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Osallistumalla  
voit vaikuttaa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TAPANI VALKONEN 
PUHEENJOHTAJA 
 

Kahden vuoden hengähdystauko 
työelämästä antoi minulle mahdolli-
suuden pohtia, mikä elämässä on to-
della tärkeää ja keskittyä asioihin, jot-
ka tuntuvat mielekkäiltä. Sellaiseksi 
osoittautui järjestötoiminta ensin tu-
kihenkilön ominaisuudessa ja sittem-
min myös Positiiviset ry:n hallituksen 
puheenjohtajana. Olen halunnut ko-
kea omissa nahoissani erilaisiin teh-
täviin ryhtyessäni, miltä vapaaehtois-
toiminta Positiiviset ry:ssä tuntuu. 
Toiminta johtaa usein oman muka-
vuusalueen ulkopuolelle. Juuri siel-
lä tapahtuvat kiinnostavimmat koh-
taamiset ja kasvaminen ihmisenä. 
Toivon, että voisin olla kannustava 
esimerkki yhteistoimintaan osallistu-
misen hyödyistä ja ilosta itse osallis-
tujalle.

Positiiviset ry:n puheenjohtajan  
luottamustoimi on ollut näköala- 
paikka yhteiskunnassa käynnissä ole-
viin muutoksiin. Yhden kroonisen sai-
rauden kautta avautuva näkökulma 
on omanlaisensa, mutta me emme 
ole yksin. Joulunalusviikolla yhdessä 
kuuden potilasjärjestön kanssa poh-
dimme, miten järjestöjen rooli muut-
tuu sairastavan roolin vahvistuessa 
terveydenhuollossa. Kaikilla on sama 
pelko, että katoaako ihminen järjes-
telmän rattaisiin. Työpajan loppu-
päätelmissä totesimme, että järjestöt 
edustavat pitkäaikaissairaiden ääntä. 
Nyt on hetki vaikuttaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistuksiin. Ilmaan 
jäi kysymys, saadaanko terveyden-
huollon laiva kääntymään sairauden 
hoitamisesta terveyden ylläpitoon? 
Usein pohdin, miten erityinen sairaus 

hiv on. Seminaaripäivän opetus mi-
nulle oli, miten samankaltaisten ky-
symysten parissa kroonisten sairauk-
sien potilasjärjestöt työskentelevät. 
Uudistukset tuovat mahdollisuuden 
myös parempaan terveydenhoitoon.

Yksilösuorituksia korostavassa kult-
tuurissa ja yhteiskunnassa välittämi-
nen ja asioiden jakaminen jää syr-
jään. Niiden merkitys avautuu vasta 
ajan mittaan. Järjestötoiminnan imu 
on juuri yhteisöllisyydessä. Koen yh-
teisöllisyyden valtavana voimavarana 
henkilökohtaisesti ja järjestön sekä 
koko yhteiskunnan näkökulmasta. Il-
miöoppimisen ja ryhmätyöskentelyn 
korostuminen uudessa opetusohjel-
massa antaa toivoa, että tulevilla su-
kupolvilla on paremmat edellytykset 
ja vuorovaikutustaidot rakentaa yh-
teistä näkemystä siitä millainen yh-
teiskunta on tasa-arvoinen ja oikeu-
denmukainen. 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa 
Positiiviset ry:n arvoiksi on yhdessä 
määritelty hyvinvoinnin turvaaminen 
ja lisääminen. Arvoissa korostuvat ta-
savertaisuus ja ihmisoikeudet. Nämä 
asiat resonoivat omassa maailman-
kuvassani. Hiv-tartunnan saaneiden 
kokemuksissa kuvastuu jotain pe-
rustavanlaatuista ihmisenä olemisen 
haavoittuvuudesta. Hiv-hoito ja en-
naltaehkäisevä lääkitys on saatava 
kaikille sitä tarvitseville. Maailman-
laajuisesti hiv-epidemian pysäyttämi-
nen on poliittisen päätöksen takana. 
Lääketieteellistä estettä sille ei ole. 
Miten paperittomien ihmisoikeudet 
toteutuvat? Millä tavoin voidaan kan-

nustaa testiin hakeutumista ja vähen-
tää turhan myöhään tehtyjen diag-
noosien suurta määrää? Kaikki nämä 
kysymykset ovat lähellä sydäntäni ja 
yhdistyksen toiminnan kautta niihin 
voi vaikuttaa.

Hiv-tiedon päivittäminen tervey-
denhoidon henkilökunnalle ja koko 
yhteiskunnan tasolla on yksi haas-
tavimmista tehtävistä. Työ jatkuu hiv-
tartunnan saaneita kohtaavien hen-
kilöiden vaihtuessa ja hiv-tartunnan 
saaneiden ikääntyessä. Hiv-tiedon le-
vittämiseen liittyvistä projekteista 
mieluisimpia on ollut msm-ryhmälle 
kohdennettu SeksiPertti-kampanja ja 
siihen liittyen SeksiPertin blogin kir-
joittaminen. Vanhentuneen ja väärän 
tiedon korjaaminen omassa viiteryh-
mässä tuntuu tärkeältä tehtävältä. 

Yhdistysten tapaamisessa jälleen ker-
ran nousi esille yhteistyön tarve ja 
merkitys. Sama toistuu ruohonjuuri-
tasolla. Osallistumalla voi vaikuttaa, 
nimenomaan omaan hyvinvointiin. 
Se ei vaadi mitään erityistaitoja. Jo-
kainen voi olla mukana siinä määrin 
kuin ehtii tai kykenee. Tutkitusti Po-
sitiiviset ry:n toiminnassa jollain ta-
voin mukana olleiden elämänlaatu 
on parempi kuin muilla hiv-positiivi-
silla. Mukaan tuleminen ei vaadi jäse-
nyyttä ja yhteydenotto on entistä hel-
pompaa avattuamme marraskuussa 
chat-kanavan. Vapaaehtoisten panos-
tus yhdistyksen toimintaan on mah-
dollistanut sen monipuolisuuden. 
Oma ja henkilökunnan hiv-asiantun-
tijuus rakentuu kohtaamisissa. Ter-
vetuloa vaikuttamaan omaan hyvin-
vointiisi!
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Mennyttä ja tulevaa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vuosi 2016 vaihtuu vuoteen 
2017, joten on hyvä hieman tehdä 
katsausta menneeseen vuoteen sekä 
tulevaan. Ohessa poimintoja kulu-
neelta vuodelta 2016 ja kurkistus tu-
levaan.  

Positiiviset ry:ssä yhdistyksen toimin-
taa rytmittävät muun muassa sääntö-
määräiset kokoukset; kevätkokous ja 
syyskokous sekä kesäkuussa vietettä-
vä Toivon päivä ja joulukuussa Maail-
man aids-päivä. 

Vuoden 2016 sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin 16.4. yhdistyksen 
toimitiloissa. Paikalla oli 40 jäsentä. 
Syyskokous pidettiin 19.11. Helsingis-
sä Kalliossa. Kevätkokouksessa hyväk-
syttiin edellisen vuoden vuosikerto-
mus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa 
mm. hyväksyttiin toimintasuunnitel-

ma ja talousarvio sekä valittiin yhdis-
tykselle puheenjohtaja ja neljä hal-
lituksen jäsentä 2-vuotiskaudelle. 
Hallitukseen kuuluu 8 jäsentä, joista 
neljä on aina erovuorossa.  
Vuonna 2017 puheenjohtajana jat-
kaa Tapani Valkonen. Hallituksessa 
jatkavat toista vuottaan Jukka, Jaru, 
Marika ja Mervi. Äänestyksen jäl-
keen uudelleen 2-vuotiskaudelle tuli-
vat valituksi Lea ja Selina sekä uusina 
hallitukseen valittiin Kaisa ja Oska-
ri.  Vuoden 2017 kokouspäivämäärät 
on sovittu alustavasti kevätkokous la 
1.4.17 ja syyskokous marraskuun lop-
pupuolelle. 

Syyskokouksen yhteydessä järjestet-
tiin toista kertaa Syysseminaari, jossa 
luennoitsijoina olivat infektiosairauk-
sien erikoislääkäri Jussi Sutinen Au-
roran sairaalasta ja psykoterapeutti 

(VET), kliininen seksologi Heidi Valas-
ti. Osallistujia seminaarissa oli vähän 
yli 50.  Jussi Sutinen kertoi ajankoh-
taisia asioita hivistä. Kuulimme mm. 
hiv-lääkkeistä, uusista tutkimuksis-
ta, syöpäseurannoista, metabolisis-
ta ongelmista, rokotuksista, PrEPistä, 
lasten hankkimisesta, vastaanottojen 
järjestämisestä, lakiin liittyvistä asiois-
ta, seksitaudeista, vanhenemisesta ja 
tupakoinnin lopettamisen hyödyistä. 
Heidi Valasti puhui häpeästä  
ja vähän seksistä; miten tunnistaa  
itsessämme häpeää ja innostumis-
ta aiheuttavia asioita ja niiden aikaan 
saamia reaktioita.
Luennoitsijat ja aiheet saivat jälleen 
kiitosta, ja saadun palautteen perus-
teella voidaan taas miettiä uusia kuvi-
oita ensi vuodeksi. Kokouksen jälkeen 
oli tarjolla pientä purtavaa ja iloinen 
puheensorina täytti tilan ”valomerk-
kiin” saakka.  
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Joulukuussa järjestettiin Positiivisissa 
pikkujoulut. Toimitiloihimme kerään-
tyi ennätysmäärä juhlijoita – ainakin 
62 ihmistä oli nauttimassa maittavis-
ta jouluruuista. Ohjelmassa oli tietysti 
perinteinen kinkkubingo.

Maaliskuussa Positiivisten toimitilois-
sa järjesteltiin huonekaluja uudelleen 

tityöntekijänä ”Tukea ja neuvontaa 
netissä” hankkeen parissa. Poveris-
sa 1/2016 Juha kertoi jo enemmän it-
sestään. Hanke on kolmivuotinen ja 
sen tavoitteena on madaltaa kynnys-
tä tuen saamiseen verkossa sekä luo-
da puitteet helpolle tuen saamiselle 
ja antamiselle. Työ onkin jo kantanut 
ensimmäiset hedelmänsä, sillä Posi-
tiiviset Chat aloitti marraskuun alus-
sa. Sekä työntekijät että vapaaeh-
toiset vertaistoimijat on koulutettu 
loppuvuodesta chattimaailman saloi-
hin. Samalla saimme koulutusta myös 
sosiaalisessa mediassa toimimiseen.   
Koulutusta tapahtui myös toisella-
kin rintamalla, sillä kolme työnteki-
jäämme Sini, Erik ja Juha-Erkki sekä 
puheenjohtaja Tapani valmistuivat 

seksuaalineuvojiksi. Sexpo räätälöi 
Positiiviset ry:lle ja Hiv-tukikeskuksel-
le koulutuksen, missä molemmista 
järjestöstä oli neljä osallistujaa. 
Positiiviset ry tarjoaa maksutonta sek-
suaalineuvontaa hiv-tartunnan saa-
neille ja heidän kumppaneilleen. 
Tarjoamme neuvontaa kasvokkain, 
skypen välityksellä tai puhelimitse. 
Kaikkiin neuvontapalveluihin voi tulla 
nimettömästi ja luottamuksellisesti. 
Neuvontaan voi tulla yksin tai kump-
panin kanssa.  

Tapaamispaikkaamme oli toukokuus-
ta vuoden loppuun isännöimässä 
Esko. Harjoittelijoina meillä on ollut 
Jac ja Antonio. 

Iso kiitos kaikille Elämänlaa-
tukyselyyn vastanneille!  
 
Meitä kiinnostaa aina millaista Suo-
messa on elää hivin kanssa ja millai-
nen on kaikkien Suomessa asuvien 
hiv-tartunnan saaneiden elämänlaa-
tu tänä päivänä, ja voisimmeko jollain 
tapaa parantaa sitä. Syksyn 2016 ai-
kana toteutetussa kyselyssä oli kysy-
myksiä myös toimintaamme liittyen: 
mitä ja miten voimme parhaalla ta-
valla toteuttaa yhdistyksen tarkoitus-
ta ja edistää hiv-tartunnan saaneiden 
ja heidän läheistensä hyvinvointia. 
Kyselyn tuloksia raportoidaan alku-
vuodesta 2017.

Kesäkuun alussa 4.6. vietettiin 13. ker-
ran Toivon päivää. Kolmena vuonna 
peräkkäin olemme olleet Kampin Na-
rinkkatorilla (Helsingin ydinkeskus-
tassa) tarjoamassa ajantasaista tietoa 
hivistä ja hivin kanssa elämisestä. Il-
man yhteistyökumppaneita ja vapaa-
ehtoisia emme saisi tapahtumaa to-

teutettua, joten jälleen kerran ISO 
kiitos heille avusta.  
Tarjolla on ollut myös ilmaisia ja ano-
nyymejä hiv-pikatestejä. Kaikkina näi-
nä vuosina vastaanotto on ollut hyvä. 
Vaikka suurimmalla osalla ohi porhal-
tavista ihmisistä on kiire, aina on ih-
misiä pysähtynyt myös juttelemaan. 
Ja pikatesteihin on ollut jono vaikka 
paikan sijainti on keskinen ja näkyvä.  
 
Toivon päivä – Hiv ei tartu suutele-
malla 

Ilmojen haltija oli jälleen suosiollinen 
4.6. Toivon päivän vietolle, joka sat-
tui lauantaille, koulujen päättäjäis-
päivälle.  

Toivon päivän tarkoitus on 
viestittää ulospäin hivin hoi-
toon liittyvistä positiivista 
asioista ja jakaa ajantakais-
ta tietoa. 
 

Juha Sede grenin aloittaessa projek-r
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Ja mikäs sen parempi paikka kuin au-
kio, jonka läpi kulkee päivittäin tu-
hansia ihmisiä. Joidenkin kanssa kes-
kusteluun 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 pe-
rille saaminen on hidasta. Tänä vuon-
na olimme panostaneet aikaisempia 
vuosia enemmän visuaalisen ilmee-
seen ja näkyvyyteen.
Saimme ohikulkijoilta paljon kivaa 
palautetta ilmeestä. Ilmapalloja oli ti-
lattu 300 kpl ja ne menivät kuumille
kiville vaikka epäilimme että ilmapal-
lojen teksti ”Hiv ei tartu suutelemal-
la” olisi jollakin tavalla este sen otta-
miselle.
Suullisesti jaetun tiedon lisäksi jaos-
sa oli infokortteja ja kondomeja 1000 
pakkausta, joita vapaaehtoiset
olivat jo aiemmin käyneet pakkaa-
massa talkoissa toimistolla. SPR:n Ke-
säkumi- kampanjan
lanseerauspäivä sattui samalle päiväl-
le, ja heiltä oli tapahtumassa muka-
na myös vapaaehtoinen. Kiitos SPR:lle 
kesäkumeista!
Ilmaiseen ja anonyymiin hiv-testiin 
pääseminen voi olla joskus haasta-
vaa. Mutta ei Toivon päivänä!

Tänäkin vuonna testattavia riitti jo-
noksi asti. Ensimmäistä kertaa testaa-
jina olivat myös Positiivisten omat
koulutetut testaajat. Kiitämme Hiv-
tukikeskusta asuntoauton lainasta ja 
Pro-tukipistettä testaamisesta.
Ensimmäistä kertaa mukana oli va-
paaehtoisia Keep A Child Alive- jär-
jestön Suomen osastosta. KCA on
yhdysvaltalainen järjestö, joka auttaa 
Afrikassa ja Intiassa hivistä ja aidsista 
kärsiviä lapsia. 
Kaiken kaikkiaan päivä oli onnistu-
nut, aurinkoa ja mukavia kohtaamisia 
ihmisten kanssa. Tästä on hyvä
jatkaa 2017, jolloin päivä on sunnun-
tai. Vapaaehtoisia on vuosi vuodel-
ta enemmän, mutta mukaan mahtuu 
lisää uusia kasvoja. Tervetuloa roh-
keasti mukaan!

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

tettiin ympäri Suomea. Maailman 
aids-päivän konsertti pidettiin Lähe-
tyskirkossa Helsingissä. Kampin hiljai-
suuden kappelissa järjestettiin muis-
totilaisuudet, joissa pastori Nanna 
Helaakoski kertoi koskettavan tarinan 
kohtaamisesta tartunnan saaneen pa-
kolaisnaisen kanssa. Musiikista vasta-
sivat Keep a Child Aliven vapaaehtoi-
set nuoret. Lisää KCA:n toiminnasta 
voit lukea lisää Christinan kertomana 
ensi vuoden puolella.  

Tiedätkö miksi aids on vihainen? Se 
selviää hulvattomasta Maailman aids-
päivänä julkaistusta videosta ”The rai-
se and fall of angry aids” jota on kat-
sottu yli 200 000 kertaa. 
Maailman aids-päivän toimikunta lä-
hetti perinteisesti yhteisen lehdistö-
tiedotteen, jossa kerrottiin hiviin liit-
tyvää faktaa. 
Vuonna 2016 haluttiin nostaa esiin, 
että hiv ei tartu suojaamattomas-
sa seksissä, kun hiv-tartunnan saanut 
seksikumppani on toimivalla lääki-
tyksellä. Tämän tiedon vahvistaa tänä 
vuonna Euroopassa julkaistu Partner-
tutkimus:http://jama.jamanetwork.
com/article.aspx?articleid=2533066 
Tätä samaa viestiä välitimme Maail-
man 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 sosiaa-
lisen median kanavamme: www.posi-
tiiviset.fi/yhdistys/some

Laurea AMK Otaniemen nuoret opis-
kelijat ovat olleet mukana myös toi-
minnassamme. He tekivät kuluneen 
vuonna kanssamme kolme erilais-
ta projektia, josta kahdesta olikin ker-
rottu aikaisemmin Povereissa. Täs-
sä lehdessä saatte kuulla vielä miten 
opiskelijat järjestivät Maailman aids-
päivän tapahtuman kauppakeskus 
Sellossa.  

Positiivisten palvelut hiv-positiivisil-
le ja heidän läheisilleen 

Positiiviset ry järjestää monenlaisia 
palveluita hiv-tartunnan saaneille ja 
heidän läheisilleen. Palveluitten käyt-
täjät edustavat elämän koko kirjoa; 
esimerkiksi torstailounaalla on nähty 
sekä vauvoja että vaareja. 

Positiivisten Malminkadun toimitilois-
sa Helsingin Kampissa on mahdollis-
ta 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 kans-
sa voi keskustella myös Skypen vä-
lityksellä. Tällainen Skype-kontakti 
työntekijään on varattu lähinnä ulko-
suomalaisille. 

Yhdistyksemme työntekijät vetävät 
Minä ja hiv -keskusteluryhmiä toimi-
tiloissamme. Uusi ryhmä alkaa muu-
taman kerran vuodessa. Ryhmät ovat 
suljettuja, eli niihin ei voi enää tulla 
mukaan ensimmäisen kokoontumis-
kerran jälkeen. Kukin ryhmä kokoon-
tuu kolme tai neljä kertaa. Ryhmät on 
tarkoitettu ensisijaisesti niille hiv-po-
sitiivisille, joiden tartunta on todet-
tu äskettäin tai jotka eivät ole osal-
listuneet aiemmin yhdistyksemme 
toimintaan. Ryhmät tarjoavat mah-
dollisuuden pohtia hivin vaikutuksia 
omaan elämään yhdessä toisten hiv-
positiivisten kanssa. Vastaava ryhmä 
on suunnitteilla myös hiv-tartunnan 
saaneiden läheisille. 
Positiivisissa järjestetään myös muun-
laista ryhmätoimintaa hiv-tartunnan 
saaneille. Vuodelle 2017 on suunnit-
teilla muun muassa taideterapiaryh-
mä, voimauttavaa valokuvaa työväli-
neenään käyttävä ryhmä, taideryhmä 
sekä itsetuntoryhmä. Työpajassa tut-
kitaan 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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tisivuilta.  
Positiiviset on kouluttanut tukihen-
kilöitä, joilla on omakohtainen ko-
kemus hivistä joko hiv-positiivisena 
tai hänen läheisenään. Tukihenkilön 
kanssa voi keskustella hiviin liittyvis-
tä kysymyksistä. Tukihenkilö voi olla 
tarpeen sen jälkeen kun on saanut 
tietää hiv-tartunnasta, aloittaa hiv-
lääkityksen tai elämäntilanteessa ta-
pahtuu muutos. 
Osa Positiivisten toimintaa ovat alu-
eelliset ja valtakunnalliset vertais-
ryhmät ja -tapaamiset. Vertaistuen 
koordinaattori Juha-Erkki on läsnä 
kaikissa 2017 alkuvuoden tapaamisis-
sa. Jokaisella on osallistumalla mah-
dollisuus vaikuttaa tapaamisten ke-
hittämiseen ja niiden sisältöön.  
Vertaistuessa hiv-tartunnan saaneet 
ja heidän läheisensä tukevat toinen 
toisiaan. Vertaistuen päänäyttämönä 
toimii Malminkadun toimitilojen ta-
paamispaikka, jonne voi tulla tapaa-
maan toisia hivin kanssa eläviä ja/tai 
yhdistyksemme henkilökuntaa. Ta-
paamispaikka on avoinna arkipäivisin 
kello 9–16 Tiistai muodostaa poikke-
uksen. Silloin ilta jatkuu aina kello 20 
saakka. Jokaviikkoisen, kello 17 alka-
van ruokailun lisäksi tiistaikahvilassa 
järjestetään keskusteluja ja teemail-
toja ajankohtaisista aiheista. Torstai-
na tapaamispaikassa on tarjolla kevyt 
lounas kello 12.30 lähtien. Vapaaeh-

toiset ovat olleet avustamassa ruuan 
valmistamisessa sekä ostoksien teke-
misessä.   

Kaikille hiv-positiivisille ja 
heidän läheisilleen järjeste-
tään vuosittain 4-6 yhteistä 
vertaistapaamista.  
 
Yhteisiin tapaamisiin kuuluu aina lu-
ento ja keskustelu. Yhteisten tapaa-
misten lisäksi yhdistyksessämme 
toimii vertaisryhmiä, jotka kokoon-
tuvat neljä kertaa vuodessa, tarvit-
taessa useamminkin. Naisille, homo- 
ja bi-miehille, heteroille, nuorille, yli 
55-vuotiaille, lapsiperheille, päihteet-
tömille naisille, läheisille, muuta kiel-
tä kuin suomea äidinkielenään puhu-
ville sekä espanjankielisille on omat 
ryhmänsä. Kaikilla ryhmillä on vapaa-
ehtoinen yhdyshenkilö, joka välittää 
tietoa ryhmän toiminnasta. Kullakin 
ryhmällä on ryhmäkohtainen ”verti-
kännykkä” ja sähköpostiosoite. 
Helsingin lisäksi vertaistapaamisia 
järjestetään myös alueellisesti. Tu-
russa, Tampereella, Hämeenlinnassa, 
Oulussa sekä Itä- ja Pohjois-Suomes-
sa kokoontuu neljä kertaa vuodessa 
vertaisryhmä. Ruotsinkieliset hiv-po-

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

Tiedoksi toimintaan mukaan tulemis-
ta empivälle: muutaman kerran vuo-
dessa yhdistyksemme toimintaan ja 
toimitiloihin voi tulla tutustumaan 
työntekijän opastuksella. Näistä ti-
laisuuksista tiedotetaan jäsentiedot-
teessa ja positiiviset.fi-verkkosivuilla. 
Uusi tulokas voi myös sopia tapaami-
sen joko työntekijän tai tukihenkilön 
kanssa ja hänen seurassaan osallis-
tua esimerkiksi tapaamispaikan ruo-
kailuun. 

Uutena työmuotona yhdistyksessäm-
me 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 toteu-
tuvasta chat-päivystyksestä tiedote-
taan erikseen. 

Matalan kynnyksen kahdenkeskistä 
chattia toteuttamaan valikoitui NIN-
chat palvelun tuottaja. Aikatauluk-
si chat-työn aloittamiselle päätettiin 
syksy 2016. Koska Positiiviset ry on 
potilasjärjestö, koko chat-työn suun-
nittelu on rakennettu vapaaehtois-
ten ja vertaisten osallistumista silmäl-

Älä jää yksin!

Chat on auki!
Tule

 mukaan! Saat tukea!
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läpitäen. Tulevaisuuden suunnitelmia 
on runsaasti ja kevät 2017 tuo mu-
kanaan runsaasti koulutuksia, mat-
koja ympäri Suomea ja toiminnan 
suunnittelua ja toteuttamista. Vapaa-
ehtoisia chattaajia on jo nyt koulutet-
tu viisi ja toiminnasta kiinnostuneita 
on sitäkin enemmän. Koulutukset on 
toteutettavissa missäpäin Suomea ta-
hansa ja niiden kesto vaihtelee ryh-
män koosta riippuen kolmesta viiteen 
tuntiin. Mukaan mahtuu lisää vapaa-
ehtoisia, erityisesti muualta kuin PK-
seudulta toivottaisiin osallistujia, jot-
ta alueellinen tasa-arvo toteutuisi 
toiminnassa entistä paremmin. Kiin-
nostuitko? Ota yhteyttä juha.seder-
gren@positiiviset.fi tai laita viestiä 
chatin kautta ja kysy sattuisiko Juha 
olemaan chat-vuorossa. 

Chatin lisäksi verkkosivuillamme toi-
mii keskustelupalasta. Keskusteluun 
osallistuminen edellyttää rekisteröity-
mistä, mutta kuka tahansa voi lukea 
keskusteluja. 

Yksi merkittävä osa järjes-
tömme toimintaa on tuki- ja 
neuvonta sekä vertaistuki.  
 
Näin vertaistuen koordinaattori Juha-
Erkki kirjoittaa vertaisuudesta ja ver-
taistuesta:   

Vertaisuus on vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvaa ei-ammatillista toimintaa, 
jonka perustana ovat samankaltaiset 
kokemukset hiv-tartunnan tuomasta 
haasteista elämään. 
Ihmiset, joilla on keskenään saman-
laisia elämänkokemuksia tai jotka elä-
vät samankaltaisten haasteiden pa-
rissa, voivat tukea toisiaan jakamalla 
kokemuksiaan sekä tukea elämässä 
eteenpäin. 

Hiv-positiivinen, joka on kokenut sa-
mankaltaisia tunteita voi hyvinkin 
ymmärtää ja hyväksyä helpommin 
toisen vastaavassa tilanteessa olevan. 
Yhteiset kokemukset voivat lisätä kes-
kinäistä ymmärrystä. 
Vertaistuen voimavarana ovatkin ko-
kemukset, kokemustieto ja niihin 
pohjaava elämänviisaus. 
Toisten hiv-positiivisten selviytymis-
tarinoilla voi olla suuri merkitys sil-
loin, kun hiv-tartunnan saanut kokee 
leimautumisen pelkoa, tuntee itse-
nä yksinäiseksi ja pohtii miten hiv vai-
kuttaa omaan elämään ja miten sen 
kanssa oppii elämään. 
Tieto hiv-positiivisuudesta saattaa 
nostaa negatiivisia ja leimaavia syylli-
syyden ja häpeän tunteita, jotka voi-
vat johtaa sosiaalisten tilanteiden 
välttelyyn ja aiheuttaa yksinäisyyden 
tunnetta. Samankaltaisten haastei-
den läpikäyneiden vertaisten tuki ja 
yhdessä jakaminen voivat helpottaa 
tilannetta huomattavasti. 
Meillä Positiivisissa järjestetään yh-
teisiä vertaistapaamisia kaikille hiv-
tartunnan saaneille sekä heidän 
läheisilleen. Järjestämme myös koh-
dennettuja tapaamisia naisille, mie-
hille, joilla on seksiä miesten kanssa, 
nuorille, +55-vuotiaille, perheille ja 
maahanmuuttajille. 
Ensimmäisellä vertaistapaamisella 
saattaa jännittää toisten tuntematto-
mien ihmisten kohtaaminen. Voi olla 
myös erilaisia odotuksia ja mieliku-
via tapaamisesta ja mieltä askarrutta-
via kysymyksiä; esim. ”saankohan ta-
paamisesta sitä mitä minä tarvitsen 
ja onkohan muilla samankaltaisia aja-
tuksia kuin minulla?”. Vertaistapaa-
misiin kannattakin osallistua useam-
man kerran, ettei tee johtopäätöksiä 
yhden tapaamisen perusteella. Vuon-
na 2017 aloitamme vertaistapaamiset 
myös netissä. 

Positiivisten vertaistapaamiset ovat 
pääasiallisesti avoimia tapaamisia, 
jonne voit tulla sellaisena kun olet. Si-
nun osallistumisesi keskusteluihin ja 
kokemuksien jakamiseen riippuu si-
nusta itsestäsi. Sinä voit jakaa omia 
kokemuksiasi ja ajatuksiasi sen verran 
kuin itse haluat. Kunnioitamme jokai-
sen yksityisyyttä, eikä vertaistapaami-
siin osallistuminen edellytä Positiivi-
set ry:n jäsenyyttä. 
Kaikista vertaistapaamisista ilmoite-
taan kotisivuillamme www.positiivi-
set.fi 

Lisätietoja tapaamisista sekä tapaa-
mispaikan saat tietoosi yhdyshen-
kilöiltä tai toimistoltamme (09) 692 
5441 tai Juha-Erkiltä, puh. 044 750 
7462, juha-erkki.kants@positiivi-
set.fi  

”Liekö positiivisuuden myötä opittua, 
mutta jokaiselle nuorelle annettiin 
ryhmässä tilaa ja mahdollisuus ker-
toa omista ajatuksista ja tuntemuk-
sistaan juuri sen verran kuin hyvältä 
tuntui. Upealta tuntui, että me kaikki, 
erilaisista taustoistamme huolimat-
ta, saimme tulla paikalle ja kuulluksi 
omana itsenämme. Enempää tuskin 
voi vertaistuelta toivoa”.  Nainen 28 v. 
Elämänhallintakursseja järjestettiin 
vuonna 2016 kaksi yhteistyössä Hy-
vinvointilomien kanssa. Kurssit ovat 
yksi vertaistapaamisten muoto.  Yh-
delle elämänhallintakurssille mahtuu 
noin 20-35 henkilöä. 
Salonsaari olikin tuttu paikka edelli-
siltä vuosilta, mutta Tampereen ku-
peessa sijaitseva Koivupuisto oli uusi 
tuttavuus. Koivupuistosta pidettiin 
todella kovasti ja sitä toivottiin myös 
vuodeksi 2017. Valitettavasti leirit pi-
tää varata niin hyvissä ajoin, että toi-
vetta Koivupuiston osalta ei ainakaan 
vuonna 2017 ole mahdollista toteut-
taa.  
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Kurssit ovat tarkoitettu kaikille Suo-
messa asuville hiv-positiivisille sekä 
heidän läheisilleen.  Kursseilla voi ta-
vata muita hiv-tartunnan saaneita ja 
heidän läheisiään, vaihtaa kokemuk-
sia hivin kanssa elämisestä ja nauttia 
rennosta yhdessäolosta. Vapaamuo-
toisen oleskelun lisäksi kurssien ohjel-
maan kuuluu ryhmäkeskusteluja hi-
vin kanssa elämisestä. 
Koska Hyvinvointilomien kanssa jär-
jestettävät Elämänhallintakurssit 
ovat tuettuja lomia, voi tuetulle lei-
rille osallistua vain joka toinen vuo-
si. Omavastuuosuudet viikon leireistä 
on myös pyritty pitämään maltillisi-
na. Silloin tällöin tulee toiveita leiristä 
joka ei olisi tuettu, silloin sen tosin pi-
täisi olla suurimmalta osalta omakus-
tanteinen. Vuonna 2017 on tarkoitus 
järjestää kaksi elämänhallintakurssia. 
Elämänhallintakurssien lisäksi vuosit-
tain järjestetään kolme vertaisviikon-
loppua, jotka sisältävät koulutusta ja 
keskustelua. 

Vapaaehtoistyö 
  
Positiivisissa on useita mahdollisuuk-
sia toimia vapaaehtoisena. Vuonna 
2016 vapaaehtoistyöhön aikoville on 
aloitettu pitää Vapaaehtoistyön pe-
ruskurssia. Näillä kursseilla käydään 
läpi vapaaehtoistyön perusteita Posi-
tiivisissa.  Ohessa Eero Kettusen kirjoi-
tus kuinka hän on tullut mukaan va-
paaehtoistyöhön. 

Mukaan elämän veteen 
 
Minulla on pitkä historia hiviin (ja 
aidsiin) liittyvissä kysymyksissä, sil-
lä osa nuoruudestani kului Helsin-
gin Aids-tukikeskuksen vapaaehtoi-
sena. En tosin ehkä enää ollut niin 
nuori, kun uuden vuosituhannen ko-
etettua lopettelin tätä vuonna 1986 
alkanutta uraani. Tukikeskuksessa toi-

min puhelinpäivystäjänä, tukihenki-
lönä ja kouluttajana. Tuin hiv-positii-
vista vuodesta 1991 vuoteen 2002. 
Tukisuhteen alussa liityin Positiivisiin; 
olen ollut yhdistyksemme jäsen 25 
vuotta. Positiivisten toimintaan kui-
tenkaan uskalsin tulla mukaan vasta 
viime vuonna, mutta parempi myö-
hään kuin ei milloinkaan. 
Vuonna 2014 valmistuin yliopistolta 
toistamiseen. (Akateemiset) työpai-
kat tuntuvat vain olevan tänä päivä-
nä kiven alla, jos sielläkään… Niinpä 
uraputkeni alkoi työttömyyskortis-
tosta. Nyt minulla oli aikaa, ja jokin 
Positiivisissa veti minua puoleensa. 
Vierailin usein yhdistyksemme verk-
kosivuilla ja huomasin, että tiistaisin 
ja torstaisin on yhteinen ruokailu.  
 

Monta kertaa tein lähtöä 
torstailounaalle, mutta jo-
tenkin aina totesin, etten 
voi, etten kuulu kohderyh-
mään ja että ehkä ensi vii-
kolla sitten.  
 
Ja taas kului viikko, mutta en uskalta-
nut ottaa ratkaisevaa askelta. 
Kesällä 2015 huomasin yhdistyksem-
me verkkosivuilla työpaikkailmoi-
tuksen, jossa haettiin tapaamispai-
kan isäntää/emäntää. Ajattelin, etten 
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menetä mitään, vaikka hakisinkin 
paikkaa. Ihme tapahtui: sain tämän 
vakanssin viideksi kuukaudeksi. Ke-
sälomalla Savossa olin tosin jo saanut 
etiäisen, sillä löysin työrukkaset kesä-
mökille johtavan tien varressa oleval-
ta bussipysäkiltä. 
Isännyyteni alkoi elokuun lopulla. 
Olin nyt työntekijänä mukana toimin-
nassa, johon en ollut rivijäsenenä us-
kaltanut tulla mukaan. Syksy vaihtui 
talveksi, ja työsuhteeni päättyi tam-
mikuun lopulla. Olin kuitenkin pääs-
syt sisään Positiivisiin ja tutustunut 
yhdistyksemme henkilökuntaan ja lu-
kuisiin 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 torstai-
lounaalla ja tavannut yhdistyksemme 
väkeä. Oma kokemukseni ruokailuista 
on, että on aivan eri asia vastata ruo-
kailusta kuin nauttia valmiissa pöy-
dässä ruuasta ja hyvästä seurasta.  
Kokeilkaa vaikka! 
Olen nyt toiminut vuoden päivät yh-
distyksemme vapaaehtoisena. Toivon 
päivänä jaoimme pastillirasiota, kon-
domeita ja ilmapalloja Narinkkatoril-
la, ja se oli kivaa. Pride-viikolla jaoim-
me kondomeita sateenkaariväelle ja 
marssimme SeksiPertin kanssa läpi 
Helsingin. Tunnelma oli riehakas, ku-
ten kunnon karnevaaleissa kuuluu-
kin olla. Olen myös kirjoittanut juttu-
ja Poveriin ja ollut tekemässä uutta 
käsikirjaa hiv-positiivisille. Ja tietys-
ti käynyt välillä syömässä Malminka-
dulla. Nyt aloittelen uraani chat-päi-
vystäjänä. 

Sain siis kerätä kauan rohkeutta en-
nen kuin uskalsin tulla mukaan Posi-
tiivisten toimintaan. Olen kuitenkin 
tyytyväinen, että rohkaistuin mukaan 
menoon, vaikka en kohderyhmään 
kuulukaan. Olen löytänyt paikkani yh-
distyksestämme hiv-positiivisten hy-
vinvoinnista kiinnostuneena henki-
lönä. 

Positiivisissa tehdään yhteistyötä mo-
nien tahojen kanssa. Auroran infek-
tiosairaalan kanssa kandien opetus-
potilaana oleminen on yksi esimerkki 
toimivasta yhteistyöstä. Pääasias-
sa vapaaehtoiset ovat käyneet ker-
tomassa 12-15 kertaa vuodessa tule-
ville lääkäreille millaista on elää hivin 
kanssa. 
Joka kuukauden ensimmäisenä per-
jantaina on ollut mahdollista tavata 
hiv-tartunnan saanut henkilö Auro-
ran infektiopolilla. Tämäkään toimin-
ta ei olisi mahdollista ilman vapaaeh-
toisia.  

Tervetuloa palveluittemme piiriin!  
Voit ottaa meihin yhteyttä ja kysyä 
mistä tahansa hiviin tai hivin kanssa 
elämiseen liittyvästä asiasta. Voit olla 
meihin yhteydessä vaikka täysin ano-
nyymisti, niin halutessasi. Kaikki pal-
velumme ovat täysin luottamuksel-
lisia. Yhteystietomme kuvien kanssa 
löydät nettisivuiltamme kohdasta yh-
distys/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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Laurea Otaniemen liiketalouden 
sekä sairaanhoidon opiskelijat jär-
jestivät informatiivisen tapahtuman 
hiviin liittyen Ison-Omenan palvelu-
torilla Espoossa 1.12. Tapahtuma oli 
osa opiskelijoiden B-spirit kurssia, jos-
sa ideana on tehdä hyvää. Ryhmä ha-
lusi tehdä yhteistyötä Positiiviset ry:n 
kanssa, koska yhdistys tekee tärkeää 
työtä tärkeän aiheen parissa. Palvelu-

torilla on yhdessä paikassa kirjasto-, 
asiointi- ja terveydenhuollon palve-
lut, joten se oli hyvä paikka tavoittaa 
paljon erilaisia ihmisiä. 

Tapahtuman ideana oli jakaa tietoa 
tärkeästä aiheesta, joka on vähän vai-
ettu ja johon liittyy paljon ennakko-
luuloja. Ryhmä kokosi kyselyn hiv stä 
ja sen perusteella arpoi risteilylahja-

Hiv-infotapahtuma  
Ison-Omenan palvelutorilla 1.12 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

kortin. Tapahtumassa jaettiin tieto-
lehtiä hiv stä ja kondomeja, joita tiimi 
sai Positiivisilta. Tapahtuma onnistui 
hyvin ja palvelutorilla asioineet ihmi-
set osallistuivat mielenkiinnolla kyse-
lyyn ja saimme aikaan keskustelua. 

Projektitiimin jäsenet: Elsa Niemi,  
Liban Nur, Joni Niittyniemi, Lauri Oja 
ja Jutta Ollila.

.

i

i
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TARVITSETKO TUKEA HIVIN 
KANSSA ELÄMISEEN?
POSITIIVISISTA SAAT TUEKSESI:

• Vertaistukiryhmät
• Tukihenkilön
• Seksuaalineuvontaa
• Työpajoja ja leirejä
• Positiiviset -chatin

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.�.

Älä jää yksin!

Tule 
mukaan! Saat tukea!

Tai haluaisitko vain tavata toisia hiv-tartunnan saaneita?

Kotoranta 3.7.–8.7.2017 
Kotorannassa pidettävä elämänhal-
lintakurssi on pääasiassa tarkoitettu 
lapsiperheille, joissa on hiv-positiivi-
sia. Lomakoti Kotoranta sijaitsee kir-
kasvetisen Sääksjärven rannalla Nur-
mijärven Kiljavalla. www.kotoranta.fi
Kurssimaksu on 50€ ja alle 15-vuoti-
aat lapset pääsevät mukaan maksut-
ta. Ilmoittautumiset Positiivisiin  
13.3.–10.5.2017 välisenä aikana.

Elämänhallintakurssit 2017
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

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
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Tapaamiset ovat avoimia vertais-
tapaamisia. Uudet tulijat ovat terve-
tulleita tapaamisiin koska tahansa. 
Tapaamisiin on mahdollista tulla tu-
tustumaan ja katsomaan, miten ver-
taistuki toimii. Avoimuus tarjoaa osal-
listujille tilaisuuden tavata uusia 
”kohtalotovereita”, joiden kanssa voi 
jakaa kokemuksia. 

Vertaistuen koordinaattori  
Juha-Erkki on läsnä kaikissa vuo-
den ensimmäisissä vertaistapaami-
sissa ja kuulisi mielellään toivomuk-
sia mitä sinä haluaisit tapaamisten 
sisältävän ja miten voisimme kehit-

VERTAISTAPAAMISIA 2017
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

tää tapaamisia. Haluatko esimer-
kiksi ohjattuja keskusteluja jostain 
aiheesta, asiantuntija alustuksia 
keskusteluille tai vaikkapa jotain 
toiminnallisia tapahtumia? 

Toivotamme lämpimästi tervetulleek-
si tapaamisiin niin uudet hiv-tartun-
nan saaneet kuin myös ne, jotka eivät 
ole aikaisemmin osallistuneet toimin-
taamme, 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 il-
moitetaan kotisivuillamme www.po-
sitiiviset.fi sekä Poverissa ja Helppe-
rissä, joka alkaa ilmestyä sähköisenä 
versiona. 

Lisätietoja tapaamisista sekä tapaa-
mispaikan saat tietoosi yhdyshenki-
löiltä 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. 
  
Naiset 
Hiv-positiivisille naisille  
kotipaikkakuntaan katsomatta.
Naisten yhdyshenkilö,  
puh. 044 750 7457
verti.naiset@gmail.com 
 
Nuoret
Nuorille aikuisille (noin  
18–30-vuotiaille, ikäraja ei ole  
ehdoton).
Nuorten yhdyshenkilö,  
puh 044 750 7468
verti.nuoret@gmail.com 
 

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

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 kump-
paneille. Toinen läheisten tapaami-
nen on tarkoitettu muille läheisille 
kuten sisarukset, äidit, isät, ystävät ja 
tuttavat. Tietoja saa  toimistolta ver-
taistuen 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!
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