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Osallistumalla
voit vaikuttaa

TAPANI VALKONEN
PUHEENJOHTAJA

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

K

ahden vuoden hengähdystauko
työelämästä antoi minulle mahdollisuuden pohtia, mikä elämässä on todella tärkeää ja keskittyä asioihin, jotka tuntuvat mielekkäiltä. Sellaiseksi
osoittautui järjestötoiminta ensin tukihenkilön ominaisuudessa ja sittemmin myös Positiiviset ry:n hallituksen
puheenjohtajana. Olen halunnut kokea omissa nahoissani erilaisiin tehtäviin ryhtyessäni, miltä vapaaehtoistoiminta Positiiviset ry:ssä tuntuu.
Toiminta johtaa usein oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Juuri siellä tapahtuvat kiinnostavimmat kohtaamiset ja kasvaminen ihmisenä.
Toivon, että voisin olla kannustava
esimerkki yhteistoimintaan osallistumisen hyödyistä ja ilosta itse osallistujalle.
Positiiviset ry:n puheenjohtajan
luottamustoimi on ollut näköalapaikka yhteiskunnassa käynnissä oleviin muutoksiin. Yhden kroonisen sairauden kautta avautuva näkökulma
on omanlaisensa, mutta me emme
ole yksin. Joulunalusviikolla yhdessä
kuuden potilasjärjestön kanssa pohdimme, miten järjestöjen rooli muuttuu sairastavan roolin vahvistuessa
terveydenhuollossa. Kaikilla on sama
pelko, että katoaako ihminen järjestelmän rattaisiin. Työpajan loppupäätelmissä totesimme, että järjestöt
edustavat pitkäaikaissairaiden ääntä.
Nyt on hetki vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin. Ilmaan
jäi kysymys, saadaanko terveydenhuollon laiva kääntymään sairauden
hoitamisesta terveyden ylläpitoon?
Usein pohdin, miten erityinen sairaus

hiv on. Seminaaripäivän opetus minulle oli, miten samankaltaisten kysymysten parissa kroonisten sairauksien potilasjärjestöt työskentelevät.
Uudistukset tuovat mahdollisuuden
myös parempaan terveydenhoitoon.

nustaa testiin hakeutumista ja vähentää turhan myöhään tehtyjen diagnoosien suurta määrää? Kaikki nämä
kysymykset ovat lähellä sydäntäni ja
yhdistyksen toiminnan kautta niihin
voi vaikuttaa.

Yksilösuorituksia korostavassa kulttuurissa ja yhteiskunnassa välittäminen ja asioiden jakaminen jää syrjään. Niiden merkitys avautuu vasta
ajan mittaan. Järjestötoiminnan imu
on juuri yhteisöllisyydessä. Koen yhteisöllisyyden valtavana voimavarana
henkilökohtaisesti ja järjestön sekä
koko yhteiskunnan näkökulmasta. Ilmiöoppimisen ja ryhmätyöskentelyn
korostuminen uudessa opetusohjelmassa antaa toivoa, että tulevilla sukupolvilla on paremmat edellytykset
ja vuorovaikutustaidot rakentaa yhteistä näkemystä siitä millainen yhteiskunta on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen.

Hiv-tiedon päivittäminen terveydenhoidon henkilökunnalle ja koko
yhteiskunnan tasolla on yksi haastavimmista tehtävistä. Työ jatkuu hivtartunnan saaneita kohtaavien henkilöiden vaihtuessa ja hiv-tartunnan
saaneiden ikääntyessä. Hiv-tiedon levittämiseen liittyvistä projekteista
mieluisimpia on ollut msm-ryhmälle
kohdennettu SeksiPertti-kampanja ja
siihen liittyen SeksiPertin blogin kirjoittaminen. Vanhentuneen ja väärän
tiedon korjaaminen omassa viiteryhmässä tuntuu tärkeältä tehtävältä.

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa
Positiiviset ry:n arvoiksi on yhdessä
määritelty hyvinvoinnin turvaaminen
ja lisääminen. Arvoissa korostuvat tasavertaisuus ja ihmisoikeudet. Nämä
asiat resonoivat omassa maailmankuvassani. Hiv-tartunnan saaneiden
kokemuksissa kuvastuu jotain perustavanlaatuista ihmisenä olemisen
haavoittuvuudesta. Hiv-hoito ja ennaltaehkäisevä lääkitys on saatava
kaikille sitä tarvitseville. Maailmanlaajuisesti hiv-epidemian pysäyttäminen on poliittisen päätöksen takana.
Lääketieteellistä estettä sille ei ole.
Miten paperittomien ihmisoikeudet
toteutuvat? Millä tavoin voidaan kan-

Yhdistysten tapaamisessa jälleen kerran nousi esille yhteistyön tarve ja
merkitys. Sama toistuu ruohonjuuritasolla. Osallistumalla voi vaikuttaa,
nimenomaan omaan hyvinvointiin.
Se ei vaadi mitään erityistaitoja. Jokainen voi olla mukana siinä määrin
kuin ehtii tai kykenee. Tutkitusti Positiiviset ry:n toiminnassa jollain tavoin mukana olleiden elämänlaatu
on parempi kuin muilla hiv-positiivisilla. Mukaan tuleminen ei vaadi jäsenyyttä ja yhteydenotto on entistä helpompaa avattuamme marraskuussa
chat-kanavan. Vapaaehtoisten panostus yhdistyksen toimintaan on mahdollistanut sen monipuolisuuden.
Oma ja henkilökunnan hiv-asiantuntijuus rakentuu kohtaamisissa. Tervetuloa vaikuttamaan omaan hyvinvointiisi!
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Mennyttä ja tulevaa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V

uosi 2016 vaihtuu vuoteen
2017, joten on hyvä hieman tehdä
katsausta menneeseen vuoteen sekä
tulevaan. Ohessa poimintoja kuluneelta vuodelta 2016 ja kurkistus tulevaan.
Positiiviset ry:ssä yhdistyksen toimintaa rytmittävät muun muassa sääntömääräiset kokoukset; kevätkokous ja
syyskokous sekä kesäkuussa vietettävä Toivon päivä ja joulukuussa Maailman aids-päivä.
Vuoden 2016 sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.4. yhdistyksen
toimitiloissa. Paikalla oli 40 jäsentä.
Syyskokous pidettiin 19.11. Helsingissä Kalliossa. Kevätkokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa
mm. hyväksyttiin toimintasuunnitel-

ma ja talousarvio sekä valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä 2-vuotiskaudelle.
Hallitukseen kuuluu 8 jäsentä, joista
neljä on aina erovuorossa.
Vuonna 2017 puheenjohtajana jatkaa Tapani Valkonen. Hallituksessa
jatkavat toista vuottaan Jukka, Jaru,
Marika ja Mervi. Äänestyksen jälkeen uudelleen 2-vuotiskaudelle tulivat valituksi Lea ja Selina sekä uusina
hallitukseen valittiin Kaisa ja Oskari. Vuoden 2017 kokouspäivämäärät
on sovittu alustavasti kevätkokous la
1.4.17 ja syyskokous marraskuun loppupuolelle.
Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin toista kertaa Syysseminaari, jossa
luennoitsijoina olivat infektiosairauksien erikoislääkäri Jussi Sutinen Auroran sairaalasta ja psykoterapeutti

(VET), kliininen seksologi Heidi Valasti. Osallistujia seminaarissa oli vähän
yli 50. Jussi Sutinen kertoi ajankohtaisia asioita hivistä. Kuulimme mm.
hiv-lääkkeistä, uusista tutkimuksista, syöpäseurannoista, metabolisista ongelmista, rokotuksista, PrEPistä,
lasten hankkimisesta, vastaanottojen
järjestämisestä, lakiin liittyvistä asioista, seksitaudeista, vanhenemisesta ja
tupakoinnin lopettamisen hyödyistä.
Heidi Valasti puhui häpeästä
ja vähän seksistä; miten tunnistaa
itsessämme häpeää ja innostumista aiheuttavia asioita ja niiden aikaan
saamia reaktioita.
Luennoitsijat ja aiheet saivat jälleen
kiitosta, ja saadun palautteen perusteella voidaan taas miettiä uusia kuvioita ensi vuodeksi. Kokouksen jälkeen
oli tarjolla pientä purtavaa ja iloinen
puheensorina täytti tilan ”valomerkkiin” saakka.
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Joulukuussa järjestettiin Positiivisissa
pikkujoulut. Toimitiloihimme kerääntyi ennätysmäärä juhlijoita – ainakin
62 ihmistä oli nauttimassa maittavista jouluruuista. Ohjelmassa oli tietysti
perinteinen kinkkubingo.
Maaliskuussa Positiivisten toimitiloissa järjesteltiin huonekaluja uudelleen
Juha Sedergrenin aloittaessa projektityöntekijänä ”Tukea ja neuvontaa
netissä” hankkeen parissa. Poverissa 1/2016 Juha kertoi jo enemmän itsestään. Hanke on kolmivuotinen ja
sen tavoitteena on madaltaa kynnystä tuen saamiseen verkossa sekä luoda puitteet helpolle tuen saamiselle
ja antamiselle. Työ onkin jo kantanut
ensimmäiset hedelmänsä, sillä Positiiviset Chat aloitti marraskuun alussa. Sekä työntekijät että vapaaehtoiset vertaistoimijat on koulutettu
loppuvuodesta chattimaailman saloihin. Samalla saimme koulutusta myös
sosiaalisessa mediassa toimimiseen.
Koulutusta tapahtui myös toisellakin rintamalla, sillä kolme työntekijäämme Sini, Erik ja Juha-Erkki sekä
puheenjohtaja Tapani valmistuivat

seksuaalineuvojiksi. Sexpo räätälöi
Positiiviset ry:lle ja Hiv-tukikeskukselle koulutuksen, missä molemmista
järjestöstä oli neljä osallistujaa.
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.
Tapaamispaikkaamme oli toukokuusta vuoden loppuun isännöimässä
Esko. Harjoittelijoina meillä on ollut
Jac ja Antonio.

Iso kiitos kaikille Elämänlaatukyselyyn vastanneille!
Meitä kiinnostaa aina millaista Suomessa on elää hivin kanssa ja millainen on kaikkien Suomessa asuvien
hiv-tartunnan saaneiden elämänlaatu tänä päivänä, ja voisimmeko jollain
tapaa parantaa sitä. Syksyn 2016 aikana toteutetussa kyselyssä oli kysymyksiä myös toimintaamme liittyen:
mitä ja miten voimme parhaalla tavalla toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta ja edistää hiv-tartunnan saaneiden
ja heidän läheistensä hyvinvointia.
Kyselyn tuloksia raportoidaan alkuvuodesta 2017.
Kesäkuun alussa 4.6. vietettiin 13. kerran Toivon päivää. Kolmena vuonna
peräkkäin olemme olleet Kampin Narinkkatorilla (Helsingin ydinkeskustassa) tarjoamassa ajantasaista tietoa
hivistä ja hivin kanssa elämisestä. Ilman yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia emme saisi tapahtumaa to-

teutettua, joten jälleen kerran ISO
kiitos heille avusta.
Tarjolla on ollut myös ilmaisia ja anonyymejä hiv-pikatestejä. Kaikkina näinä vuosina vastaanotto on ollut hyvä.
Vaikka suurimmalla osalla ohi porhaltavista ihmisistä on kiire, aina on ihmisiä pysähtynyt myös juttelemaan.
Ja pikatesteihin on ollut jono vaikka
paikan sijainti on keskinen ja näkyvä.
Toivon päivä – Hiv ei tartu suutelemalla
Ilmojen haltija oli jälleen suosiollinen
4.6. Toivon päivän vietolle, joka sattui lauantaille, koulujen päättäjäispäivälle.

Toivon päivän tarkoitus on
viestittää ulospäin hivin hoitoon liittyvistä positiivista
asioista ja jakaa ajantakaista tietoa.
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Ja mikäs sen parempi paikka kuin aukio, jonka läpi kulkee päivittäin tuhansia ihmisiä. Joidenkin kanssa keskusteluun vierähti tovi. Monelle tieto
siitä, että lääkityksen avulla virukset
voidaan saada mittaamattomiksi ja
näin ollen hiv ei enää tartu, oli aivan
uutta. Hivin liittyy edelleen
ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä,
valitettavasti ajantasaisen tiedon perille saaminen on hidasta. Tänä vuonna olimme panostaneet aikaisempia
vuosia enemmän visuaalisen ilmeeseen ja näkyvyyteen.
Saimme ohikulkijoilta paljon kivaa
palautetta ilmeestä. Ilmapalloja oli tilattu 300 kpl ja ne menivät kuumille
kiville vaikka epäilimme että ilmapallojen teksti ”Hiv ei tartu suutelemalla” olisi jollakin tavalla este sen ottamiselle.
Suullisesti jaetun tiedon lisäksi jaossa oli infokortteja ja kondomeja 1000
pakkausta, joita vapaaehtoiset
olivat jo aiemmin käyneet pakkaamassa talkoissa toimistolla. SPR:n Kesäkumi- kampanjan
lanseerauspäivä sattui samalle päivälle, ja heiltä oli tapahtumassa mukana myös vapaaehtoinen. Kiitos SPR:lle
kesäkumeista!
Ilmaiseen ja anonyymiin hiv-testiin
pääseminen voi olla joskus haastavaa. Mutta ei Toivon päivänä!

Tänäkin vuonna testattavia riitti jonoksi asti. Ensimmäistä kertaa testaajina olivat myös Positiivisten omat
koulutetut testaajat. Kiitämme Hivtukikeskusta asuntoauton lainasta ja
Pro-tukipistettä testaamisesta.
Ensimmäistä kertaa mukana oli vapaaehtoisia Keep A Child Alive- järjestön Suomen osastosta. KCA on
yhdysvaltalainen järjestö, joka auttaa
Afrikassa ja Intiassa hivistä ja aidsista
kärsiviä lapsia.
Kaiken kaikkiaan päivä oli onnistunut, aurinkoa ja mukavia kohtaamisia
ihmisten kanssa. Tästä on hyvä
jatkaa 2017, jolloin päivä on sunnuntai. Vapaaehtoisia on vuosi vuodelta enemmän, mutta mukaan mahtuu
lisää uusia kasvoja. Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Toinen tärkeä ulospäin näkyvä tapahtuma on Maailman aids-päivä 1.12.
Päivän tapahtumia koordinoi Maailman aids-päivän toimikunta, jonka
puheenjohtajana toimi vuonna 2016
Positiiviset.
Tänäkin vuonna tapahtumia järjes-

tettiin ympäri Suomea. Maailman
aids-päivän konsertti pidettiin Lähetyskirkossa Helsingissä. Kampin hiljaisuuden kappelissa järjestettiin muistotilaisuudet, joissa pastori Nanna
Helaakoski kertoi koskettavan tarinan
kohtaamisesta tartunnan saaneen pakolaisnaisen kanssa. Musiikista vastasivat Keep a Child Aliven vapaaehtoiset nuoret. Lisää KCA:n toiminnasta
voit lukea lisää Christinan kertomana
ensi vuoden puolella.
Tiedätkö miksi aids on vihainen? Se
selviää hulvattomasta Maailman aidspäivänä julkaistusta videosta ”The raise and fall of angry aids” jota on katsottu yli 200 000 kertaa.
Maailman aids-päivän toimikunta lähetti perinteisesti yhteisen lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin hiviin liittyvää faktaa.
Vuonna 2016 haluttiin nostaa esiin,
että hiv ei tartu suojaamattomassa seksissä, kun hiv-tartunnan saanut
seksikumppani on toimivalla lääkityksellä. Tämän tiedon vahvistaa tänä
vuonna Euroopassa julkaistu Partnertutkimus:http://jama.jamanetwork.
com/article.aspx?articleid=2533066
Tätä samaa viestiä välitimme Maailman aids-päivän erikoisjulkaisussa.
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Jos et ole vielä nähnyt Angry
Aids animaatiota, niin katso
vaikka www.youtube.com/
positiiviset tai
maailmanaidspaiva.fi
Nettisivuiltamme löydät kaikki sosiaalisen median kanavamme: www.positiiviset.fi/yhdistys/some
Laurea AMK Otaniemen nuoret opiskelijat ovat olleet mukana myös toiminnassamme. He tekivät kuluneen
vuonna kanssamme kolme erilaista projektia, josta kahdesta olikin kerrottu aikaisemmin Povereissa. Tässä lehdessä saatte kuulla vielä miten
opiskelijat järjestivät Maailman aidspäivän tapahtuman kauppakeskus
Sellossa.
Positiivisten palvelut hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen
Positiiviset ry järjestää monenlaisia
palveluita hiv-tartunnan saaneille ja
heidän läheisilleen. Palveluitten käyttäjät edustavat elämän koko kirjoa;
esimerkiksi torstailounaalla on nähty
sekä vauvoja että vaareja.

Positiivisten Malminkadun toimitiloissa Helsingin Kampissa on mahdollista tavata työntekijöitä aukioloaikojen
puitteissa ja saada heiltä neuvoja ja
tukea kysymyksiin, jotka liittyvät hivin
kanssa elämiseen. Tukikeskusteluun
työntekijän kanssa voi varata ajan
etukäteen, kuitenkin kriisitilanteessa
työntekijää voi tulla tapaamaan myös
ilman ajanvarausta. Työntekijän kanssa voi keskustella myös Skypen välityksellä. Tällainen Skype-kontakti
työntekijään on varattu lähinnä ulkosuomalaisille.

Yhdistyksemme työntekijät vetävät
Minä ja hiv -keskusteluryhmiä toimitiloissamme. Uusi ryhmä alkaa muutaman kerran vuodessa. Ryhmät ovat
suljettuja, eli niihin ei voi enää tulla
mukaan ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen. Kukin ryhmä kokoontuu kolme tai neljä kertaa. Ryhmät on
tarkoitettu ensisijaisesti niille hiv-positiivisille, joiden tartunta on todettu äskettäin tai jotka eivät ole osallistuneet aiemmin yhdistyksemme
toimintaan. Ryhmät tarjoavat mahdollisuuden pohtia hivin vaikutuksia
omaan elämään yhdessä toisten hivpositiivisten kanssa. Vastaava ryhmä
on suunnitteilla myös hiv-tartunnan
saaneiden läheisille.
Positiivisissa järjestetään myös muunlaista ryhmätoimintaa hiv-tartunnan
saaneille. Vuodelle 2017 on suunnitteilla muun muassa taideterapiaryhmä, voimauttavaa valokuvaa työvälineenään käyttävä ryhmä, taideryhmä
sekä itsetuntoryhmä. Työpajassa tutkitaan ja työstetään seksuaalisuuden
ja seksuaalisen itsetunnon teemoja.
Miehille ja naisille järjestetään omat
itsetuntoryhmät. Muista ryhmistä ja
tapahtumista löydät tietoa mm. net-
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Älä jää yksin!
Tule
mukaan!

tisivuilta.
Positiiviset on kouluttanut tukihenkilöitä, joilla on omakohtainen kokemus hivistä joko hiv-positiivisena
tai hänen läheisenään. Tukihenkilön
kanssa voi keskustella hiviin liittyvistä kysymyksistä. Tukihenkilö voi olla
tarpeen sen jälkeen kun on saanut
tietää hiv-tartunnasta, aloittaa hivlääkityksen tai elämäntilanteessa tapahtuu muutos.
Osa Positiivisten toimintaa ovat alueelliset ja valtakunnalliset vertaisryhmät ja -tapaamiset. Vertaistuen
koordinaattori Juha-Erkki on läsnä
kaikissa 2017 alkuvuoden tapaamisissa. Jokaisella on osallistumalla mahdollisuus vaikuttaa tapaamisten kehittämiseen ja niiden sisältöön.
Vertaistuessa hiv-tartunnan saaneet
ja heidän läheisensä tukevat toinen
toisiaan. Vertaistuen päänäyttämönä
toimii Malminkadun toimitilojen tapaamispaikka, jonne voi tulla tapaamaan toisia hivin kanssa eläviä ja/tai
yhdistyksemme henkilökuntaa. Tapaamispaikka on avoinna arkipäivisin
kello 9–16 Tiistai muodostaa poikkeuksen. Silloin ilta jatkuu aina kello 20
saakka. Jokaviikkoisen, kello 17 alkavan ruokailun lisäksi tiistaikahvilassa
järjestetään keskusteluja ja teemailtoja ajankohtaisista aiheista. Torstaina tapaamispaikassa on tarjolla kevyt
lounas kello 12.30 lähtien. Vapaaeh-

Chat on auki!
Saat tukea!
toiset ovat olleet avustamassa ruuan
valmistamisessa sekä ostoksien tekemisessä.

sitiiviset voivat osallistua 2–4 vuodessa järjestettäviin vertaistapaamisiin i
Vasa, i Åbo och på Åland.

Kaikille hiv-positiivisille ja
heidän läheisilleen järjestetään vuosittain 4-6 yhteistä
vertaistapaamista.

Tiedoksi toimintaan mukaan tulemista empivälle: muutaman kerran vuodessa yhdistyksemme toimintaan ja
toimitiloihin voi tulla tutustumaan
työntekijän opastuksella. Näistä tilaisuuksista tiedotetaan jäsentiedotteessa ja positiiviset.fi-verkkosivuilla.
Uusi tulokas voi myös sopia tapaamisen joko työntekijän tai tukihenkilön
kanssa ja hänen seurassaan osallistua esimerkiksi tapaamispaikan ruokailuun.

Yhteisiin tapaamisiin kuuluu aina luento ja keskustelu. Yhteisten tapaamisten lisäksi yhdistyksessämme
toimii vertaisryhmiä, jotka kokoontuvat neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Naisille, homoja bi-miehille, heteroille, nuorille, yli
55-vuotiaille, lapsiperheille, päihteettömille naisille, läheisille, muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuville sekä espanjankielisille on omat
ryhmänsä. Kaikilla ryhmillä on vapaaehtoinen yhdyshenkilö, joka välittää
tietoa ryhmän toiminnasta. Kullakin
ryhmällä on ryhmäkohtainen ”vertikännykkä” ja sähköpostiosoite.
Helsingin lisäksi vertaistapaamisia
järjestetään myös alueellisesti. Turussa, Tampereella, Hämeenlinnassa,
Oulussa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa kokoontuu neljä kertaa vuodessa
vertaisryhmä. Ruotsinkieliset hiv-po-

Uutena työmuotona yhdistyksessämme on chat-keskustelu Positiiviset.
fi-sivustolla. Kahdenkeskistä chattia
pyritään pitämään auki neljä tuntia
arkipäivisin ti-pe kello 11–15, jolloin
vastaamassa ovat yhdistyksemme
työntekijät. Vapaaehtoisvoimin toteutuvasta chat-päivystyksestä tiedotetaan erikseen.
Matalan kynnyksen kahdenkeskistä
chattia toteuttamaan valikoitui NINchat palvelun tuottaja. Aikatauluksi chat-työn aloittamiselle päätettiin
syksy 2016. Koska Positiiviset ry on
potilasjärjestö, koko chat-työn suunnittelu on rakennettu vapaaehtoisten ja vertaisten osallistumista silmäl-
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läpitäen. Tulevaisuuden suunnitelmia
on runsaasti ja kevät 2017 tuo mukanaan runsaasti koulutuksia, matkoja ympäri Suomea ja toiminnan
suunnittelua ja toteuttamista. Vapaaehtoisia chattaajia on jo nyt koulutettu viisi ja toiminnasta kiinnostuneita
on sitäkin enemmän. Koulutukset on
toteutettavissa missäpäin Suomea tahansa ja niiden kesto vaihtelee ryhmän koosta riippuen kolmesta viiteen
tuntiin. Mukaan mahtuu lisää vapaaehtoisia, erityisesti muualta kuin PKseudulta toivottaisiin osallistujia, jotta alueellinen tasa-arvo toteutuisi
toiminnassa entistä paremmin. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä juha.sedergren@positiiviset.fi tai laita viestiä
chatin kautta ja kysy sattuisiko Juha
olemaan chat-vuorossa.
Chatin lisäksi verkkosivuillamme toimii keskustelupalasta. Keskusteluun
osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä, mutta kuka tahansa voi lukea
keskusteluja.

Yksi merkittävä osa järjestömme toimintaa on tuki- ja
neuvonta sekä vertaistuki.
Näin vertaistuen koordinaattori JuhaErkki kirjoittaa vertaisuudesta ja vertaistuesta:
Vertaisuus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ei-ammatillista toimintaa,
jonka perustana ovat samankaltaiset
kokemukset hiv-tartunnan tuomasta
haasteista elämään.
Ihmiset, joilla on keskenään samanlaisia elämänkokemuksia tai jotka elävät samankaltaisten haasteiden parissa, voivat tukea toisiaan jakamalla
kokemuksiaan sekä tukea elämässä
eteenpäin.

Hiv-positiivinen, joka on kokenut samankaltaisia tunteita voi hyvinkin
ymmärtää ja hyväksyä helpommin
toisen vastaavassa tilanteessa olevan.
Yhteiset kokemukset voivat lisätä keskinäistä ymmärrystä.
Vertaistuen voimavarana ovatkin kokemukset, kokemustieto ja niihin
pohjaava elämänviisaus.
Toisten hiv-positiivisten selviytymistarinoilla voi olla suuri merkitys silloin, kun hiv-tartunnan saanut kokee
leimautumisen pelkoa, tuntee itsenä yksinäiseksi ja pohtii miten hiv vaikuttaa omaan elämään ja miten sen
kanssa oppii elämään.
Tieto hiv-positiivisuudesta saattaa
nostaa negatiivisia ja leimaavia syyllisyyden ja häpeän tunteita, jotka voivat johtaa sosiaalisten tilanteiden
välttelyyn ja aiheuttaa yksinäisyyden
tunnetta. Samankaltaisten haasteiden läpikäyneiden vertaisten tuki ja
yhdessä jakaminen voivat helpottaa
tilannetta huomattavasti.
Meillä Positiivisissa järjestetään yhteisiä vertaistapaamisia kaikille hivtartunnan saaneille sekä heidän
läheisilleen. Järjestämme myös kohdennettuja tapaamisia naisille, miehille, joilla on seksiä miesten kanssa,
nuorille, +55-vuotiaille, perheille ja
maahanmuuttajille.
Ensimmäisellä vertaistapaamisella
saattaa jännittää toisten tuntemattomien ihmisten kohtaaminen. Voi olla
myös erilaisia odotuksia ja mielikuvia tapaamisesta ja mieltä askarruttavia kysymyksiä; esim. ”saankohan tapaamisesta sitä mitä minä tarvitsen
ja onkohan muilla samankaltaisia ajatuksia kuin minulla?”. Vertaistapaamisiin kannattakin osallistua useamman kerran, ettei tee johtopäätöksiä
yhden tapaamisen perusteella. Vuonna 2017 aloitamme vertaistapaamiset
myös netissä.

Positiivisten vertaistapaamiset ovat
pääasiallisesti avoimia tapaamisia,
jonne voit tulla sellaisena kun olet. Sinun osallistumisesi keskusteluihin ja
kokemuksien jakamiseen riippuu sinusta itsestäsi. Sinä voit jakaa omia
kokemuksiasi ja ajatuksiasi sen verran
kuin itse haluat. Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä, eikä vertaistapaamisiin osallistuminen edellytä Positiiviset ry:n jäsenyyttä.
Kaikista vertaistapaamisista ilmoitetaan kotisivuillamme www.positiiviset.fi
Lisätietoja tapaamisista sekä tapaamispaikan saat tietoosi yhdyshenkilöiltä tai toimistoltamme (09) 692
5441 tai Juha-Erkiltä, puh. 044 750
7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi
”Liekö positiivisuuden myötä opittua,
mutta jokaiselle nuorelle annettiin
ryhmässä tilaa ja mahdollisuus kertoa omista ajatuksista ja tuntemuksistaan juuri sen verran kuin hyvältä
tuntui. Upealta tuntui, että me kaikki,
erilaisista taustoistamme huolimatta, saimme tulla paikalle ja kuulluksi
omana itsenämme. Enempää tuskin
voi vertaistuelta toivoa”. Nainen 28 v.
Elämänhallintakursseja järjestettiin
vuonna 2016 kaksi yhteistyössä Hyvinvointilomien kanssa. Kurssit ovat
yksi vertaistapaamisten muoto. Yhdelle elämänhallintakurssille mahtuu
noin 20-35 henkilöä.
Salonsaari olikin tuttu paikka edellisiltä vuosilta, mutta Tampereen kupeessa sijaitseva Koivupuisto oli uusi
tuttavuus. Koivupuistosta pidettiin
todella kovasti ja sitä toivottiin myös
vuodeksi 2017. Valitettavasti leirit pitää varata niin hyvissä ajoin, että toivetta Koivupuiston osalta ei ainakaan
vuonna 2017 ole mahdollista toteuttaa.
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Kurssit ovat tarkoitettu kaikille Suomessa asuville hiv-positiivisille sekä
heidän läheisilleen. Kursseilla voi tavata muita hiv-tartunnan saaneita ja
heidän läheisiään, vaihtaa kokemuksia hivin kanssa elämisestä ja nauttia
rennosta yhdessäolosta. Vapaamuotoisen oleskelun lisäksi kurssien ohjelmaan kuuluu ryhmäkeskusteluja hivin kanssa elämisestä.
Koska Hyvinvointilomien kanssa järjestettävät Elämänhallintakurssit
ovat tuettuja lomia, voi tuetulle leirille osallistua vain joka toinen vuosi. Omavastuuosuudet viikon leireistä
on myös pyritty pitämään maltillisina. Silloin tällöin tulee toiveita leiristä
joka ei olisi tuettu, silloin sen tosin pitäisi olla suurimmalta osalta omakustanteinen. Vuonna 2017 on tarkoitus
järjestää kaksi elämänhallintakurssia.
Elämänhallintakurssien lisäksi vuosittain järjestetään kolme vertaisviikonloppua, jotka sisältävät koulutusta ja
keskustelua.
Vapaaehtoistyö
Positiivisissa on useita mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Vuonna
2016 vapaaehtoistyöhön aikoville on
aloitettu pitää Vapaaehtoistyön peruskurssia. Näillä kursseilla käydään
läpi vapaaehtoistyön perusteita Positiivisissa. Ohessa Eero Kettusen kirjoitus kuinka hän on tullut mukaan vapaaehtoistyöhön.
Mukaan elämän veteen
Minulla on pitkä historia hiviin (ja
aidsiin) liittyvissä kysymyksissä, sillä osa nuoruudestani kului Helsingin Aids-tukikeskuksen vapaaehtoisena. En tosin ehkä enää ollut niin
nuori, kun uuden vuosituhannen koetettua lopettelin tätä vuonna 1986
alkanutta uraani. Tukikeskuksessa toi-

min puhelinpäivystäjänä, tukihenkilönä ja kouluttajana. Tuin hiv-positiivista vuodesta 1991 vuoteen 2002.
Tukisuhteen alussa liityin Positiivisiin;
olen ollut yhdistyksemme jäsen 25
vuotta. Positiivisten toimintaan kuitenkaan uskalsin tulla mukaan vasta
viime vuonna, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Vuonna 2014 valmistuin yliopistolta
toistamiseen. (Akateemiset) työpaikat tuntuvat vain olevan tänä päivänä kiven alla, jos sielläkään… Niinpä
uraputkeni alkoi työttömyyskortistosta. Nyt minulla oli aikaa, ja jokin
Positiivisissa veti minua puoleensa.
Vierailin usein yhdistyksemme verkkosivuilla ja huomasin, että tiistaisin
ja torstaisin on yhteinen ruokailu.

Monta kertaa tein lähtöä
torstailounaalle, mutta jotenkin aina totesin, etten
voi, etten kuulu kohderyhmään ja että ehkä ensi viikolla sitten.
Ja taas kului viikko, mutta en uskaltanut ottaa ratkaisevaa askelta.
Kesällä 2015 huomasin yhdistyksemme verkkosivuilla työpaikkailmoituksen, jossa haettiin tapaamispaikan isäntää/emäntää. Ajattelin, etten
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Sain siis kerätä kauan rohkeutta ennen kuin uskalsin tulla mukaan Positiivisten toimintaan. Olen kuitenkin
tyytyväinen, että rohkaistuin mukaan
menoon, vaikka en kohderyhmään
kuulukaan. Olen löytänyt paikkani yhdistyksestämme hiv-positiivisten hyvinvoinnista kiinnostuneena henkilönä.

menetä mitään, vaikka hakisinkin
paikkaa. Ihme tapahtui: sain tämän
vakanssin viideksi kuukaudeksi. Kesälomalla Savossa olin tosin jo saanut
etiäisen, sillä löysin työrukkaset kesämökille johtavan tien varressa olevalta bussipysäkiltä.
Isännyyteni alkoi elokuun lopulla.
Olin nyt työntekijänä mukana toiminnassa, johon en ollut rivijäsenenä uskaltanut tulla mukaan. Syksy vaihtui
talveksi, ja työsuhteeni päättyi tammikuun lopulla. Olin kuitenkin päässyt sisään Positiivisiin ja tutustunut
yhdistyksemme henkilökuntaan ja lukuisiin jäseniin. Sitten kävi ilmi, etten
enää osaa elää ilman heitä. Kun tulin
ensimmäistä kertaa vapaaehtoisena
syömään tiistaikahvilaan, Erik sanoi:
”Arvasin, ettet osaa olla ilman meitä.”
Kuluneena vuonna olen käynyt syö-

mässä tiistaikahvilassa sekä torstailounaalla ja tavannut yhdistyksemme
väkeä. Oma kokemukseni ruokailuista
on, että on aivan eri asia vastata ruokailusta kuin nauttia valmiissa pöydässä ruuasta ja hyvästä seurasta.
Kokeilkaa vaikka!
Olen nyt toiminut vuoden päivät yhdistyksemme vapaaehtoisena. Toivon
päivänä jaoimme pastillirasiota, kondomeita ja ilmapalloja Narinkkatorilla, ja se oli kivaa. Pride-viikolla jaoimme kondomeita sateenkaariväelle ja
marssimme SeksiPertin kanssa läpi
Helsingin. Tunnelma oli riehakas, kuten kunnon karnevaaleissa kuuluukin olla. Olen myös kirjoittanut juttuja Poveriin ja ollut tekemässä uutta
käsikirjaa hiv-positiivisille. Ja tietysti käynyt välillä syömässä Malminkadulla. Nyt aloittelen uraani chat-päivystäjänä.

Positiivisissa tehdään yhteistyötä monien tahojen kanssa. Auroran infektiosairaalan kanssa kandien opetuspotilaana oleminen on yksi esimerkki
toimivasta yhteistyöstä. Pääasiassa vapaaehtoiset ovat käyneet kertomassa 12-15 kertaa vuodessa tuleville lääkäreille millaista on elää hivin
kanssa.
Joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina on ollut mahdollista tavata
hiv-tartunnan saanut henkilö Auroran infektiopolilla. Tämäkään toiminta ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia.
Tervetuloa palveluittemme piiriin!
Voit ottaa meihin yhteyttä ja kysyä
mistä tahansa hiviin tai hivin kanssa
elämiseen liittyvästä asiasta. Voit olla
meihin yhteydessä vaikka täysin anonyymisti, niin halutessasi. Kaikki palvelumme ovat täysin luottamuksellisia. Yhteystietomme kuvien kanssa
löydät nettisivuiltamme kohdasta yhdistys/yhteystiedot.
Vuoden 2017 Povereissa kerromme
mm. kansainvälisestä työstämme ja
tekemästämme edunvalvontatyöstä.
Kirjoittajat: Sini Pasanen, Juha-Erkki
Kants, Eero Kettunen, Kirsi Parkkinen,
Juha Sedergren ja Erik Mattsson
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Hiv-infotapahtuma
Ison-Omenan palvelutorilla 1.12 .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L

aurea Otaniemen liiketalouden
sekä sairaanhoidon opiskelijat järjestivät informatiivisen tapahtuman
hiviin liittyen Ison-Omenan palvelutorilla Espoossa 1.12. Tapahtuma oli
osa opiskelijoiden B-spirit kurssia, jossa ideana on tehdä hyvää. Ryhmä halusi tehdä yhteistyötä Positiiviset ry:n
kanssa, koska yhdistys tekee tärkeää
työtä tärkeän aiheen parissa. Palvelu-

torilla on yhdessä paikassa kirjasto-,
asiointi- ja terveydenhuollon palvelut, joten se oli hyvä paikka tavoittaa
paljon erilaisia ihmisiä.
Tapahtuman ideana oli jakaa tietoa
tärkeästä aiheesta, joka on vähän vaiettu ja johon liittyy paljon ennakkoluuloja. Ryhmä kokosi kyselyn hivistä
ja sen perusteella arpoi risteilylahja-

kortin. Tapahtumassa jaettiin tietolehtiä hivistä ja kondomeja, joita tiimi
sai Positiivisilta. Tapahtuma onnistui
hyvin ja palvelutorilla asioineet ihmiset osallistuivat mielenkiinnolla kyselyyn ja saimme aikaan keskustelua.
Projektitiimin jäsenet: Elsa Niemi,
Liban Nur, Joni Niittyniemi, Lauri Oja
ja Jutta Ollila.
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Elämänhallintakurssit 2017
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kotoranta 3.7.–8.7.2017
Kotorannassa pidettävä elämänhallintakurssi on pääasiassa tarkoitettu
lapsiperheille, joissa on hiv-positiivisia. Lomakoti Kotoranta sijaitsee kirkasvetisen Sääksjärven rannalla Nurmijärven Kiljavalla. www.kotoranta.fi
Kurssimaksu on 50€ ja alle 15-vuotiaat lapset pääsevät mukaan maksutta. Ilmoittautumiset Positiivisiin
13.3.–10.5.2017 välisenä aikana.

Salonsaari 17.7.–22.7.2017
Salonsaaren elämänhallintakurssi
on tarkoitettu kaikille hiv-tartunnan
saaneille ja heidän läheisilleen.
Salonsaaren Lomakylä sijaitsee
Asikkalan kunnassa Päijänteen
rannalla. Kauniisiin hämäläisiin
maisemiin on matkaa Helsingistä
vain 125 km. www.salonsaari.com
Kurssimaksu on 50€.
Ilmoittautumiset Positiivisiin
1.4.–27.5.2017 välisenä aikana.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset
Vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki Kants
puh.044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Toimisto puh. (9) 692 5441,
positiiviset@positiiviset.fi

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

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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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 kehit-

tää 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

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

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.

+55-vuotiaat
Kaikille 55 vuotta täyttäneille hivpositiivisille miehille ja naisille.
Ryhmässä ei ole yläikärajaa.
Yhdyshenkilö, puh. 044 750 7467
verti.plus55@gmail.com

Naiset
Hiv-positiivisille naisille
kotipaikkakuntaan katsomatta.
Naisten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7457
verti.naiset@gmail.com

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

Nuoret
Nuorille aikuisille (noin
18–30-vuotiaille, ikäraja ei ole
ehdoton).
Nuorten yhdyshenkilö,
puh 044 750 7468
verti.nuoret@gmail.com

Perheet
Kaikille lapsiperheille,
joissa on hiv-positiivisia.
Perheiden yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7459 ti 15–18.
verti.taaperot@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.
Päihteettömät
Tarjoaa tukea huumeista irti
päässeille, puh. 044 750 7461.
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alueelliset tapaamiset on tarkoitettu kaikille hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Turku
Turun yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7452 to klo 17–19.
verti.turku@gmail.com
Oulu
Pe 3.2. klo 17
puh. 044 750 7462
verti.oulu@gmail.com

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

