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PÄÄTOIMITTAJA
Sini Pasanen 

TOIMITUSKUNTA 
Positiiviset ry:n vapaaehtoisia.

TAITTO
Varpu

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 tervetul-
leita kaikki hiv-positiiviset, läheiset sekä 
heidän hyvinvointinsa ja elämänlaa-
tunsa edistämisestä kiinnostuneet. 
Jäsenhakemuskaavakkeen voit tilata 
toimistoltamme. Yhdistyksen säännöt 
löytyvät positiiviset.fi » yhdistys » 
säännöt. 

Sinun ei tarvitse olla jäsen  
osallistuaksesi toimintaan.

s. 10   

s. 17   
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Sankarin matka
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PUHEENJOHTAJA 
TAPANI VALKONEN  

Syysseminaarin onnellisuusluen-
noitsija puhui vaikeuksien ja sairauk-
sien kohtaamisesta sankarin matka-
na. Ajattelin, että tuo on totta, mutta 
onpa röyhkeää sanoa se tälle yleisöl-
le, joka koostuu pääosin hiv-positiivi-
sista jäsenistämme. Millä tavoin sai-
raus ja sen tuomat haitat voivat olla 
satumaisen matkan alku? Pari kuu-
kautta asiaa pohdittuani tajuan, että 
mistä minä voin tietää millaista tus-
kaa luennoitsija on kohdannut elä-
mässään. Miten ylipäänsä voin olla 
varma siitä, minkälaista taistelua joku 
kohtaamani ihminen käy sisimmäs-
sään? Kysyessäni, mitä jollekulle kuu-
luu, vastaus on yleensä ”hyvää”. Kas-
vot tai kehonkieli saattavat kertoa 
ihan muuta.

Sankarin matkalle ihmemaa hiviin 
tarvitaan kavereita, eihän tarinasta 
syntyisi muuten alkuakaan. Jos mie-
lestäsi ystäväsi, vanhempasi tai puoli-
sosi eivät ole riittävän sankarillisia tä-
hän tehtävään, niin matkaseuraa voi 
hakea potilasjärjestöstä. Meillä on 
koulutettuja tukihenkilöitä ja henkilö-
kuntaa tähän tehtävään. Koulutuksel-
la tai valmennuksella voi olla kuiten-
kin vain vähän tekemistä sen kanssa, 
minkälaisen matkakumppanin halu-
at. Ehkä kokemattomampi kumppa-
ni on juuri sinulle paras? Luottamus 
syntyy omien haavoittuvien puolien 
tuomisessa esiin. Järjestöä ja sen tar-
joamia tapaamismahdollisuuksia voi 
pitää harjoitusalustana vaikeiden ky-
symysten esille tuomisessa.

Hiv on tapahtunut tosiasia elämäs-
säni. Mutta onko se asia, joka mää-
rittää minua? Jos minulta on mennyt 
terveys tai olen tullut torjutuksi sai-
rauteni takia, niin annanko sen vielä 
viedä minun iloni ja elämänvoimani? 
Eivät ne ole riippuvaisia mistään ul-
koisista tekijöistä. Minä olin tyytymä-
tön elämääni silloin, kun minulla oli 
puoliso, vakituinen työpaikka ja oma 
koti. Nyt näistä ei ole jäljellä paljoa. 
Silti olen huomattavasti onnellisem-
pi, kun ymmärrän, että on aivan tur-
ha asettaa onnellisuudelle ehtoja tu-
levaisuuteen. Sitten kun ne täyttyvät, 
olen valmis ja täysi ihminen. Sitten-
kun –hetkeä ei ikinä tullut, kyllästyin 
odottamaan sitä. Ainoa mitä minul-
la on, on tämä hetki. Tässä hetkessä 
voin päättää, toivotanko tämän het-
ken tervetulleeksi, vai sanonko, että 
tämä ei voi tapahtua minulle, koska 
minä en halua näin olevan tai en ole 
ansainnut tätä.
 
Onni ei ole jotain mitä voi kerätä 
ja säilöä talteen, sen voi antaa vain 
eteenpäin ja toivottaa hyvää matkaa. 
Vapaaehtoistoiminnassa mukana ol-
leet ovat kokeneet tämän todek-
si. Olin ilahtunut, kun joukko nuo-
ria Christina Nenosen johdolla olivat 
Maailman aids-päivän viikolla tem-
paisseet Helsingin musiikkikirjastoon 
hiviin liittyvän tapahtuman. Kansain-
välisten artistien liikkeelle panema 
Keep Child Alive -kampanja saattaa 
tuntua kaukaiselta ja hyväntekeväi-

syyden kohde vielä kaukaisemmal-
ta. Kysymyksessä on kuitenkin sama 
hiv, mikä on meidät potilasjärjestön 
toimijat ja jäsenet tuonut yhteen. Yh-
teistyössä tämänkaltaisten tapahtu-
mien tiimoilla me saamme mahdolli-
suuden tuoda omaa viestiä kuuluville 
sellaiselle kohderyhmälle, joka taval-
lisesti ei edes huomaisi meidän tiedo-
tustamme.

Ristiriitaiset oikeuden päätökset ja 
juuri Maailman aids-päivän aattona 
tapahtunut tiedotusvälineiden hiv-
uutisointi jättävät meille vielä pal-
jon työtä ihmisoikeuksiemme eteen 
tehtäväksi ensi ja tuleville vuosil-
le. Yhdistyksenä toimimme tiiviis-
sä yhteistyössä viranomaisten kans-
sa. Jäsenistö on se selkäranka, johon 
tukeudumme. Vuonna 2015 oli ta-
paamistilaisuuksia eri puolilla Suo-
mea. Ensimmäistä kertaa järjestettiin 
vertaistukitapaaminen myös Ahve-
nanmaalla ja saimme ruotsinkielisel-
tä kulttuurirahastolta varoja tiedo-
tukseen toisella kotimaisella kielellä. 
Toivon, että jokainen, joka on mietti-
nyt, että uskaltaisiko Positiiviset ry:n 
tai Hiv-tukikeskuksen järjestämiin 
tapahtumiin lähteä, tulisi mukaan 
omalle sankarimatkalleen.
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Maailman aids-päivä  
1.12.2015
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maailman aids-päivää 1.12. on 
vietetty vuodesta 1988 lähtien. Toi-
mintaa Suomessa on koordinoinut 
Maailman aids-päivän toimikunta, 
johon kuuluu toimijoita eri taholta. 
Vuoden 2015 teemana oli monimuo-
toisuus. 

  
Ihmisten monimuotoisuu-
den kunnioittaminen on 
edellytys hiv-tartuntaan ja 
tartunnan saaneisiin liitty-
vien ennakkoluulojen torju-
misessa.  
 
Sen avulla parannetaan myös hiv-tes-
teihin hakeutumista, edistetään tar-
tuntojen varhaista toteamista sekä 
ennaltaehkäistään uusia tartuntoja.
 
Muutaman viime vuoden ajan edel-
lisellä viikolla on osallistuttu Euroop-
palaiseen testausviikkoon, jolloin 
hiv-testausta on tarjottu toimijoiden 
puolelta tehostetusti. Myös Positiivi-
set ry osallistui testausviikolle tarjo-
amalla hiv-pikatestiä hiv-positiivisen 
tekemänä. Tilaisuus sai hyvän vas-
taanoton, ja testausta järjestettäneen 
tulevaisuudessakin.

Mediassa Maailman aids-päivä huo-
mioitiin monin eri tavoin radiota ja 
tv:tä myöten. 
Varaslähtö Maailman aids-päivän 
viettoon otettiin jo marraskuun vii-
meisenä päivänä Helsingissä sekä 
Oulussa. Helsingissä järjestettiin kai-
kille avoin yleisöluento Päivitä tietosi 
hivistä Kallion kirjaston Kupolisalissa. 
Positiiviset ry:stä Sini Pasanen ja Ta-
pani Valkonen kertoivat mitä hiv on 
tänä päivänä ja vastasivat ahkeras-
ti yleisön kysymyksiin. Myös Toivon 
päivän sarjakuvakilpailuun Elämi-
nen hivin kanssa osallistuneita töitä 
on näytteillä kirjastolla 13.12 saakka. 
Oulussa puolestaan järjestettiin Maa-
ilman aids-päivän infotilaisuus Ota 
hiv puheeksi! 

Tampereen Maailman aids-päivän ti-
laisuudesta Hiv-tukikeskuksen Ka-
tariina Huuhka kertoi näin: ”Hiv-tu-
kikeskus ja Pro-tukipiste järjestivät 
yhdessä Tampereen kaupungin 
kanssa 1.12. info-torin nuorten sek-
suaaliterveyden parissa toimiville 
työntekijöille kuten koulu- ja opis-
kelijaterveydenhuolto, YTHS sekä 
nuorten kanssa toimivat järjestöt. In-
fo-torilla tietoa tarjosivat Hiv-tuki-
keskuksen ja Pro-tukipisteen lisäksi 
Pirkanmaan Seta ja Sinuiksi.fi-han-
ke, Seksuaaliterveyttä kehitysvam-
maisille- projekti, Nuorisoneuvola, 
Positiiviset ry, sukupuolitautien po-

liklinikka ja A-klinikkasäätiön Nervi. 
Valitettavasti paikalle tuli vain muu-
tama osallistuja. He toki olivat erittäin 
kiinnostuneita, keskustelivat kaikkien 
toimijoiden kanssa ja keräsivät mate-
riaalia. On vaikea kuvitella, että pai-
kalle saapuneet ihmiset olisivat olleet 
erityisen valveutuneita; kyse lienee 
siitä, että perusterveydenhuollos-
sa ajan ottaminen tällaisiin tapahtu-
miin on vaikeaa. Vastaisuudessa pi-
tää tarkemmin miettiä miten nuorten 
kanssa toimivia perusterveydenhuol-
lon työntekijöitä parhaiten voisi ta-
voittaa.” 

Helsingin Maailman aids-päivän tilai-
suuteen Pikkuparlamentin Kansalai-
sinfoon oli kutsuttu kansanedustajia 
keskustelemaan ajankohtaisista hiv-
työhön liittyvistä aiheista. Kiireisistä 
kansanedustajista paikalla olivat Ai-
no-Kaisa Pekonen, Annika Saarikko, 
Juho Eerola, Outi Alanko-Kahiluoto ja 
Sirpa Paatero. Harmi, että eduskunta-
työhön liittyvät kiireet pitivät kansan-
edustajien vierailut kovin lyhyinä. 
Keskustelutilaisuudessa kuultiin Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen in-
fektiotaudit-osaston johtajan, tutki-
musprofessori Mika Salmisen alustus 
hiv-ennaltaehkäisytyön kannalta tär-
keistä kohdennetuista palveluista 
sekä Positiiviset ry:n toiminnanjohta-
ja Sini Pasanen alustus hiviin liittyvis-
tä ihmisoikeuskysymyksistä.
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Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasanen piti alustuksen 
hiviin liittyvistä ihmisoikeuskysymyksistä. Kuva: Tani Simberg

THL:n infektio-osaston johtaja Mika Salminen piti alustuksen 
matalankynnyksen palveluiden merkityksestä hivin ennaltaeh-
käisyssä. Kuva: Tani Simberg 

Positiiviset ry:n puheenjohtaja Tapani Valkonen piti alustuk-
sen siitä, millaista on elää hivin kanssa Suomessa vuonna 2015. 
Kuva: Tani Simberg

Hiv-tukikeskuksen toiminnanjohtaja Jukka Keronen  
toimi tilaisuuden puheenjohtajana. Kuva: Tani Simberg

Kansanedustaja Sirpa Paatero (SDP) kommentoi alustuksia 
ja vastasi yleisökysymyksiin. Kuva: Tani Simberg 

Kansanedustajat Annika Saarikko (Keskusta) ja Aino-Kaisa  
Pekonen (Vasemmistoliitto) kommentoivat alustuksia ja  
vastasivat yleisökysymyksiin. Kuva: Tani Simberg
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Salminen toi esille sen, miten tärkeä 
tekijä matalan kynnyksen palveluil-
la on osana ennaltaehkäisyä koskien 
myös pääsemistä helposti hiv-testiin. 
Hiv-testiin tulisi päästä helposti, näin 
myös mahdollisimman moni pääsisi 
lääkityksen piiriin, joka taas vähentäi-
si hivin tarttumista.  

Esille nousivat mediassa viime aikoi-
na olleet uutisoinnit, joissa poliisi on 
pyytänyt hiv-positiivisten prostituoi-
dun asiakkaita ilmoittautumaan. Uuti-
sointitapa herätti keskustelua ja miet-
teitä siitä, olisiko siihen mahdollista 
vaikuttaa. Nähdäänkö seksipalvelu-
ja ostavat asiakkaat ”uhreina” vaikka 
seksipalveluja myyvän henkilön neu-
votteluasema esim. siitä, käytetäänkö 
kondomia vai ei, on yleensä heikompi 
kuin ostajan.  

Hiv-valistuksen osalta toivottiin 
enemmän riskikäyttäytymiseen liit-
tyvän tiedon esilletuomista. Kehitys-
apurahojen leikkaamista pidettiin 
huolestuttavana, monet onnistuneet 
projektit kehitysmaissa joudutaan 
lopettamaan tai toimintaa supista-
maan. Ennaltaehkäisy jää vähäisem-
mäksi. Keskusteluissa tuli esiin, että 
Suomeen ei tällä hetkellä tule vielä 
paljonkaan pakolaisia Afrikan maista, 
joissa hiv-tartuntojen määrä on huo-
mattavan suuri.  
Keskustelussa nousi esille kysymys 
mitä kuuluu uudelle tartuntatautilail-
le. THL:n Salminen vastasi, että lain 
valmistelu on loppusuoralla, ja siihen 
ei ole tulossa muutoksia entiseen ver-
rattuna, koskien mm. paperittomien 
ihmisten terveydenhuoltoa. 
Sini Pasanen piti alustuksen ihmisoi-
keuksista. Vaikka hiv-tartunnan saa-
neiden asema on vuosikymmenien 
aikana parantunut, syrjintää ja pelkoa 

on edelleen. Kansaedustaja Pekonen 
kertoi, että hän ei edes tiennyt hiv-
positiivisilla on matkustusrajoituksia 
joihinkin maihin. 
Yleisöstä tuotiin esiin, että stigman 
vastaisessa taistelussa on epäonnis-
tuttu, koska stigmaa ja ennakkoluulo-
ja on edelleen vaikka mm. onnistunut 
lääkitys vähentänyt tarttumisriskin 
lähes olemattomaksi. Kouluopetuk-
sessa käytettävässä seksuaalitervey-
denmateriaalissa seksiä ja seksitapo-
ja käsitellään hyvin suppeasti ja lähes 
poikkeuksetta heteroseksin näkökul-
masta. 
Tilaisuuden lopuksi Tapani Valko-
nen kertoi elämästä hiv-positiivise-
na. Tapani korosti, että jokaisella on 
oma tarinansa ja hän voi puhua vain 
omasta elämästään. Vaikka itse oli-
si valmis tulemaan ulos ”hiv-kaapis-
ta”, joutuu kuitenkin miettimään vai-
kuttaako ulostulo esim. lähimmäisten 
elämään. 
Valkonen on yksi niistä hiv-positiivis-
ta, jotka tekevät hiv-testejä yhteis-
työssä Hiv-tukikeskuksen ja Pro-tu-
kipisteen kanssa. Pelko tulla testiin 
on edelleen suuri. Joku saattaa miet-
tiä montakin vuotta testiin tulemista, 
vaikka hivin kanssa voi elää hyvää ja 
normaalia elämää.  

Jo perinteeksi muodostuneet Kam-
pin kappelin muistotilaisuudet aid-
siin kuolleiden muistoksi ja tänä 
vuonna positiivisen hiv- diagnoosin 
saaneiden puolesta järjestettiin tänä-
kin vuonna. Kahdessa muistotilaisuu-
dessa esiintyi naiskuoro Kaupungin 
Naiset. He esittivät Petra Lampisen 
säveltämiä kappaleita suomalaisten 
nykyrunoilijoiden teksteihin. Pappi 
Nanna Helaakoski puhui taas erittäin 
koskettavasti. Tartunnan saanut voi 
olla meistä kuka tahansa; pappi, luk-

kari, talonpoika tai kuppari. 
Päivä huipentui Maailman aids-päi-
vän klubin ravintola Herculekseen. 
Pertti Kurikan Nimipäivät oli tehnyt 
teemapäivää varten kappaleen Pertti 
käyttää kondomia.  

– Uusi biisi on erittäin hyvää musiik-
kia. Se kertoo siitä, että Pertti käyt-
tää kondomia. Se on minusta erittäin 
hyvä asia. Hiv on tarttuva tauti. Sitä 
me emme halua. Käyttäkää kondo-
mia, jos haluutte, kertoo yhtyeen ki-
taristi ja biisintekijä Pertti Kurikka. 
Tätä ennen lavalla olivat jo ehtineet 
esiintyä burleskitaiteilijat Sir Water-
lily & Johnny Moth sekä Rauhatäti ja 
Enkelit. Jaossa oli myös Map-kondo-
meja, jonka kuvituksesta vastasi myös 
Pertti Kurikka sekä myös muuta ma-
teriaalia.  

Turun AMK:ssa sosiaali- ja terveys-
alan opintojen kampuksella järjestet-
tiin oma tilaisuus muutaman sosio-
nomiopiskelijan ja SPR:n Ruiskatu 8 
-osaston voimin. 
Päivä oli ollut erittäin onnistunut, 
sekä opettajilta että opiskelijoilta tuli 
kiitosta aiheen nostamisesta esille 
sekä ajantasaisen tiedon välittämises-
tä. Innostus oli niin suuri, että jatkoa 
seuraa mahdollisesti ensi vuonnakin. 
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Kampin kappelin muistotilaisuudet aidsiin kuolleiden muistoksi

Lisää kuvia Facebookissa: Maailmanaidspäivä

Maailman aids-päivän klubin tunnelmia ravintola  
Herculeksesta
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Toukokuun lopulla julkaistussa 
START tutkimuksessa todetaan, että 
varhainen hiv-lääkitys parantaa hivin 
hoitotuloksia. Hiv-tartunnan saaneilla 
on huomattavasti pienempi riski sai-
rastua aidsiin tai muihin vakaviin sai-
rauksiin, kun lääkitys aloitetaan mah-
dollisimman pian. 

Hiv-lääkitys kannattaa aloittaa CD4-
solujen ollessa yli 500 eikä odottaa 
niiden tippumista 350 kopioon/ml. 
START on suuri kansainvälinen satun-
naistettu kliininen tutkimus, joka al-
koi vuonna 2011. Tutkimukseen on 
osallistunut 4685 hiv-positiivista 35 
eri maasta.

www.aidsmap.com/START-trial-
finds-that-early-treatment-impro-
ves-outcomes-for-people-with-HIV/
page/2972157/ 

www.hs.fi/tiede/a1305958762627

UUTISIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EACS (European AIDS Clinical Society): Hiv-lääkitys kannattaa aloittaa  
mahdollisimman pian tartunnan toteamisen jälkeen  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

B arcelonassa järjestettiin loka-
kuussa järjestyksessään 15. Euroopan 
aids-konferenssi. Konferenssissa jul-
kaistiin EACS:in uusi ohjeistus, jonka 
mukaan antiretroviraali-lääkitys kan-

nattaa aloittaa mahdollisimman pian 
hiv-tartunnan toteamisen jälkeen.  
Ohjeistuksessa mainitaan myös PEPin 
aloituksesta; hiv-positiivisen ollessa 
toimivalla lääkityksellä, ei jälkiehkäi-

Tutkimus: Hiv-lääkitys kannattaa aloittaa välittömästi diagnoosin jälkeen
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

syä kannata aloittaa esim.  
kondomin rikkoutumistapauksissa.  
EACS:n Guidelines löytyy mm.  
 
www.eacsociety.org/guidelines/eacs-
guidelines/eacs-guidelines.html

Hiv-positiivisten huumeidenkäyttäjien päiväkeskus Sörnäisiin
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

A-klinikkasäätiö tiedotti 
18.11.2015, että hiv-positiivisten huu-
meidenkäyttäjien päiväkeskus aloit-
taa toimintansa ensi vuoden alusta 
lukien Helsingin Sörnäisissä. Päivä-
keskus on auki päivittäin kello 9.00–
15.30.
Päiväkeskuksessa asiakkailla on mah-
dollisuus ruokailla, saada lääkehoitoa, 
peseytyä ja pestä pyykkiä. Palvelutar-
jonta sisältää myös lääkäri-, sairaan-

hoitaja-, laboratorio- ja terveysneu-
vontapalvelut. Päiväkeskustoiminta 
perustuu yhteisöllisyyteen, ja vertais-
toiminta on suuressa roolissa. Ympä-
ristötyötä tehdään päiväkeskuksen 
lähiympäristössä.
Päiväkeskuksen lisäksi järjestetään 
kotihoidon palveluja ja tukea asu-
miseen asiakkaille, jotka eivät pys-
ty asioimaan päiväkeskuksessa. Ko-
tihoidon palvelut pitävät sisällään 

terveydenhoitoa, psykososiaalista  
tukea ja verkostotapaamisia.
Toiminnan järjestää A-klinikkasää-
tiö yhteistyössä Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kaupunkien ja HUS:n infek-
tiosairauksien poliklinikan kanssa.

***
Hiv-positiivisten erityispalvelut  
Helsingin Diakonissalaitoksen  
Munkkisaaren toimintakeskuk- 
sessa ovat päättyneet. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WHO: Kaikille oikeus hiv-lääkkeisiin
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maailman terveysjärjestö 
(WHO) julkisti uudet suositukset hiv-
lääkityksen aloittamisesta. Järjestön 
uuden suosituksen mukaan kaikilla 
hiv-positiivisilla on oikeus antiretro-
viraalilääkitykseen mahdollisimman 
pian tartunnan toteamisen jälkeen.
Antiretroviraalit eli arv:t ovat tärkein 
hivin hoidossa käytettävä lääkeryh-
mä. Vanha suositus oli, että arv-hoito 
aloitetaan vasta, kun niin sanottujen 
auttajasolujen määrä on laskenut alle 
tietyn tason.
Suositus nostaa hoitoon oikeutettu-
jen määrän 28 miljoonasta 37 miljoo-

naan, eli kaikkiin maailman hiv-po-
sitiivisiin. Suosituksen muuttaminen 
perustuu WHO:n mukaan testeihin, 
joissa on havaittu, että varhainen 
arv-lääkityksen käyttö pitää hiv-po-
sitiiviset hengissä ja terveempinä ja 
heikentää myös riskiä viruksen siirty-
misestä kumppanille. Mikäli suositus-
ta noudatetaan, ne saattavat auttaa 
välttämään yli 21 miljoonaa kuole-
maa ja 28 miljoonaa uutta tartun-
taa vuoteen 2030 mennessä, järjes-
tö kertoo.
YK:n hiv/aids-ohjelma Unaids on kii-
tellyt uutta ohjeistusta. Myös Lääkärit 

ilman rajoja on tyytyväinen ohjeisiin, 
mutta se muistuttaa, että uuden suo-
situksen toteuttaminen vaatii paljon 
lisätukea avunantajilta ja hallituksilta. 
Hoidon myös pitäisi siirtyä klinikoilta 
yhteisöihin, järjestö sanoo. Kansain-
välisen yhteisön tavoitteena on lopet-
taa hiv-epidemia vuoteen 2030 men-
nessä. Tavoite sisältyy myös viime 
viikolla YK:ssa hyväksyttyihin uusiin 
globaaleihin kehitystavoitteisiin.  

maailma.net/artikkelit/who_kaikille_
oikeus_hivlaakkeisiin

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

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

Tuhannet C-hepatiittiin sairastuneet jäävät vaille hoitoa

Maksasairaus C-hepatiitin saa 
runsaat tuhat ihmistä vuodessa, mut-
ta liian moni jää huomaamatta ja voi 
levittää tartuntaa. Näin päättelee Mu-
nuais- ja maksaliiton, A-klinikkasää-
tiön sekä lääkeyhtiöiden Abbvie ja 
MSD tilaama raportti. 
Yksilöille tulee tarpeetonta kärsimys-
tä ja yhteiskunnalle isoja menoja. 
Vaikka joka kuudes sairastunut para-
nee itsekseen, muiden tauti muuttuu 
pysyväksi eli kroonistuu.
Joka neljännen pitkittynyttä muotoa 
sairastavan maksa-arvot pysyvät en-
nallaan, mutta muiden eivät. Silloin 

herää helposti epäily alkoholin suur-
kulutuksesta, vaikka siitä ei olisi kyse.
Sairauteen liittyy myös leima, jota 
Munuais- ja maksaliiton toiminnan-
johtaja Sari Högström kuvailee pa-
haksi: ”Hepatiitistaan ei voi kertoa 
työpaikalla, sukulaisille tai ystävil-
le. Jos lapsi on päivähoidossa, hänel-
le ei voi kertoa, koska hän voi kertoa 
toisille lapsille ja siitä tulee ongelmia”, 
Högström selvitti raportin julkaisuse-
minaarissa Helsingissä tiistaina.
C-hepatiitti tarttuu veren kautta. Ylei-
sin väylä ovat likaiset huumeneulat ja 
-ruiskut, mutta taudin voi saada myös 

suojaamattomasta seksistä ja likaisis-
ta lävistys- tai tatuointivälineistä.
Seminaarissa korostettiin, että tau-
dinkantaja pitäisi hoitaa. Se pysäyt-
täisi taudin leviämisen. Käytössä on 
parantavia lääkkeitä, mutta kaikki sai-
raalat eivät anna niitä.
Suomi on aloittanut kansallisen  
C-hepatiitti strategian tekemisen,  
jonka tavoitteena on lisätä tasa-arvoa 
taudin toteamisessa ja hoidossa.  

www.hs.fi/paivanlehti/14102015/
a1444708714950
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Kaksi ennakkopäätöstä 
korkeimmasta oikeudesta 

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

TOIMINNANJOHTAJA 
SINI PASANEN  

KKO 2015:84 Törkeän pahoin-
pitelyn yritys  

Korkein oikeus hylkäsi syytteen  
törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.

Tapauksessa KKO 2015:84 oli kyse sii-
tä, että hiv-infektiostaan tietävä hen-
kilö oli ollut suojaamattomassa suku-
puoliyhteydessä siitä tietämättömän 
henkilön kanssa, mutta hiv ei ollut 
tarttunut. Korkein oikeus hylkäsi syyt-
teen törkeän pahoinpitelyn yrityk-
sestä. 
Korkeimman oikeuden mukaan hiv-
positiivinen mies ei syyllistynyt rikok-
seen, vaikka hän oli naisen kanssa 
suojaamattomassa sukupuoliyhdyn-
nässä kertomatta tälle sairaudestaan.
KKO:n mukaan tartunnan todennä-
köisyys oli niin pieni, että syyte tör-
keän pahoinpitelyn yrityksestä oli hy-
lättävä. KKO kiinnitti ratkaisussaan 
huomiota muun muassa siihen, että 
mies käytti lääkitystä, joka todennä-
köisesti alentaa tartuntariskiä  
entisestään.

Aiemmin sekä käräjäoikeus että ho-
vioikeus olivat tuominneet miehen. 
Käräjäoikeus katsoi, että mies yrit-
ti vahingoittaa naisen terveyttä aihe-
uttamalla tälle elinikäisen vakavan 
sairauden. KKO arvioi kuitenkin, että 
lääkitystä käyttänyt mies ei yrittänyt 
tahallaan vahingoittaa naisen terve-
yttä tai pitänyt todennäköisenä, että 
nainen saisi hiv-tartunnan. Nainen ei 
saanut tartuntaa.

KKO 2015:84 Vaaran aiheuttaminen 
 
Korkein oikeus tuomitsi vaaran  
aiheuttamisesta.

Tapauksessa KKO 2015:83 oli kyse 
hiv-positiivisuudestaan tietoisen 
henkilön suojaamattomasta anaali-
yhdynnästä. Yhdyntäkertoja oli ollut 
useita noin kuukauden ajan, eikä toi-
selle osapuolelle ollut kerrottu hiv-
positiivisuudesta. Tässäkään tapauk-
sessa hiv ei ollut tarttunut. Korkein 
oikeus tuomitsi vaaran aiheuttami-
sesta.

Tapauksen perusteluissa viitattiin 
huolellisuusvelvollisuuteen, vaaran-
nettujen etujen tärkeyteen ja ris-
kinoton tietoisuuteen. Ratkaisusta 
äänestettiin, kaksi viidestä oikeusneu-
voksesta olisi hylännyt syytteen. 
 
Mikä on korkein oikeus? 
Korkein oikeus on ennakkopäätös-
tuomioistuin. Ennakkopäätöksiä an-
netaan sellaisista kysymyksistä, joihin 
laki ei anna selvää vastausta. Ennak-
kopäätöksillä annetaan oikeusohjeita 
tulevien vastaavanlaisten oikeusriito-
jen varalle ja pyritään varmistamaan, 
että tuomioistuimet eri puolilla maa-
ta tulkitsevat lakia samalla tavalla.  
 
Korkeimman oikeuden päätökset 
löytyvät: www.korkeinoikeus.fi 
KKO:2015:84 Törkeän pahoinpitelyn 
yritys, tahallisuus ja rikoksen yritys: 
Ennakkopäätös
KKO:2015:83 Vaaran aiheuttaminen: 
Ennakkopäätös
 

Marraskuun puolivälissä korkein oikeus antoi ennakkopäätökset kahdessa hiv-tapauksessa:  KKO 
2015:84 Törkeän pahoinpitelyn yritys ja KKO 2015:84 Vaaran aiheuttaminen.  Tapauksissa arvioitiin 
suojaamattomassa yhdynnässä olevan ja tartunnastaan kertomatta jättävän hiv-positiivisen rikosoi-
keudellista vastuuta.  

Molemmissa tapauksissa kuultiin asiantuntijoita ja oltiin tietoisia uusimmista tutkimustuloksista  
toimivan hiv-lääkityksen vaikutuksesta hivin tarttumiseen. Oikeus oli myös tietoinen siitä, että  
hiviä pystytään tänä päivänä hoitamaan hyvin, mutta se ei ole parannettavissa.  
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Törkeän pahoinpitelyn yritys ja Vaaran aiheuttaminen
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Miksi toinen syyte hylättiin ja  
toista ei? 
 
Tapausten olennaiset erot ovat syyt-
teet. Toisessa syyte oli törkeän pa-
hoinpitelyn yritys ja toisessa vaaran 
aiheuttaminen.  Toisessa tuomio voi 
olla enintään kymmenen vuotta van-
keutta ja toisessa enintään kaksi.   

6 § Törkeä pahoinpitely
Jos pahoinpitelyssä
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruu-
miinvamma, vakava sairaus tai hen-
genvaarallinen tila,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla  
tai julmalla tavalla tai
3) käytetään ampuma- tai teräaset-
ta taikka muuta niihin rinnastettavaa 
hengenvaarallista välinettä
ja rikos on myös kokonaisuutena ar-
vostellen törkeä, rikoksentekijä on 
tuomittava törkeästä pahoinpitelys-
tä vankeuteen vähintään yhdeksi ja 
enintään kymmeneksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

3 § Vaaran aiheuttaminen
Joka tahallaan tai törkeällä huolimat-
tomuudella aiheuttaa toiselle vaka-

van hengen tai terveyden vaaran, 
on tuomittava, jollei teosta muual-
la laissa säädetä yhtä ankaraa tai an-
karampaa rangaistusta, vaaran aihe-
uttamisesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi vuodeksi.

Kannattaako hiv-tartunnastaan  
tietää?  

Oman terveytensä takia kannattaa. 
Valitettavasti näidenkin päätösten jäl-
keen lain edessä saattaa olla edelleen 
edullisempaa olla tietämätön hiv-tar-
tunnastaan. 
 
Pitääkö hiv-tartunnasta kertoa  
seksikumppanille?
 
Tähän asti on aina pitänyt, vaikka oli-
si toimivalla lääkityksellä ja käyttäisi 
kondomia. KKO:n ennakkopäätösten 
jälkeen tilanne näyttäytyy vähintään-
kin epäselvänä. Koska toinen syy-
te hylättiin, niin sen perusteella voisi 
olettaa, että ei tarvitse ainakaan sil-
loin, jos on toimivalla lääkityksellä ja 
virukset ovat mittaamattomissa sekä 
käyttää kondomia. Tähän kysymyk-
seen jäämme odottamaan selvennys-

tä – ja toki vaikutamme aktiivisesti, 
jotta saisimme vastauksen. 
 
Miten päätöksistä uutisoitiin: 
 
Helsingin Sanomat
 ”Korkein oikeus linjasi: Hiv-tartunnan sa-
laaminen kumppanilta suojaamattomas-
sa seksissä ei enää aina rikos”

Lapin Kansa
 ”Hivin suojaamattomassa yhdynnäs-
sä salannut ei syyllistynyt väkivaltarikok-
seen” 

Talentumpro.fi 
”Viikon tapaus: Lääketiede muutti oikeus-
käytäntöä” 
(Heini Larros) 

Vantaan Sanomat 
”KKO: Hiv-potilaan suojaamaton seksi ei 
ole törkeän pahoinpitelyn yritys” 

Salon Seudun Sanomat 
”KKO: Hivistä kumppanille kertomatta 
jättänyt ei syyllistynyt väkivaltarikokseen”
Hufvudstadsbladet 
“Inget brott att tiga om hiv”
Ilta-Sanomat 
”KKO: Hivistä kumppanille kertomatta 
jättänyt ei syyllistynyt rikokseen”

Kaleva 
”KKO: Hivistä kumppanille kertomatta 
jättänyt ei syyllistynyt väkivaltarikokseen” 

Talentumpro.fi ”Viikon tapaus:  
Lääketiede muutti oikeuskäytän-
töä” oli erinomaisesti tiivistetty kirjoi-
tus, jossa oli haasteltu myös Helsingin 
yliopiston rikosoikeuden professori 
Kimmo Nuotiota. Tässä suoraa laina-
usta tekstistä: 
”HIV-seksistä on oikeustieteessä poh-
dittu ja kirjoitettu jo 1980–1990-lu-
vun vaihteesta. Korkein oikeus 
käsitteli suojaamattomassa sukupuo-
liyhdynnässä olevan ja sairaudestaan 
kertomatta jättävän HIV-positiivi-
sen rikosoikeudellista vastuuta edel-

jatkuu...
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Positiiviset ry:n ja Hiv-tukikeskuk-
sen tyypit pyysi minua keväällä nii-
den yhteiseen kampanjaan keula-
hahmoksi. Olin heti, että tää on ihan 
mahtava homma, mä olen ekspertti 
siihen, koska kukaan ei tiedä seksistä 
yhtä paljon kuin minä. Ei vaan, mul-
la on paljon hiv-positiivisia kavereita 
ja aina ne törmää samaan ongelmaan 
deittaillessa, että tyypit pelkää hiviä 
eikä halua tavata. Tai sitten ne pelkää 
kertoa statuksestaan eikä potentiaa-
lisessa seurustelussa päästä alkua pi-
demmälle. Miksi kaikki pelkää? Eikö 
pelko just estä hakemasta päivitettyä 
tietoa? Sitä haluan jakaa ja antaa lu-

van nautintoon kaikille, turvallisesti 
ilman pelkoja.

Työryhmän kanssa pyöriteltiin kam-
panjan slogania. Päädyttiin linjalle 
”tieto lisää nautintoa”. Se on niin tot-
ta: kun tietää asioista, niin silloin voi 
rentoutua ja se on avain nautintoihin. 
Jokainen voi valita oman turvaseksi-
linjansa, mutta sitä varten tarvitaan 
oikeaa tietoa eikä mitään huhupuhei-
ta tai olettamuksia. Helsinki Pridessa 
kampanjatoiminta pyörähti tosissaan 
käyntiin vapaaehtoisten avulla. Sen 
jälkeen olen näkynyt eri puolilla Suo-
mea ja turvaseksipakkauksia on jaet-

tu tuhansia. Pakkauksen sisäsiivek-
keessä lukee, että suojaamaton seksi 
toimivalla lääkityksellä olevan hiv-po-
sitiivisen kanssa on turvallista hivin 
suhteen. Mä halusin, että viesti oli-
si näin suora ja ravistellaan asenteita. 
Muiden tautien takia kannattaa kon-
domia edelleen käyttää. Muutenhan 
mä olisin jakanut vaan liukkareita.
Kampanjan alkukyselyyn pohjau-
tuen me ollaan laitettu seksiin liit-
tyviä kysymyksiä ja vastauksia mun 
kampanjasivulle. Seuraavassa mun 
blogin postauksessa aion käsitellä 
turvaseksistrategiaa. Turvaseksistra-
tegia voi olla vaikka sellanen, että 

SeksiPertin vuosi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

lisen kerran ennakkopäätöksessään 
1993:92. Hienoa, että korkein oikeus 
on nyt uudelleenarvioinut tilanteen”, 
toteaa Helsingin yliopiston rikosoike-
uden professori Kimmo Nuotio. Nuo-
tio kirjoitti jo kolme vuotta sitten, että 
lääketieteen kehitys ja parempi hoi-
toennuste tulevat muuttamaan HIV-
positiivisuudestaan tietävän ja siitä 
sukupuoliyhteydessä kertomatta jät-
tävän rikosoikeudellista vastuuta. 

”Olen taipuvainen ymmärtämään pa-
remmin vähemmistöön jääneiden oi-
keusneuvosten ja esittelijän kantaa. 
Jos riski on hyvin vähäinen, on luon-
tevampaa ajatella, että vaaran ai-
heuttamisen tunnusmerkistö ei ole 
täyttynyt. Huolellisuusvelvoitteen 
punnitsemisessa kyseisen tuomion 
yhteydessä voidaan nähdä jonkinlais-
ta tekoon kohdistuvaa moraalista 

paheksuntaa – joka tuntuu tapukses-
sa hieman irralliselta. Molemmat kor-
keimman oikeuden ratkaisut edusta-
vat tärkeää muutosta oikeudellisessa 
ajattelussa. Länsieurooppalaisesta 
näkökannasta Suomi ja muut poh-
joismaat ovat HIV-seksiä koskevissa 
tuomioissaan pitkään näyttäytyneet 
konservatiivisina”, Nuotio toteaa.
Nuotion mukaan merkittävää tapauk-
sessa on nimenomaan säännöllisen 
lääkityksen tuoma riskin merkittävä 
alentuminen, lähes minimoituminen. 

”Vaarallisimpia HIV-tartuntojen leviä-
misen kannalta ovat juuri tartunnan 
saaneet ja hoitoa välttelevät ihmiset. 
Ei tule oikeudella ohjata tilanteeseen, 
jossa tilastaan tietämättömän hoi-
dostaan välinpitämättömän vilpitön-
tä mieltä suojataan.”

Ennakkopäätökset jättävät yhä avoi-
meksi, mikä olisi suhtautuminen vaa-
ran aiheuttamiseen, kun kyseessä 
emätinsukupuoliyhdyntä. Varmaa 
on, että ennakkopäätösten myötä 
käräjäoikeuksien tuomiot saavat yh-
tenäisemmän linjan: vielä 2010-lu-
vulla vastaavantyyppisistä tapauk-
sista on Nuotion mukaan tiettävästi 
tuomittu vankeutta. 

”Tulevaisuudessa lääketieteen kehi-
tys saattaa myös muuttaa tilanteen 
kokonaan – samasta tilanteesta ei 
enää tulisikaan tuomiota.”  
 
Kiitokset myös asianajaja  
Juha-Pekka Hipille vierailusta 8.12.  
tiistaikahvilassa, jossa keskusteltiin  
oikeustapauksista.

PERTTI

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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joka viidennen bareback -panon jäl-
keen käy testeissä parin viikon kulut-
tua viimeisestä panosta ja että pyytää 
aina labranäytteet otettavan oikeis-
ta paikoista: peräaukosta, jos on ollut 
anaaliseksiä tai nielusta, jos on otta-
nut suihin. Hiv otetaan tietysti veres-
tä vasta-ainetestinä, mutta sehän on 
epätodennäköisin tarttuva tauti. Ai-
nakin tyypiltä, joka tietää hiv-statuk-
sensa.  
 

Tätä testauksen tärkeyttä 
mä tulen toistamaan kam-
panjan loppuun saakka sil-
läkin uhalla, että joku ajat-
telee taas yks tällanen 
samanlainen kamppis.

Yks tyyppi tuli selittää mulle, että vä-
hänkö väsyttää kun kaikki aina von-
kaa seksiä. Että mäkin vanha gubbe, 
tollanen seksihullu. Totesin, et rauho-
tu, jos mä tiedän kaiken seksistä, niin 
se ei tarkota, että olisin käymässä jo-
kaiseen kiinni. Mä kunnioitan rajoja. 
Seksi vaan kiinnostaa monia ja siitä 
saa nauttia. Mutta ihan okei, jos ha-
luaa nauttia vaikka vaan läheisyydes-
tä. Jokaisella on oikeus omaan krop-
paansa. Mä haluan, että kaikilla olis 
tietoa tehdä oman näköiset valintan-
sa. Sitä varten vuoden 2016 puolella 
toistetaan mm. fuckshop –koulutus, 
joka järjestettiin ekan kerran Pride-
viikolla. Seuratkaa kampanja –sivuja 
seksipertti.fi milloin tuo tilaisuus on ja 
missä muualla olen tavattavissa!

Nautinnollista vuotta 2016!

Keskiviikkona 27.1.16 klo 18 
Paikka: G-lounge,                                    
Simonkatu 8, Helsinki

Hiv-tukikeskus ja Positiiviset ry to-
teuttivat keväällä 2015 kyselyn, joka 
oli suunnattu kaikille miehille, joil-
la on seksiä miesten kanssa. Kyselyl-
lä haluttiin selvittää vastaajien sek-
sikäyttäytymistä sekä hiviin liittyviä 
tietoja ja asenteita.

Kysely on osa Hiv-tukikeskuksen ja 
Positiiviset ry:n yhteistä kaksivuotista 
SeksiPertti -kampanjaa.  Kampanjan 
tavoitteena on parantaa hiv-positii-
visten asemaa homoyhteisössä, lisätä 
hiv-tietoutta yhteisön sisällä, edistää 
homo- ja bi-miesten seksuaaliterveyt-
tä sekä madaltaa kynnystä hakeutua 
hiv-testiin.

Paikalla kuulet kyselyn tuloksista ja 
pääset myös antamaan oman mieli-
piteesi siitä, miten voimme parantaa 
homo- ja bi-miesten seksuaaliterveyt-
tä Suomessa.

Lisätiedot:  
teppo.heikkinen@hivtukikeskus.fi 
tai sini.pasanen@positiiviset.fi 

Tilaisuus on avoin kaikille,  
tervetuloa!

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

Tervetuloa kuulemaan SeksiPertti -kyselyn tuloksia  
ja keskustelemaan seksistä ja seksuaalisuudesta 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Naiset ja nuoret Sinapissa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PÄIVI 

Oli taas jokavuotisen Sinapin 
vertaisviikonlopun aika. Itse en ol-
lut ilmoittautunut, kun piti olla jo sii-
hen aikaan aivan jossain muualla. Se 
”muualla” ei nyt tänä syksynä toteutu-
nut, joten sain torstaina 10.9. aamul-
la viestin puhelimeeni, että Sinappiin 
oli tullut peruutuksia ja ehdotettiin, 
että voisin tulla mukaan. Kun olen 
työn puolesta näihin salamalähtöihin 
tottunut, niin päätin melkein siinä sa-
massa, että tottelen Sinapin kutsua ja 
lähden perjantaina ryhmän matkaan. 
Asiasta sovittiin Juha-Erkin kanssa jo 
samana päivänä. 

Tapasimme ryhmän kanssa Kiasman 
turistibussipysäkillä vanhaan totut-
tuun tapaan. Suurin osa joukostam-
me tulikin Helsingin kautta, pari tuli 
sitten omia polkujaan perjantai-illan 
kuluessa. Bussissa sovimme, että ma-
joittumisen jälkeen pidämme tutus-
tumishetken meille varatussa ryh-
mätilassa iltapalan yhteydessä. Mikä 
parasta, sääennuste lupasi kesäisiä lu-
kemia ja niinpä saimme viettää vii-
konloppua aurinkoisessa ja kesäisen 
lämpimässä säässä.  

Majoittuminen sujui sukkelasti ja 
kohta olikin ryhmämme iltapalan 
kimpussa alakerran keittiössä. Mei-
tä oli toistakymmentä eri-ikäistä nais-
ta ja pari salskeaa nuorta miestä. Kä-
vimme ruokailun lomassa läpi paikan 
sääntöjä sekä turvallisuuteen liittyviä 
asioita. Esittelyt hoidettiin alta pois 
sekä käytiin seuraavan päivän ohjel-

ma läpi. Itse asiaan eli vertaistuen an-
tamiseen ja saamiseen pääsimme pa-
kollisten kuvioiden jälkeen. 

Meillä vanhoilla konkareil-
la oli kerrottavana aivan 
toisenlaisia tarinoita kuin 
nuorten ryhmäläisillä.  
 
Näin suuria silmiä ja hämmästeleviä 
kasvoja, kun kerroin, että vielä vuon-
na 2001 jaettiin hiv-tartunnan saa-
neelle se kauhea kansio, jossa pikku-
tarkasti kerrottiin ennen kuolemaa 
hoidettavista asioista. Ei se ollut mi-
tenkään tilannetta helpottavaa, että 
siinä seikkaperäisesti neuvottiin, mi-
ten saattohoito ja hautajaiset jär-
jestetään sekä miten tehdään testa-
mentti. Nuorilla tartunnansaaneilla 
onkin aivan toisenlaisia kokemuk-
sia, sillä tieto on tietenkin lisääntynyt, 
vaikka tieto tartunnasta on aina kriisi. 
Enää ei tarvitse ajatella siinä samassa 
hetkessä elämän rajallisuutta, vaan 
voi hyvän hoitohenkilökunnan avul-
la selvitellä itselle parhainta mahdol-
lista hoitoa. Osalla sekä nuorista että 
vähän vanhemmista olikin lapsia, ja 
mikä ihaninta, osa suunnitteli lapsen 
hankkimista.  

Me pitkään hivin kanssa eläneet nai-
set kerroimme myös lääkkeistä ja nii-
den haittavaikutuksista ja siitä, kuin-
ka juuri meidän sukupolvemme on 

ollut lääketehtaiden koekaniinei-
na, varsinkin ne, jotka aloittivat lääki-
tyksen jo silloin, kun niillä oli todella 
huomattavia haittavaikutuksia. Kes-
kustelimme myös siitä, että emme to-
dellisuudessa tiedä vieläkään, mitkä 
ovat uudemman polven lääkkeiden 
haittavaikutukset. Perjantai-ilta meni 
hujauksessa ja havahduimme vasta 
hyvin myöhään, että saunaankin voisi 
mennä. Osa saunoikin pitkälle yöhön 
ja kompuroi tähtien loisteessa ranta-
saunalta nukkumatin maille.  

Lauantai valkeni aurinkoisena ja läm-
pimänä. Olimme edellisenä iltana so-
pineet, että lauantain ohjelmassa on 
luento Hiv and Your Body –luento-
materiaalista eli puhuimme hivistä ja 
seksielämästä ja raskaudesta. Ja niin 
kuin aina osallistuminen oli tietys-
ti vapaaehtoista. Osa olikin kuullut lu-
ennon jo aiemmin, kuitenkin suurin 
osa halusi tietoa aiheista. Istuimme 
mukavasti Staffansin tiloissa pienessä 
piirissä ja kävimme läpi materiaalin. 
Siitä virisikin todella vilkas keskustelu, 
raskaus ja imetys tietysti kiinnostivat 
nuoria ja naisia ja kaikki olivat kiin-
nostuneita hivin vaikutuksesta seksi-
elämään. Keskustelimme lounaaseen 
asti ja sen jälkeen tapasimme iltapäi-
vällä uudelleen samoissa merkeissä. 
Osa nuorista naisista suunnitteli lap-
sen hankkimista, joten aihe oli ajan-
kohtainen. Juttelimme myös 
hivin vaikutuksesta seksihaluihin ja 
palasimme jälleen lääkitykseen. Hiv 
sinällään voi vaikuttaa libidoon sa-
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moin kuin monet hiv-lääkkeet. Myös 
muilla lääkkeillä on vaikutuksia haluk-
kuuteen. Myös hiv-positiivisen rikos-
oikeudellinen vastuu oli aiheenamme 
ja siitä voisi kirjoittaa kokonaan oman 
tarinansa. Olimme samaa mieltä sii-
tä, että hiv-positiivisten rikosoikeu-
dellinen vastuu on hyvin ongelmalli-
nen asia. Tuntuu kohtuuttomalta, että 
vastuu lankeaa meille tartunnansaa-
neille. 

  
Jokaisella täytyy olla vas-
tuu omasta toiminnastaan 
ja käyttäytymisestään eli ei 
kaikkea vastuuta voi sysä-
tä vain toiselle osapuolelle, 
jolla on tämä krooninen sai-
raus.  
 

Nykyisten lääkkeiden tietyin edelly-
tyksin aikaansaama virusten mittaa-
mattomuus ja sen myötä käytännös-
sä toisen osapuolen tartuttamisen 
mikroskooppisen pieni mahdollisuus 
saada tartunta positiiviselta puhutti 
meitä myös.  
 
Ennen ja jälkeen päivällisen olikin sit-
ten omaa aikaa ja lauantai-iltana sau-
noimme jälleen rantasaunassa. Osa 
kävi meressä uimassakin, olihan sää 
siihen suotuisa. Paistoimme makka-
raa ja maisseja ja sen jälkeen menim-
me taas alakerran keittiöön iltakahvil-
le. Juttua riitti pitkälle yöhön.
Sunnuntaina meillä oli aamiaisen jäl-
keen palautekeskustelu, jossa jokai-
nen sai kertoa mielipiteensä viikonlo-
pun annista. Olimme kaikki tavallaan 
yllättyneitä siitä, miten mukavaa 
meillä naisten ja nuorten ryhmillä oli 
keskenämme. Me konkarit suorastaan 

nuorruimme nuorien seurassa. Lou-
naan jälkeen olikin sitten paluu ko-
tiin.  
Laitan tähän vielä palautteen, jonka 
sain yhdeltä vastaanottajalta: ”Mun 
mielestä reissussa parasta oli se, että 
meitä oli kaksi ryhmää sekaisin. Saim-
me oppia teiltä vanhoilta konkareilta, 
jotka ovat eläneet pidempään sairau-
den kanssa ja saimme jakaa meidän 
ajatuksiamme teille.  Oli hyvä, että oli 
järjestettyä ohjelmaa (Hiv and Your 
Body -koulutus), jonka myötä syn-
tyi keskusteltavaa, mutta samalla oli 
mahdollisuus myös kahdenkeskisille 
keskusteluille. Bonuksena Turun Sina-
pissa on hyvät ruoat, tilat ja erinomai-
set saunomismahdollisuudet. Ehdot-
tomasti tällaisen voisi järjestää ensi 
vuonna uudestaan!”
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Vapaaehtoistyötä 
hyvällä mielellä
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

IINA ILMARINEN   

Loppukesästä 2015 Christina Ne-
nonen perusti Suomeen Keep a Child 
Aliven (KCA) oman osaston, Keep a 
Child Alive Chapter Finlandin. Kan-
sainvälisesti tunnetun artistin, Ali-
cia Keysin sekä Leight Blaken vuonna 
2003 perustama säätiö, Keep a Child 
Alive tukee ruohonjuuritason järjes-
töjä, jotka auttavat HIV:sta ja AIDS:sta 
kärsiviä lapsia ja perheitä. Järjestöt 
toimivat Etelä-Afrikassa, Ruandassa, 
Keniassa, Ugandassa ja Intiassa. Ne 
tarjoavat muun muassa lääkitystä ja 
järjestävät vertaistukitoimintaa, esi-
merkiksi musiikkiterapiaa, joogaa ja 
valistusta.
Nenonen johtaa KCA Chapter Finlan-
din toimintaa aktiivisessa yhteistyös-
sä New Yorkissa sijaitsevan toimiston 
kanssa. Nenonen kertoo heille sähkö-
postin välityksellä, mitä Suomessa on 
tehty, ja New Yorkista tulee uusia ide-
oita siitä, miten toimintaa Suomessa 
voisi vielä kehittää. 
KCA Chapter Finlandin toiminta pe-
rustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Täl-
lä hetkellä Suomen KCA:lla on noin 
kymmenen aktiivista vapaaehtoista, 
jotka omalla tekemisellään vaikutta-
vat suuriin asioihin. 
 KCA:ssa pyritään auttamaan positii-
visen ja iloisen tekemisen kautta, eikä 
asioita surkutella turhaan. 
Helsingissä joulukuun viidentenä päi-

vänä Kirjasto 10:ssä järjestetyssä Mu-
sic Against Aids -tapahtumassa esiin-
tyi neljä nuorta yhtyettä/artistia, 
muun muassa Tiisun Henrik Illikai-
nen. Musiikki oli hyvää ja tunnelma 
lämmin. Yleisöäkin oli päässyt pai-
kalle mukavasti, parin tusinan ver-
ran. Artistit viihdyttivät kuuntelijoi-
ta hyvin eri tyyppisillä esityksillään ja 
myös monikansallisuus näkyi lavalla. 
Esitysten välissä Nenonen kertoi ryh-
män toiminnasta teeman väriin, pu-
naiseen, pukeutuneena. 
Musiikkitapahtumien lisäksi KCA 
Chapter Finland on järjestänyt eloku-
vailtoja ja varainkeruuta kirpputoreil-
la ja Ravintolapäivänä. Vaikka KCA:n 
toiminta on Suomessa vasta alussa, 
on se saanut ihmisiltä hyvän vastaan-

oton. Tarkkaa suunnitelmaa jatkos-
ta ei ole, mutta esimerkiksi videota ja 
uutta elokuvailtaa on mietitty. KCA 
kannustaa mukaan toimintaansa te-
kemisen kautta, ja esimerkiksi joulu-
kuun alussa järjestettiin yhteistyössä 
kahden joogastudion kanssa ilmais-
tunnit, joille ihmiset saivat tulla ja ha-
lutessaan lahjoittaa rahaa lapsille. 
Idea tähän tuli KCA:n toimistolta New 
Yorkista, jossa he auttavat lapsia tar-
joamalla heille joogaa ja musiikkite-
rapiaa. 
Keep a Child Alive on Suomessa mel-
ko uusi juttu, mutta tulevaisuus näyt-
tää valoisalta. Vapaaehtoiset tekevät 
paljon töitä hyvän asian puolesta. Yh-
dessä tehdessä kenellekään ei kuiten-
kaan jää liikaa tekemistä ja kaikilla on 
hauskaa.

Suuriin ja vaikeisiin asioihin voi vaikuttaa positiivisella tekemisellä.  
Näin tekee Keep a Child Alive Chapter Finland.

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

Suomen KCA:n osaston perustaja Christina Nenonen kuvassa  
vasemmalla sekä vapaaehtoisia. 
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Yhdistyksen kuulumisia
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SINI PASANEN JA
TAPANI VALKONEN 

Syysseminaari yhdistyksen koko-
uksen yhteydessä oli kokeilu vastata 
jäsenistön pyyntöihin tarjota luento-
ja ja tietopaketteja. Seminaarin yhdis-
täminen syyskokoukseen mahdollisti 
osallistumisen myös muualta Suo-
mesta tuleville jäsenille. Tänä vuonna 
pikkujoulut siis korvattiin seminaaril-
la. Osallistujia oli kuutisenkymmen-
tä ja tämän määrän rohkaisemana ke-
hitämme vastaavanlaisia tilaisuuksia 
tulevaisuudessakin. Päivitä tietosi hi-
vistä –seminaareja järjestimme vie-
lä kokouksen jälkeen Tampereella ja 
Oulussa. Näissä asiantuntijoina olivat 
paikallisten yliopistollisten sairaaloi-
den infektiolääkärit; Suuret Kiitokset 
tilaisuuksissa puhuneille Jaana Syrjä-
selle, Timo Hautalle ja Matti Ristolalle!

Helsingin seminaarin avasi Auroran 
osastoylilääkäri Matti Ristola. Hän 
esitteli uusimpien hiv-tutkimusten tu-
loksia, erityisesti Ristola avasi Start-
tutkimusta. Ilahduttavaa on, että 
tämän tutkimuksen kesällä julkais-
tut tulokset ovat johtamassa hoito-
käytännön muuttamiseen Suomessa 
siten, että hiv-lääkitys aloitetaan heti, 
kun potilas on siihen itse halukas ja 
valmis sitoutumaan. Tutkimuksen tu-
lokset osoittavat selkeästi, että lääki-
tyksen aloittaminen nykytilanteessa 
on potilaalle eduksi riippumatta aut-
tajasolujen määrästä.

Seminaarin kaksi muuta alustajaa oli-
vat Mielenterveysseuran kehittämis-

asiantuntija Tapio Koskenmäki ja te-
rapeutti Kirsti Kuosmanen. Puhujilla 
oli virkistävän erilainen tulokulma 
perimmiltään samaan kysymykseen: 
kuinka voin opetella oman miele-
ni hallintaa siten, että se tuottaa mi-
nulle hyvinvointia? Tapio esitteli Mie-
lenterveysseuran yhdessä Jyväskylän 
yliopiston kanssa kehittämän ohjel-
man Oivamieli. Ohjelma perustuu 
oppimispsykologiseen tutkimukseen 
ja sen avulla voi selkiyttää itselleen 
niitä asioita, joita itse pitää tärkeinä. 
Ohjelmaan kannattaa tutustua ja sen 
harjoituksiin tarttua verkossa sivuilla 
oivamieli.fi. Terapeutti Kirsti Kuosma-
nen veti seminaarin lopuksi onnelli-
suusluennon harjoituksineen. Lyhy-
essä ajassa pienryhmissä ja pareittain 
ei ehkä pääse kovin syvälle mielen 
sopukoihin, mutta harjoitukset viritti-
vät puheensorinan ennen pientä ilta-
palaa ja yhdistyksen syyskokousta. 

Seminaaria seuranneessa kokoukses-
sa valittiin alkavalle kaksivuotisjak-
solle hallitukseen jäsenet Jaru, Mervi, 
Jukka ja Marika. Kaksi viimeksi mai-
nittua uudelleen valittuina. Toista 
vuotta hallituskauttaan jatkavat Arto, 
Aurora, Lea ja Selina. Puheenjohtaja 
valitaan vuosittain, ainoana ehdok-
kaana Tapani Valkonen tuli valituk-
si jatkamaan puheenjohtajana myös 
ensi vuonna. 
Yhdistyksen kokous vahvisti toimin-
tasuunnitelman vuodelle 2016. Tä-
hän asiakirjaan kannattaa tutustua, 

koska sieltä voi löytää itselle sopivia 
ja läheiseksi tuntuvia toimintamuoto-
ja, joihin voi osallistua. Suunnitelma 
toki elää toimintavuoden mukaan, 
kirjoittamishetkellä RAY:n rahoitus-
päätös ei ole vielä selvillä. Toiminta-
suunnitelman uusi esitysmuoto tau-
lukkoina helpottaa hahmottamaan 
konkreettisia toimenpiteitä, mitä ku-
hunkin toiminta-alueeseen liittyy.
Kokouksessa päätettiin myös jäsen-
maksujen nostamisesta: Vuoden 2016 
jäsenmaksut ovat 15 euroa / vuosi ja 
150 euroa ainaisjäsenyys.  

Syyskokouksessa esille nostettu va-
rainhankinnan kysymys on kiinnosta-
va. Jos varainhankinta tukee ja liittyy 
erottamattomasti ydintoimintaam-
me, on se perusteltua. Muuten se 
saattaa syödä vapaaehtoistyön voi-
mavaroja sellaiseen toimintaan, joka 
ei oikeastaan vastaa jäsenistömme 
tarpeita. Ensi vuonnakin yhdistyk-
sen toiminta on monipuolista ja osal-
listumisen tilaisuuksia on tarjolla. Va-
paaehtoisten koulutus ei tarkoita sitä, 
että toimintaan osallistumisen kyn-
nys olisi jotenkin korkeampi, päin-
vastoin. Haluamme tarjota jokaiselle 
mahdollisuuden toimia yhdistyksen 
ja sen jäsenten sekä itsensä hyväksi 
siinä määrin kuin hyvältä tuntuu. So-
siaalisen median ja digiajan pyörteis-
sä välillä unohtuu se, että pelkkä läs-
näolo omalla kehollaan voi olla vahva 
statementti.

Syysseminaari
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

jatkuu...



18

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

Haluatko tavata Positiiviset ry:n työntekijää ja/tai tukihenkilöä Auroran infektiopolilla? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Positiiviset ry tarjoaa hiv-tartun-
nan saaneille mahdollisuutta sairaa-
lakäynnillä kahdenkeskiseen tapaa-
miseen toisen hiv-tartunnan saaneen 
kanssa.  Tapaamiset on tarkoitettu 
uusille hiv-tartunnan saaneille, jotka 
ovat jo aiemmin käyneet sairaanhoi-
tajan ja lääkärin vastaanotolla sekä 
hiv-tartunnan saaneille, jotka eivät 
ole vielä osallistuneet Positiiviset ry:n 

tarjoamiin palveluihin. Tapaamisen 
tarkoituksena on kertoa Positiiviset 
ry:n ja muiden järjestöjen tarjoamista 
palveluista ja eri tukimuodoista sekä 
mahdollisuus vaihtaa kokemuksia 
toisen hiv-tartunnan saaneen kanssa.
Tapaamisessa on Positiiviset ry:stä 
työntekijä tai koulutettu tukihenki-
lö, joka on itse hiv-tartunnan saanut. 
Tukihenkilöllä on vaitiolovelvollisuus. 

Hän ei ole terveydenhuollon ammat-
tilainen eikä hän ota kantaa hoitoon 
tai lääketieteeseen liittyviin kysy-
myksiin. Tukihenkilö on tavattavis-
sa infektiotautien poliklinikalla pää-
sääntöisesti joka kuun ensimmäisenä 
perjantaina klo 11–15 välisenä aika-
na sairaalan osoittamassa tilassa/huo-
neessa.  Pe 8.1, pe 5.2, pe 11.3, pe 
1.4, pe 6.5 ja pe 3.6. 
 

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

Video maahanmuuttajille

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

Marraskuussa valmistui maa-
hanmuuttajille tarkoitettu video lää-
kärikäynnistä.  Tässä videossa kuva-
taan mitä tapahtuu ensimmäisellä 
lääkärikäynnillä hiv-diagnoosin jäl-
keen. Video on englanniksi ja se tul-

laan tekstittämään useille eri maa-
hanmuuttajakielille. Video on tehty 
yhteistyössä Auroran infektiopolikli-
nikan kanssa ja käännökset valmistu-
vat opiskelijatyönä Diakonia-ammat-
tikorkeakoulusta. Nettisivuiltamme 

löytyy myös muita videota: yleistä hi-
vistä, vertaistuesta, kriisistä ja hiviin 
liittyvästä psykososiaalisesta tuesta.  
Videot on nähtävissä myös Vimeossa

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

Hiv ja ikääntyminen esitteestä on ilmestynyt 2. painos! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ESITE ON SAATAVILLA POSITIIVISISTA JA JAOSSA MM.  
SETAN YHDENVERTAINEN VANHUUS –PROJEKTIN KAUTTA.!
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Pikkujoulut
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EERO KETTUNEN 

Perjantaina joulukuun 11. päivä 
yhdistyksemme toimitiloihin kokoon-
tui nelisenkymmentä yhdistyksem-
me toiminnassa mukana olevaa tont-
tua viettämään pikkujoulua. Aluksi 
vieraille oli katettu perinteinen suo-
malainen joulupöytä rosolleineen, sil-
leineen, laatikoineen ja kinkkuineen - 
kasvissyöjiä unohtamatta. Tunnelma 
oli tiivis, koska meitä oli monta ja kos-
ka tilaa ja tuoleja oli rajoitetusti. Li-
säksi kaikki, tai ainakin suurin osa, ha-
lusi syödä ruokailuhuoneessa, mutta 
onneksi sopu sijaa antaa. Jälkiruokaa 
oli tarjolla olohuoneen puolella, jossa 
juhlaväki sai nauttia pipareista, hedel-
mäkakusta ja (suklaa)pusuista. Kah-
viakin oli valutettu, ja booli-maljan si-
jasta juhlapöytää koristi glögipannu. 

Pikkujouluissamme ei ollut juurikaan 
varsinaista ohjelmaa, ei edes mo-
nen kaipaamaa, perinteeksi muodos-
tunutta kinkkubingoa. Tapani-puk-
ki kuitenkin jutusteli partansa takaa 
mukavia ja jakoi vapaaehtoisille kii-
toksena vuoden mittaan tehdystä va-
paaehtoistyöstä pikkupaketteja.

Illan edetessä väki väheni ja pi-
dot paranivat, vai miten sitä nyt sa-
notaan… Osa ihmisistä istui olo-
huoneessa porisemassa, ja toinen 
porukka kansoitti ruokailutilaa. Yhtei-
sömme monikulttuurisuus oli aistit-
tavissa: keskusteluja käytiin suomen 
lisäksi ainakin espanjaksi ja englan-
niksi. Jossain välissä laulettiin joulu-
lauluja ja saatiin nauttia yllättävästä 
yksinlauluesityksestä. Ainakin tapaa-
mispaikan isännälle jäi illasta hyvä 
mieli.

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

Olen palvellut yhdistystämme ta-
paamispaikan isäntänä neljä kuukaut-
ta. Se on ollut lyhyt pitkä aika. Kun 
aloitin työssäni, oli kesä vielä lähes 
hehkeimmillään. Nyt pestini päättyy 
joulukuun lopun kaamokseen. 

Aika on ollut pitkä, koska olen op-
pinut tuntemaan niin monta uutta, 
upeaa ihmistä ja koska olen saanut 
olla mukana niin monessa erilaises-

sa tilanteessa, jotka ovat kuitenkin ol-
leet vain osa yhdistyksemme arkea 
ja vuodenkiertoa. Aika on ollut pitkä 
myös siksi, että olen joutunut arkisen 
aherrukseni lomassa päivittämään 
omia tietojani hivistä ja osin myös 
asenteitani. Mutta aika rientää, ja nyt 
on pestini lopuillaan ja edessäni uu-
det haasteet.
Työtäni on ollut järjestää yhdessä va-
paaehtoisten kanssa tapaamispaikan 

ruokailut kaksi kertaa viikossa. Kok-
kaamisen lomassa olen saanut kuul-
la ihmisten elämäntarinoita; minulle 
tämä on ollut myös syksy tarinatalos-
sa. Osassa tarinoista on ollut onnelli-
nen loppu, mutta myös suru on soi-
tellut mielen mustia koskettimia…

Kiitos teille kaikille yhdessä eletystä 
ajasta! Toivottavasti keitokseni eivät 
olleet ihan hirveitä. Ja varokaa: risti-
seiska on intohimoni…  

Syksy tapaamispaikan työntekijänä
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EERO KETTUNEN 

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

Minä ja hiv-keskusteluryhmä 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tervetuloa pohtimaan ja keskus-
telemaan miten hiv-tartuntasi vaikut-
taa elämääsi.
Positiiviset ry:ssä järjestetään tammi-
kuussa 2016 alkaen suljettu kolmen 
kerran keskusteluryhmä liittyen hivin 
kanssa elämiseen.
Keskusteluryhmä on tarkoitettu niil-
le hiv-positiivisille, joiden tartunta on 
hiljattain todettu tai jotka eivät aiem-

min ole osallistuneet toimintaan.
Keskusteluryhmässä sinulla on mah-
dollisuus pohtia ja keskustella hivistä 
ja sen vaikutuksesta elämääsi toisten 
hiv-tartunnan saaneiden kanssa.
Ryhmään otetaan 4-8 henkilöä. Ryh-
mä sulkeutuu ensimmäisen kerran 
jälkeen ja sen jälkeen ryhmään ei 
pääse enää mukaan.
Keskusteluillat pidetään Positiiviset 

ry:n toimitiloissa Kampissa
keskiviikkoisin 20.1., 3.2. ja 17.2.  
klo 17–19. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
vertaistuen koordinaattori  
Juha-Erkki Kants,
Puh. 044 750 7462,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fI 

Tervetuloa!

Tukihenkilöiden peruskoulutus la 27.2. ja 26.3.2016 klo 11–17
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

Haluaisitko toimia tuki- 
henkilönä hiv-tartunnan saaneelle  
tai hänen läheiselleen?
Positiiviset ry järjestää uusille tuki-
henkilöille peruskoulutuksen.
Koulutus on kaksiosainen ja  
järjestetään Positiiviset ry:ssä 
kahtena lauantaina 27.2. ja 26.3.2016
Koulutuksessa käsitellään mm. Posi-
tiiviset ry:n toimintaa ja miten tuki-
henkilötoimintaa käytännössä toteu-
tetaan. Käydään läpi perustietoja ja 
uusimpia uutisia hivistä ja hivin kans-
sa elämisestä sekä kriisin vaikutus-

ta elämään. Koulutuksessa käsitellään 
myös tukihenkilötoiminnan eetti-
siä periaatteita, luottamuksellisuut-
ta, vaitiolovelvollisuutta ja omaa jak-
samista.
Haastattelemme kaikki ilmoittautu-
neet ennen koulutuksen alkua.
Mitään ennakko-osaamista koulutuk-
seen osallistumiseen ei vaadita.
Koulutuksesta vastaavat  
toiminnanjohtaja Sini Pasanen ja 
vertaistuen koordinaattori  
Juha-Erkki Kants.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
20.2.2015 mennessä vertaistyön 
koordinaattori 

juha-erkki.kants@positiiviset.fi tai 
puh. 044 750 7462,  (09) 692 5441
Kauempaa tulevia tuetaan  
matkakuluissa ja majoituksessa. 

Kaikki tukihenkilötoiminnasta  
kiinnostuneet ovat lämpimästi  
tervetulleita mukaan!
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Elämänhallintakurssit 2016
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Positiiviset ry järjestää vuonna 
2016 kaksi elämänhallintakurssia yh-
teistyössä Hyvinvointilomien kanssa. 
Kurssit ovat tarkoitettu kaikille Suo-
messa asuville hiv-positiivisille sekä 
heidän läheisilleen. Kursseille voivat 
osallistua ne, jotka eivät ole saaneet 
tuettua lomaa viime tai tänä vuonna.  
Kursseille osallistuminen ei edellytä 
Positiiviset ry:n jäsennyyttä. Kursseil-
la voit tavata muita tartunnan saa-
neita ja heidän läheisiään, vaihtaa ko-
kemuksia hivin kanssa elämisestä ja 
nauttia rentouttavasta yhdessäolosta. 
Molemmilla kursseilla järjestetään va-
paamuotoisen oleskelun lisäksi myös 
keskustelutilaisuuksia liittyen hivin 
kanssa elämiseen.

Salonsaari 13.7.–18.7.2016  
 
Heinäkuussa pidettävä elämänhallin-
takurssi on pääasiassa tarkoitettu lap-
siperheille, joissa on hiv-positiivisia.
Salonsaaren Lomakylä sijaitsee Asik-
kalan kunnassa Päijänteen rannalla.
Kauniisiin hämäläisiin maisemiin on 
matkaa Helsingistä vain 125 km.
Kurssimaksu on 50€ ja alle 15-vuoti-
aat lapset pääsevät mukaan maksut-
ta. Ilmoittautumiset 1.4.–30.5.2016 
välisenä aikana.

Koivupuisto 29.8.–3.9.2016  
           
Elo-syyskuussa 2016 järjestettävä  
elämänhallintakurssi Koivupuistossa 
on tarkoitettu kaikille hiv-tartunnan 
saaneille ja heidän läheisilleen.
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto  
sijaitsee noin 22 km päässä Tampe-
reen keskustasta, rauhallisella  
alueella aivan Näsijärven rannalla.  
Kurssimaksu on 50 euroa
Ilmoittautumiset 1.5.–30.6.2016  
välisenä aikana. 
  
Vertaistuen koordinaattori  
Juha-Erkki Kants 
puh.044 750 7462,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Toimisto puh. (09) 692 5441,  
positiiviset@positiiviset.fi
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Tapaamiset ovat avoimia vertais-
tapaamisia. Uudet tulijat voivat tul-
la tapaamisiin koska tahansa halutes-
saan. Tapaamiset eivät sido ketään. 
Tapaamisiin on mahdollista tulla tu-
tustumaan ja katsomaan, miten ver-
taistuki toimii. Avoimuus tarjoaa osal-
listujille tilaisuuden tavata uusia 

VERTAISTAPAAMISIA ALKUVUODELLE 2016
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Yhteinen tapaaminen kaikille hiv-
positiivisille ja heidän läheisilleen
Lauantaina 16.1. klo 15–19

Tapaamiseen voivat osallistua kaik-
ki hiv-tartunnan saaneet ja heidän 
läheisensä riippumatta iästä, suku-
puolesta tai seksuaalisesta suuntau-
tumisesta.
Tapaaminen on vapaata yhdessäoloa 
hiv-tartunnan saaneiden ja heidän lä-
heistensä kanssa.
Tapaamisessa on myös mahdollisuus 
osallistua klo 16 alkavaan vapaamuo-
toiseen keskustelun. Aihe ilmoitetaan 
myöhemmin
Tarjoilujen vuoksi toivomme ilmoit-
tautumisia 13.1. mennessä joko toi-
mistolle tai suoraan Juha-Erkille. 
 
Positiiviset ry:n toimitilojen ja  
toiminnan esittely
Torstaina 21.1. klo 17.30 

Toivotamme lämpimästi tervetulleek-
si kaikki hiv-tartunnan saaneet, joi-
den tartunta on hiljattain todettu tai 
jotka eivät aiemmin ole  
osallistuneet toimintaamme.

Positiiviset ry:n vertaistuen koordi-
naattori Juha-Erkki Kants esittelee 
toimitiloja ja kertoo toiminnastam-
me. Pyydämme teitä ilmoittautu-
maan toimistolle kaksi päivää ennen 
tilaisuutta kahvitarjoilua varten. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
vertaistuen koordinaattori  
Juha-Erkki, 044 750 7462 tai  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

Kohdennetut tapaamiset 
 
+55-vuotiaat
Lauantaina 6.2. klo 13
Yhdyshenkilö, puh. 044 750 7467
verti.plus55@gmail.com

Nuoret 
Perjantaina 19.2. klo 18
Nuorten yhdyshenkilö,  
puh 044 750 7468
verti.nuoret@gmail.com
 
MSM (homo- ja bi-miehet) 
Lauantaina 20.2. klo 18
Miesten yhdyshenkilö,  
puh. 044 750 7456
verti.miehet@gmail.com

”kohtalotovereita”, joiden kanssa  
voi jakaa kokemuksia. Kaikista ver-
taistapaamisista ilmoitetaan koti-
sivuillamme www.positiiviset.fi.
Lisätietoja tapaamisista sekä tapaa-
mispaikan saat tietoosi yhdyshenki-
löiltä. 

Yhdyshenkilöiden uudet sähköposti-
osoitteet ovat alla yhteystietojen yh-
teydessä. 
 
Lisätietoja tapaamisista saat myös  
toimistoltamme (09) 692 5441 tai 
suoraan Juha-Erkiltä, puh 044 750 
7462, juha-erkki.kants@positiivi-
set.fi

Naiset
Tiistaina naistenpäivänä 8.3. klo 17
Naisten yhdyshenkilö,  
puh. 044 750 7457
verti.naiset@gmail.com

Läheiset:
Puolisot ja kumppanit
Torstaina 3.3. klo 17–19
sisarukset, vanhemmat, ystävät  
ja muut sukulaiset sekä tuttavat
Torstaina 10.3. klo 17–19
lisätietoja molemmista ja  
ilmoittautumiset: puh 044 750 7462,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi 

Heterot
Lauantaina 5.3. klo 15
lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
puh 044 750 7462,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
 
Perheet
Lauantaina 2.4. klo 11-14  
perheiden brunssi
Perheiden yhdyshenkilö,  
puh. 044 750 7459
verti.perheet@gmail.com
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Turku
Keskiviikkona 3.2. klo 17–19
Turun yhdyshenkilö, puh. 044 750 
7452 ke klo 17–19.
verti.turku@gmail.com 
 
Oulu
Keskiviikkona 10.2. klo 17
Oulun yhdyshenkilö, 044 750 7450
verti.oulu@gmail.com 
 
Lisäksi Oulussa:
Sinulla, Oulun alueen hiv-tartunnan 
saaneella, on mahdollisuus tavata 
kahta positiivista henkilöä (nainen  
ja mies) Oulussa.
Keskiviikkona 24.2. tai 4.5.2016  
klo 17–18
Olemme varanneet rauhallisen ti-
lan Oulun keskustasta, jonne voit tul-
la keskustelemaan, vaihtamaan ko-
kemuksia ja tuntemuksia toisen 
hiv-tartunnan saaneen kanssa. Ta-
paamisessa sinulla on myös mahdol-
lisuus saada tukea toiselta hiv-tar-
tunnan saaneelta. Voit toki tulla vain 
vaihtamaan kuulumisia.  Keskustelu 
on luottamuksellista.
puh. 044 750 7450, (ti ja to 17–19) 
verti.oulu@gmail.com 
 
Hämeenlinna
Lauantaina 13.2. klo 14
Hämeenlinnan yhdyshenkilö, puh. 
044 750 7453 ti ja to klo 17–19
verti.hameenlinna@gmail.com 

Tampere
Sunnuntaina 14.2. klo 15
Tampereen yhdyshenkilö,  
puh 044 750 7451 ma-ke klo 17–19
verti.tampere@gmail.com 

Oulun-, Meri-Lapin ja Rovaniemen 
alueen hiv-tartunnan saaneiden  
yhteinen tapaaminen Oulussa
Lauantaina 12.3. klo 14–18
lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
puh 044 750 7462,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
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Alueelliset tapaamiset:






