto on itsensä
hyväksymistä tuomitsematta tai arvottamatta mitenkään. Määrittelemättä sen enempää itsetunnon hyvyyttä tai huonoutta, on se joka
tapauksessa tietoista läsnäoloa tässä
hetkessä. Kuinka tietoista, niin se onkin sitten se määre, jota voidaan tutkia ja kehittää.

Itsetunto antaa suunnan
elämälle ja sen hallinnalle.
Itsetunnon yksi tärkeimmistä peruspilareista on omista tarpeistaan huolehtiminen. Tämä tarkoittaa myös
seksuaalisia tarpeita. Meistä monen
itsetunto on saanut kolauksen kerran

jos toisenkin. Hiv-positiivisena seksuaalisista tarpeistaan huolehtiminen
ei aina ole helppoa Suomessa. Pelko torjutuksi tulemisesta saattaa olla
monelle jopa lähtöasetelma uusia
suhteita solmittaessa. Itsetunto on
koetuksella, kun omiin mahdollisuuksiin suhtaudutaan valmiiksi itsensä
alentaen ja hylkäämistä odottaen.
Tutkimustulokset osoittavat, että nykyisen lääkityksen ansiosta me emme
olekaan enää tartuttavia. Tilanne on
muuttunut olennaisesti, kun hyljeksityistä ja leimatuista onkin tullut haluttuja ja turvallisia. Tällä on varmasti
merkitystä hiv-positiivisen seksuaaliseen itsetuntoon, varsinkin jos omakuva on ollut aikaisemmin kovin kielteinen ja jos oma hiv-tartunta on

jäänyt käsittelemättä tietoisuuden
tasolla. Tuohon negatiiviseen minäkuvan sudenkuoppaan voi helposti
jämähtää, vaikka maailma ympärillä
muuttuu. Vaikka itsetunnon perusta
luodaan jo lapsuudessa ja nuoruudessa, voi itsetuntoa kehittää ja kasvattaa. Yksinkertaisimmillaan itsetunto on ihmisen käsitys siitä, onko
hän riittävän hyvä ja oikeanlainen.
Yhdistyksemme järjestää homo- ja
bimiehille suunnatun työpajan keväällä 2017. Teemana on seksuaalinen itsetunto. Työpajassa tutkitaan
ja työstetään itsetuntoomme vaikuttavia asioita ryhmässä erilaisin harjoituksin ja keskustelemalla.

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

Seksuaalisen
itsetunnon työpaja
hiv+ homo- ja bimiehille ja heidän kumppaneilleen

25.-26.2 sekä 11.-12.3.2017
la klo 12–18 ja su klo 10–14
Työpajassa tutkitaan ja työstetään seksuaalisuuden
ja seksuaalisen itsetunnon teemoja. Työpajaan
mahtuu 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta miestä
ja siihen voi osallistua kumppanin kanssa tai yksin.
Ryhmä on suljettu ja siihen osallistuvia henkilöitä
pyydetään sitoutumaan molempiin viikonloppuihin.
Työpajaan osallistuminen on ilmaista ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville korvataan edestakaiset
matkakulut edullisimman matkustustavan mukaan.
Ryhmässä voi työskennellä sekä suomeksi että
englanniksi.

Ilmoittautumiset työpajaan
Juha-Erkille viimeistään 15.2.2017.
Lisätietoja saat työpajan vetäjiltä:
Psykoterapeutti Juha-Erkki Kants
puh. 044 750 7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Seksuaali- ja pariterapeutti Kari Tuhkanen
puh. 040 594 3428, karmikael67@gmail.com
Seksuaalineuvoja Erik Mattsson
puh. 044 750 7470, erik.mattsson@positiiviset.fi
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HIV is not what it used to be

THE RISE
AND FALL
OF ANGRY
AIDS
World premiere on World AIDS Day 1st Dec

Watch &
share

Make sure the glory days of AIDS are over.
Use condoms. Get tested. Get treated.
HIV medication stops transmission and keeps you healthy.
Keep AIDS angry.
maailmanaidspaiva.fi

MAP_A3_juliste.indd 1

Maailman aids-päivä

21/11/2016 20.03

Maailman aids-päivän videon ”The Rise and Fall of Angry Aids” suunnittelu dynamo&son, toteutus Anima Boutique ja Humina.
Video on nähtävissä mm. positiiviset.fi
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VERTAISTAPAAMISIA 2017
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

T

apaamiset ovat avoimia vertaistapaamisia. Uudet tulijat ovat tervetulleita tapaamisiin koska tahansa.
Tapaamisiin on mahdollista tulla tutustumaan ja katsomaan, miten vertaistuki toimii. Avoimuus tarjoaa osallistujille tilaisuuden tavata uusia
”kohtalotovereita”, joiden kanssa voi
jakaa kokemuksia.
Vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki on läsnä kaikissa vuoden ensimmäisissä vertaistapaamisissa ja kuulisi mielellään toivomuksia mitä sinä haluaisit tapaamisten

sisältävän ja miten voisimme kehittää tapaamisia. Haluatko esimerkiksi ohjattuja keskusteluja jostain
aiheesta, asiantuntija alustuksia
keskusteluille tai vaikkapa jotain
toiminnallisia tapahtumia?
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi tapaamisiin niin uudet hiv-tartunnan saaneet kuin myös ne, jotka eivät
ole aikaisemmin osallistuneet toimintaamme, sekä myös ne, jotka ovat jo
osallistuneet tapaamisiin.
Voit myös lähettää toivomuksia
tapaamisten suhteen

sähköpostitse osoitteeseen
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Kaikista myöhemmistä vuonna 2017
tapahtuvista vertaistapaamisista ilmoitetaan kotisivuillamme www.positiiviset.fi sekä Poverissa ja Helpperissä, joka alkaa ilmestyä sähköisenä
versiona.
Lisätietoja tapaamisista sekä tapaamispaikan saat tietoosi yhdyshenkilöiltä ja toimistoltamme
(09) 692 5441 tai suoraan
Juha-Erkiltä, puh 044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
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Positiiviset ry:n toimitiloissa Helsingissä Kampissa, Malminkatu 24
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kohdennetut tapaamiset
Homo- ja bimiehet
Hiv-positiivisille homo- ja bi-miehille
kotipaikkakuntaan katsomatta.
La 28.1. klo 18
verti.miehet@gmaill.com
puh. 044 750 7456.
Naiset
Hiv-positiivisille naisille kotipaikkakuntaan katsomatta.
La 14.1. klo 17
Naisten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7457
verti.naiset@gmail.com
Nuoret
Nuorille aikuisille (noin 18–30-vuotiaille, ikäraja ei ole ehdoton).
Pe 13.1. klo 17
Nuorten yhdyshenkilö,
puh 044 750 7468
verti.nuoret@gmail.com

+55-vuotiaat
Kaikille 55 vuotta täyttäneille hiv-positiivisille miehille ja naisille. Ryhmässä ei ole yläikärajaa.
La 21.1. klo 13
Yhdyshenkilö, puh. 044 750 7467
verti.plus55@gmail.com

Läheiset
Hiv-positiivisten puolisoille ja kumppaneille. Toinen läheisten tapaaminen on tarkoitettu muille läheisille
kuten sisarukset, äidit, isät, ystävät ja
tuttavat. Tietoja saa toimistolta vertaistuen koordinaattori Juha-Erkiltä.

Heterot
hiv-positiivisille heteroille sekä
miehille että naisille.
Pe 10.2. klo 17
lisätietoja ja ilmoittautumiset:
puh 044 750 7453, ti ja to klo 17-19.
verti.heterot@gmail.com

Päihteettömät
Tarjoaa tukea huumeista irti
päässeille, puh. 044 750 7461.

Perheet
Kaikille lapsiperheille,
joissa on hiv-positiivisia.
Perheiden yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7459 ti 15–18.
verti.taaperot@gmail.com
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Alueelliset tapaamiset on tarkoitettu kaikille hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Turku
Pe 20.1. klo 17
Turun yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7452 to klo 17–19.
verti.turku@gmail.com

Hämeenlinna
Tapaaminen ilmoitetaan myöhemmin
Hämeenlinnan yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7453 ti ja to klo 17–19
verti.hameenlinna@gmail.com

Oulu
Pe 3.2. klo 17
puh. 044 750 7462
verti.oulu@gmail.com

Tampere
Pe 27.1. klo 17
Tampereen yhdyshenkilö,
puh 044 750 7451 ma-ke klo 17–19.
verti.tampere@gmail.com

Toivotamme
lämpimästi
tervetulleeksi kaikki
hiv-tartunnan
saaneet ja heidän
läheisensä!

