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Hiv on muuttunut – asenteet vähemmän
NONNI MÄKIKÄRKI, POSITIIVISET RY:N PUHEENJOHTAJA

S

airaus on aina paljon enemmän kuin sen vaikutus elintoimintoihin. Se mitä sairaus on,
ja mitä se merkitsee, riippuu
siitä mistä näkökulmasta sitä katsomme
ja mitä seurauksia siitä on niin yksilölle,
yhteisölle kuin koko yhteiskunnalle.
Lääketieteellinen diagnoosi ja somaattiset oireet kun kertovat loppujen lopuksi
melko vähän sairauden merkityksestä.

Hiv sairautena ja sen merkitys kantajalleen koostuu enemmänkin yhteiskunnassa vallitsevien ennakkoasenteiden
– kuin somaattisten oireiden – seurauksista. Hiviin liittyy edelleen hyvin paljon
stigmaa joka vaikuttaa negatiivisesti
ja vaikeuttaa hiv-positiivisten elämää.
Stigma ja ennakkoasenteet syntyvät
usein pelosta ja hiviin liittyen tämä
pelko on helppo ymmärtää. Ei tarvitse
mennä kuin pari vuosikymmentä ajassa
taaksepäin, kun hiv oli tappava tauti.
Tänä päivänä se ei ole sitä enää, ja toimivan lääkityksen ansiosta vaikutukset
terveydentilaan ovat lähes olemattomat.
Fyysisen terveydentilaan suotuisten
vaikutusten lisäksi on lääkityksellä erit-

täin positiivinen sivuvaikutus: Lääkitty
hiv ei tartu!
Yllämainitusta voisi olettaa kaiken
olevan kunnossa. Valitettavastihan
näin ei kuitenkaan ole. Hiviin liittyy
edelleen hyvin paljon epätietoisuutta
ja epäoikeudenmukaisuutta. Asenteet
muuttuvat hitaasti ja siksi on aina vain
yhtä tärkeää tiedottamisen kautta lisätä
ihmisten tietoisuutta hivistä ja tätä
kautta vaikuttaa asenteisiin.
Maailman aids-päivä tarjoaa sille hyvät
puitteet. Niinpä myös tänä vuonna
teimme parhaamme, jotta mahdollisimman moni pysähtyisi hetkeksi miettimään hiviä ja siihen liittyviä asenteita,
ja etenkin siihen että olisiko niissä kenties päivitettävää. Maailman aids-päivän viesti oli: hiv on muuttunut,
asenteet eivät – päivitä hiv-tietosi.
Positiivisten faktojen avulla päivittäminen käy helposti ja tehokkaasti.
Tämän oli myös presidentti Tarja Halonen huomannut ja päättänyt hyödyntää Maailman aids-päivän twiitissään
missä hän kehotti kansalaisia päivit-
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tämään hiv-tietonsa. Lisäksi hän oli
postannut kuvan joulukaktuksestaan
jonka hän oli koristellut Malminkadun
tuotemuotoilun helmellä, tikkarilla joka
muistutti että Lääkitty hiv ei tartu! (niin
juuri se, minkä kääntöpuolella lukee
Lipaise. Ime. jne..).
Presidentin valjastaminen vaikutustyöhön tuottaa varmasti tulosta. Tutkimusten mukaan on kuitenkin yksi keino
ylitse muiden vähentää stigmaa, ja se
on kohtaaminen, joko kasvokkain tai
inhimillistä samaistumista tarjoavan
tarinan kautta. Tämän takia tulemme
30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
kokoamaan tarinoita postiivisuudesta. Tarinallistaminen auttaa myös
kertojaa käsittelemään vaikeita asioita
ja jäsentämään elämäänsä. Ja vaikka
tarina olisi jo monta kertaa kerrottu, ei
se silti ole koskaan valmis. Aina välillä
on hyvä päivittää sitä. Mitä hiv sinulle
tänään merkitsee? Miten se sinun
elämääsi vaikuttaa? Mistä olet joutunut
luopumaan? Ennen kaikkea, mitä olet
saanut tilalle?

TEKSTI TAPANI VALKONEN

Maailman aids-päivä

M

aailman terveysjärjestö
WHO vietti Maailman
aids-päivää ensimmäistä
kertaa 30 vuotta sitten.
Päivän tarkoitus on osoittaa tukea
hiv-tartunnan kanssa eläville ja heidän
läheisilleen sekä muistaa aidsiin
menehtyneitä. Suomessa Maailman
aids-päivää järjestää toimikunta, johon
kuuluu Positiiviset, Hivpoint, Suomen Punainen Risti ja Pro-tukipiste.
Päivään on liittynyt erilaisia perinteitä
ja kampanjointia. Tarkoitus on tiedottaa hivistä ja vähentää siihen liittyvää
stigmaa. Tänä vuonna panostettiin
vaikuttajaviestintään.
Maailman aids-päivää edeltävällä
viikolla kansanedustaja ja Hiv-säätiön
hallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Pekonen kutsui kansanedustajia
Pikkuparlamenttiin aamiaiselle kuuntelemaan ajankohtaista asiaa hivistä.
Hiv-pointin toimitusjohtaja Jukka Keronen piti tilaisuudessa katsauksen hivin
ja aidsin historiasta Suomessa ja painotti järjestöjen roolia Suomen onnistumisesta hiv-hoidossa. Yksi vaikuttaja-
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viestien valmiista viesteistä sosiaaliseen
mediaan olikin hivin ennaltaehkäisyn
onnistumisesta Suomessa. Toimikunta
kehotti käyttämään some-viesteissä
mm. hashtagiä #hivhoidonhuippumaa.
Omassa puheenvuorossani korostin
hiv-tartunnan saaneiden osallisuuden
merkitystä myös ennaltaehkäisyssä.
Kirsi Liitsola THL:stä korosti kansanedustajille käsittelyyn tulevan asiakasmaksulain merkitystä. Lakimuutos
toteutuessaan siinä muodossa kuin
THL, Positiiviset ja Hivpoint ehdottavat
yhteisessä lausunnossaan, antaisi lisää
työvälineitä siihen pakkiin, jolla tartuntoja ennaltaehkäistään Suomessa.
Hiv-lääkityksen täytyy olla kaikkien saatavilla ja prep maksuton sitä tarvitsiville.
Tilaisuuteen osallistuneet kansainväliset vieraat, Global Fund edustajat Scott
Boule ja Susanne von Waechter puhuivat Suomen rahoituksen palauttamisen
puolesta maailmanlaajuiselle Global
Fund –verkostolle. Myös leikkaukset
kehitysyhteistyöhön ovat vaikeuttaneet
monien järjestöjen hiv-työtä.

Hiv on muuttunut
Hyvinvointimaissa hivin vaikutus
tartunnan saaneiden elämään on muuttunut täysin ensimmäisestä Maailman
aids-päivästä. Yleiset asenteet ja tiedot
laahaavat ikävä kyllä jäljessä. Päivän tiedottamisessa toimikunta halusi tuoda
tämän esille myös visuaalisessa ilmeessä. Alkuidea Maailman aids-päivän
uudelle ilmeelle saatiin manchesteriläisestä ”HIV Has Changed” –kampanjasta.
Hiv on muuttunut –video saatiin ajettua yleishyödyllisenä tv-spottina Ylen
kanavilla ennen Maailman aids-päivää.
Kampin kappelin muistohetken perinne
puolestaan jatkuu vuodesta toiseen.
Sibeliuslukion laulajat tunnelmoivat
muistohetkissä ja kappelin pappi
Nanna Helaakoski kutsui läsnäolijat sytyttämään kynttilän jollekulle läheiselle
ja tämän vuoden aikana hiv-diagnoosin
saaneille. Oman kynttilänsä Nanna
sytytti Karin muistolle. Kari oli alun
perin Kampin kappelin muistohetkien
aloitteentekijä.

Käy katsomassa Maailman aids-päivän kampanjavideo osoitteessa maailmanaidspaiva.fi
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vuotta

Sibeliuslukion laulajat esiintyivät Kampin kappelin muistohetkessä.

Jukka Keronen Maailman aids-päivän aamiaisella painotti järjestöjen
roolia hivin ennaltaehkäisyssä. Kuva: Anni Pätilä
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Maailman aids-päivä Hailuodossa
TEKSTI KARI TUHKANEN KUVAT VESA VAINIONPÄÄ & ANNE-MARI HAAPALA
Kirkon seurakuntasalissa jatkoimme informatiivisella osuudella, jossa kerroimme hivin historiasta tähän päivään, miten
taudin hoito ja hivin kanssa eläminen on vuosien myötä
muuttunut. Kävimme läpi myös perusasioita hivistä. Miten
tarttuu ja miten ei. Paikalla olijat tekivät paljon kysymyksiä,
joihin vastaukset löytyivät helposti Maailman aids-päivän
julkaisusta. Tämä oli erinomainen apuväline tällaisen tilaisuuden järjestämiseen.

Joulukuun ensimmäinen vietettiin Maailman aids-päivää
myös pienessä 900 asukkaan saaressa Hailuodossa. Perämeren helmi sai sopivasti ensilumipeitteen, kun kynttilälyhdyt
ja kuusenvalot syttyivät kyläjoulukalenterin ensimmäisen
luukun auetessa. Kyläjoulukalenteriin eri yritykset, yhteisöt
ja yhdistykset varaavat oman luukkunsa ja ensimmäinen
luukku oli tänä vuonna varattuna Hailuoto-seuralle. Hailuoto-seura päätti järjestää Maailman aids-päivän lyhtykulkueen ja keskustelutilaisuuden hivistä ja aidsista. Tilaisuuteen
osallistui 17 luotolaista. Kynttiläkulkue eteni vanhalta
kyläkaupalta läpi kylänraittia vanhan kirkon raunioille noin
kahden kilometrin matkan.

Hailuoto-seura toivottaa hyvää elämää kaikille yhdistyksenne jäsenille. Kiitos yhteistyöstä ja tervetuloa vierailemaan
Hailuodossa.

NRJ – Radio Energy kampanjoi Maailman aids-päivänä, ja
päivän aikana oli kuultavissa useita positiivisia faktoja hivistä ja
hivin kanssa elämisestä.
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Joulupukki matkaan jo käy…. Rauhanasemalle
Positiivisten pikkujoulua vietettiin 1.12. Rauhanasemalla
Pasilassa. Vaikka joulupukilla piisasi kiirettä, tuttu punanuttuinen hahmo ehti vierailemaan alkuillasta. Lapset olivat
olleet kilttejä, sillä pukilla oli jokaiselle pieni paketti.

tehtävissä, muun muassa yhdyshenkilöinä. Ja vapaaehtoisia
onkin ollut paljon, laskujen mukaan nelisenkymmentä henkilöä. Risto Hartikaista muistettiin erityisesti hänen aktiivisesta vapaaehtoistyöstään.

Punaiset pöydät saivat koristeikseen upeat havukranssit,
jotka Rafa oli meille sitonut. Lisäksi hieman kynttilöitä niin
jouluinen tunnelma oli valmis. Hieman klo 18 jälkeen tupa
oli jo täynnä porukkaa, iloinen puheensorina täytti tilan.
Tilaisuudessa muistettiin ja palkittiin läsnäolleita vapaaehtoisia, jotka olivat vuosien saatossa toimineet erilaisissa

Klude, vanhan liiton rokkarimies ja jenkkiautojen rassaaja
Hiekkaharjusta (näyttelijä Minna Kivelän hahmo), pisti bingopallot pyörimään todella vauhdikkaasti. Mennen tuoksui
ja glitter kimalsi. Bingo!
Kiitos kaikille pikkujouluihin osallistuneille ja vapaaehtoisille!
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AIDS Action Europen tapaaminen 2018

TEKSTI SINI PASANEN

Positiivisten kansainvälinen toiminta
Hiv ei tunne valtioiden rajoja. Positiiviset saa kansainvälisestä
työstä tietoa sekä vipuvartta vaikuttamistyöhön. Meillä on sekä
paljon annettavaa että opittavaa kansainvälisessä yhteistyössä.

P

ositiiviset on mukana toiminnassa, jonka koemme
hyödyttävän Positiivisia järjestönä ja hiv-positiivisia ja/tai
marginaalissa olevia ihmisiä Suomessa.
Teemme vaikuttamistyötä maailmanlaajuisesti, erityisesti Euroopassa.
Kansainvälisyys on tärkeää, hiv kun ei
edelleenkään tunne maiden rajoja ja
meillä on paljon annettavaa sekä opittavaa yhteistyössä muiden järjestöjen
ja toimijoiden kanssa.
Positiivisille merkittävimmät
kansainväliset verkostot ovat
Hiv-Norden, AIDS Action Europe ja
EU:n Kansalaisjärjestöfoorumi

Pohjoismaisella tasolla toimimme
Hiv-Nordenissa ja pohjoismaisessa
msm-työtä tekevien järjestöjen verkostossa. Euroopan tasolla kuulumme
AIDS Action Europeen ja EU:n Kansalaisjärjestöfoorumiin. WHO:n Eurooppa
määritelmän Euroopan ulkopuolella
toimimme satunnaisesti.
Vuosittain pyrimme osallistumaan
merkittäviin kansainvälisiin hiviin
liittyviin konferensseihin ja kokouksiin.
Moniin kansainvälisiin kokouksiin ja
verkostoihin rahoitus tulee järjestävältä tai kutsuvalta taholta.
Teemme vaikuttamistyötä ja osallistumme yhteistyökumppanina erilaisiin
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hankkeisiin, joissa tarvitaan hiviin ja
aidsiin, hivin kanssa elämiseen, marginaaliryhmien kanssa toimimiseen tai
vertaistoimintaan liittyvää asiantuntijuutta.
Seuraamme koko ajan muuttuvaa
kansainvälistä tilannetta ja pyrimme
aktiivisesti luomaan uusia kontakteja.
Seuraamme ihmisoikeuksien ja muiden oikeuksien toteutumista kansainvälisesti. Kansainvälisten yhteyksien
kautta saamme myös tietoa lääkityksen ja hoidon kehittymisestä. Tarpeen
mukaan tuemme muissa EU-maissa ja
itäisessä Euroopassa tehtävää edunvalvonta- ja potilasjärjestötyötä.

Hiv-Norden

EHLF – European HIV Legal Forum

Pohjoismainen potilasjärjestöjen yhteenliittymä Hiv-Norden (Hiv-Nordic) kokoontuu kaksi-kolme kertaa vuodessa.
Kokouksiin osallistuu 1-2 yhdistyksen valittua edustajaa.
Kokouksissa osallistujat raportoivat maidensa hiv-tilanteesta, pohtivat keinoja maiden välisen yhteistyön tehostamiseksi ja laativat lausuntoja, vetoomuksia ja kannanottoja.
Amsterdamin AIDS 2018 konferenssiin päivitimme oppaan
hivin tartuttamisen ja tartunnalle altistamisen kriminalisoinnista. Alun perin esite on tehty pohjoismaisena yhteistyönä Wienin Aids konferenssiin vuonna 2010.

AIDS Action Europen oikeudellisiin kysymyksiin keskittyvä
foorumi kokoontui ensimmäisen kerran 2012. Ensimmäisellä kierroksella mukana oli 16 maata, ja aiheina olivat
maahanmuutto ja liikkuvuus. Nyt 2018 alkaneella ”toisella
kierroksella” aiheena ovat kriminalisointi ja palveluiden
saatuavuus vankiloissa ja muissa suljetuissa laitoksissa.
Positiiviset on mukana sekä hivin tartuttamisen ja tartunnalle altistamisen kriminalisointia sekä hiv-tartunnasta kertomaan pakottavia lakeja ja asetuksia pohtivassa ryhmässä
sekä vankiterveysryhmässä. Molemmat ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ja osallistumisesta maksetaan
pieni korvaus asioiden edistämiseksi Suomessa.

Kokousten yhteydessä pidämme seminaarin, koulutus- tai
keskustelutilaisuuden. Tukholmassa keväällä 2018 keskustelimme prepistä, ja Reykjavikissa syksyllä 2018 aiheena oli
hiv-testaus, erityisesti pikatestit ja testaaminen terveydenhuollon ulkopuolella. Seuraava kokous on Oslossa helmikuussa, jolloin keskustelemme lääkkeiden saatavuudesta ja
hinnasta. Syksyllä 2019 kokous pidetään Helsingissä.

EU:n HIV, tuberkuloosi ja hepatiitti
kansalaisjärjestöforum

Positiiviset on Euroopan unionin Hiv, tuberkuloosi ja
hepatiitti kansalaisjärjestöforumin eli Civil Society Forumin
(CSF) jäsen. Positiivisia edustaa toiminnanjohtaja, joka on
toiminut CSF:n puheenjohtajana 2016–2018. Kokouksia on
vuosittain kaksi Luxembourgissa.

AIDS Action Europe (AAE)

AIDS Action Europe (AAE) on yli 400 järjestöä ja toimijaa
kattava verkosto 47 eri Euroopan ja Keski-Aasian maasta.
Järjestöt toimivat hivin, hepatiittien, tuberkuloosin ja/tai
marginaalissa elävien ryhmien parissa.

Civil Society Forum on Euroopan komission vuonna 2005
perustama epävirallinen neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on helpottaa kansalaisjärjestöjen ja -verkostojen
osallistumista Euroopan tasolla politiikkojen ja käytäntöjen
kehittämiseen ja toteuttamiseen mahdollistaen samalla
tietojen vaihdon.
CSF:n työ on yhteydessä Think Tank:in ja tarjoaa neuvoja
Think Tankin käsittelemiin asioihin.
Euroopan komissio valitsee Civil Society Forumiin jäsenet
hakemusten perusteella.

AAE:n tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa
kohti tehokkaampaa vastinetta hiv/aids-, tuberkuloosi- ja
hepatiittiepidemioita kohtaan. AAE pyrkii parantamaan
ihmisoikeuksia ja yleistä hivin, tuberkuloosin ja hepatiittien
ennaltaehkäisyn, hoidon, lääkityksen ja tuen saatavuutta
sekä pääsyä palvelujen piiriin. Terveyseroja pyritään kaventamaan keskittymällä avainasemassa oleviin väestöryhmiin.
Positiivisten toiminnanjohtaja Sini Pasanen on AIDS Action
Europen ohjausryhmän jäsen ja puheenjohtaja.

Hiv-Nordenin tapaaminen Latviassa 2017

Civil Society Forum AIDS 2018 -messuilla Amsterdamissa
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Pohjoismainen msm- ja hiv-työtä tekevien verkosto

ChemSex –Forum

Positiivisten msm-työtä tekevät henkilöt kuuluvat tähän
kerran vuodessa kokoontuvaan verkostoon. Kokous järjestetään aina eri Pohjoismaassa. (Msm = miehet, joilla on seksiä miesten kanssa). Samoin kuin Hiv-Nordenin kokouksissa, msm-työtä tekevien tapaamisessa kerrotaan eri maiden
tapahtumista ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Viime kokouksessa keskusteltiin uusista hivin ennaltaehkäisyn keinoista ja hiv-stigmasta Maria Reiniuksen esiteltyä
tuoretta väitöstutkimustaan aiheesta.

Positiiviset on osallistunut chemsexiä käsitteleviin kokouksiin ja osallistuu seuraavan Eurooppalaisen ChemSex forumin suunnitteluun ja osallistuu itse konferenssiin. Keväällä
2018 esittelimme SeksiPertti -posteria ChemSex forumissa
Berliinissä.

Baltian maat yhdessä ukrainalaisen ja puolalaisen sekä
Berliner Aids-Hilfen kanssa ovat muodostaneet oman
yhteistyöelimen, jonka perustamista edeltäviin kokouksiin
osallistuivat myös edustajat Positiivisista. Positiiviset päätti
jatkossa tehdä uuden järjestön kanssa yhteistyötä Hiv-Nordicin kautta ja tarpeen mukaan tiivistää yhteyttä Baltian
maiden järjestöihin.

Chem sex Forum Berliinissä 2018

Mikä kansainvälisessä yhteistyössä on parasta?
Kansainvälinen yhteistyö on parantanut hiv-positiivisten asemaa
ja tehostanut palveluita. Luodut yhteistyöfoorumit toimivat
edelleen ja vahvistavat kansalaisyhteiskunnan asemaa.

S

uomessa hivin suhteen voi elää
omassa kuplassa. Kansainvälisessä yhteistyössä altistuu eri
todellisuuksille. Muiden kokemuksista
oppii paljon uusia toimintatapoja ja
menetelmiä. Aiheet nousevat aina
esiin tarpeista ja yhteistyöstä on apua
konkreettisissa kysymyksissä.
Euroopassa on hyvät traditiot yhdessä
työskentelyyn. Pelko on, että järjestöt
eristäytyvät kun kansalaisyhteiskunnan elintila kapenee vallalla olevan
poliittisen ilmapiirin seurauksena.
Historiallisesti hiv-positiivisten aseman
parantamiseksi ja ennaltaehkäisyn
sekä muiden palvelujen tehostamiseksi on onnistuttu luomaan foorumeita
yhteistyölle, jotka toimivat edelleen.
Marginaalissa olevia ihmisiä
jätetään palveluiden ulkopuolelle
Itäisen Euroopan tilanne on huolestuttava. Lisäksi useissa maissa erityisen

haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset jäävät palveluiden ulkopuolelle,
myös Suomessa. Marginaalissa olevia
ihmisiä tai heidän käyttäytymistään
kriminalisoidaan.
Järjestöjä kiinnostaa erityisesti 10-1010 eli keitä ovat he, joita ei tavoiteta
90-90-90 tavoitteiden mukaisesti.
Muita eurooppalaisia teemoja ovat
mm. prep, chemsex, lääkkeiden hinnat
ja saatavuus, stigma, kriminalisointi,
hiv-testaus ja terveyspalvelujen saatavuus vankiloissa sekä muissa suljetuissa laitoksissa.

hiv-järjestöt ”pakotettiin” yhdistymään,
koska järjestöjä oli vuosien mittaan
perustettu useita ja päällekkäisiä toimintoja oli paljon.

Suomessa Positiiviset edustaa
yhtenä järjestönä kaikkia hivin
kanssa eläviä
Suomessa Positiiviset on pysynyt
yhtenä järjestönä, joka edustaa kaikkia
hivin kanssa eläviä ihmisiä. Ruotsissa
ja Tanskassa toiminta on ollut pirstaleisempaa ja järjestöjä on ollut useita.
Muutama vuosi sitten Tanskassa kaikki

Kansainvälisessä toiminnassa tulee
varmistaa, että yhteisön ja hiv-tartunnan saaneiden ääntä kuullaan ja
päättävissä elimissä on edustettuna
ihmiset, joita asia koskettaa.
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Verrattuna moniin muihin maihin
Suomessa kansalaisyhteiskunta ja järjestöt nähdään merkittävänä toimijana
yhteiskunnassa. Järjestöjen toimintaa
arvostetaan ja Suomessa on muistettu
(ainakin muistuttamisen jälkeen) ottaa
hiv-positiivisia ja heidän edustajia
mukaan suunnittelemaan sekä myös
päättämään hiviin liittyvistä asioista.

30

vuotta
tarinaa

KUVITUSKUVA: Madalena Veloso / Unsplash

”Kaiken ei tarvitse olla täydellistä.”
– ANTHONY, 29, HIV-POSITIIVISEN SEURUSTELUKUMPPANI

K

u n tapasin Samulin, ajattelin,
että hänessä oli paljon
hienoja piirteitä, joista pidin
heti. Samuli avautui minulle
jo toisilla treffeille omasta hiv-positiivisuudestaan. Pidin sitä hyvin selkeänä
luottamuksen osoituksena. Avautumisella positiivinen varmasti asettaa
itsensä haavoittuvaan ja jopa pelottavaan tilanteeseen. Itse koin paljon
empatiaa Samulia kohtaan, ja halusin
asetella sanani oikein, että osoittaisin
tukea ja hyväksyntää. En ollut tiedosta
järkyttynyt, sillä oma tietämykseni
hivistä oli ajan tasalla. Nyt jälkeenpäin
ajatellessani, Samulin avautuminen
aiheesta loi vain voimakkaamman
yhteyden häneen. Se avasi reitin
avoimelle keskustelulle, ja mahdollisti
molemmille mahdollisuuden olla oma
itsensä. Suhteessa kommunikaatio on
kaikkein tärkein elementti. Samuli oli
ehkä yllättynyt sekä helpottunut minulle ulostulon vaivattomuudesta. Olen
hyvin onnellinen, että tapasin Samulin.
Kahden ihmisen välinen yhteys on
harvinaista. Minusta on surullista, jos
krooninen sairaus on joillakin esteenä
toimivan suhteen alulle.

Hiv ei saa olla aiheena ”elefantti
olohuoneessa”, vaan siitä tulisi pystyä
puhua kaiken muun arkipäiväisen
ohella. Hiviin liittyvistä asioista vaietaan yhä aivan liikaa. Näkisin, että
seksuaaliterveystietous ja seksipositiivisuus ovat isossa roolissa myös hiv
-stigman vähentämisessä. Seksitautiklinikoilla on Suomessa ehkä pientä
asenneongelmaa. Jos menet testeihin
esimerkiksi uuden suhteen alussa, voi
klinikalla saada osakseen kysymyksen
”Miksi tulet testeihin, jos sinulla ei ole
oireita?” Tälläinen asenne ei edistä
seksipositiivisuutta. Testeihin hakeutuvia pitäisi rohkaista ja kehua, että
hienoa, kun pidät omasta seksuaaliterveydestäsi huolta. Ammatilaistenkin koulutuksessa on siis petrattavaa.
U=U (undetectable = untransmittable) käsite oli minulle entuudesta
tuttu ja siksi en pelännyt ajatusta
jättää ehkäisy pois. Jokainen meistä
on itse vastuussa omasta itsestään ja
hyvinvoinnistaan, niin myös seksuaaliterveydestään. Elämässä on tehtävä
sellaisia päätöksiä, jotka ovat sinulle
sopivia. Samuli oli ehkäisyn poisjättä-
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misestä paljon enemmän huolissaan
kuin minä. Lääkityn hivin tarttumattomuus on ajatuksena niin uusi, että
pitemmän aikavälin hiv-positiisina
eläneiden on yhä vaikea sisäistää tutkimustuloksia - ettei lääkitty hiv tartu
kumppaniin edes suojaamattomassa
seksissä. Tämän tietouden sisäistämiseen menee varmasti aikaa suurelta
yleisöltä, mutta myös hiv-positiivisten
keskuudessa ajatus on suhteellisen
uusi - johtuen tutkimustiedon tuoreudesta.
Haluaisin sanoa niille hiv-statukseltaan negatiivisille, jotka kohtaavat
hiv-positiivisen kumppaniehdokkaan
– Älä anna huolen ja liian vähäisen
tiedon pilata mahdollisuuksiasi
rakkauteen. Ajantasaisen tiedon
hankinta on oleellista. Järjestöt, kuten
Positiiviset ry ja Hivpoint tarjoavat
myös hiv-positiivisten kumppaneille
ja muille läheisille tutkitun tiedon
lisäksi vertaistukea. Tieto ja dialogi
voittavat pelot! Olemme kaikki inhimillisiä olentoja virheiden kera. Eikä
kaiken elämässämme tarvitse olla
täydellistä.

TEKSTI JULIA SUIKKI

15 vuotta hyvinvointia
hiv-positiivisille
Jarmo Supponen on tunnettu monien hiv-positiivisten
keskuudessa. Hän on pitkän linjan psykiatrian
erikoissairaanhoitaja. Urallaan Auroran sairaalan hivvastaanotolla Supponen loi uusia käytäntöjä hiv-infektioon
sairastuneiden kohtaamiseen. Kriisihoito sai uudenlaista
merkittävyyttä. Nykyisin hän toimii yksityisen sektorin Vastaamo
- psykoterapiakeskusella psykoterapeuttina.

J

a rmo vietti lapsuutensa Nastolassa, Sylvojärven sairaala-alueella. Hänen molemmat
vanhempansa olivat mielisairaanhoitajia. Sairaalan osastoilla
seikkailu oli Jarmon arkipäivää. Kesäisin
hän kävi potilaiden kanssa soutelemassa ja onkimassa viereisellä järvellä.
Syksyisin lähimetsät tarjosivat mahdollisuuden sienestämiselle ja marjojen
poimimiselle. ”Kasvoin ajatukseen, että
potilaat, lääkärit, laitoshenkilökunta
sekä hoitajat ovat samalla puolella - ja
kaikki työskentelivät sopeutumiongelmien, kriisin ja potilaan elämää han-

kaloittavien tai uhkaavien tekijöiden
voittamiseksi.” Ajattelen myös, että olen
saanut ympäristön vaikutuksen lisäksi
synnyinlahjana kyvyttömyyden nähdä
erilaisuutta vikana, Jarmo toteaa.
Lapsuuden ainutlaatuinen ja kokemusrikas ympäristö loivat Jarmolle
kiinnostuksen psykiatrian maailmaan ja
jo 18-vuotiaana hänelle oli luonnollista
mennä kesätöihin mielisairaalaan, ja
seurata vanhempien viitoittamaa tietä.
Oli vuosi 1987 ja kesäkuun ensimmäinen päivä. Ilmassa ei väreillyt helteisen
12

kesän odotusta – sillä lämpömittari
näytti +13. Se ei kuitenkaan häirinnyt
nuorta sairaanhoitaja Jarmo Supposta. Hän aloitti nimittäin ensimmäisen
virkasuhteensa HYKSissä. Psykiatrian
klinikkalle oli perustettu Huumevieroitusyksikkö. Jarmo työskenteli haastavalla vieroitushoito-osastolla vuosia.
Päihdetyön moninaisuus kaikessa
karuudessaan - onnistumia unohtumatta, muovasi Jarmon uran suuntaa
ihmislähtöiseksi. Jarmo teki myös
kuusivuotisen vierailun 1991-1997
Lapinlahden sairaalaan yliyöhoitajana
mutta palasi Huumeyksikön poliklinikalle toteuttamaan Suomen Terveysministeriön asettamaa velvoitetta tutkia
opioidiriippuvaisten korvaushoidon
tarvetta. Vuonna 2002 tapahtui isoja
organisaatiomuutoksia, jotka vaikuttivat myös päihdepsykiatriaan. Tämä
innoitti Jarmoa hakeutumaan uusiin
haasteisiin.
Uudistava edelläkävijä
Keväällä 2003, Jarmolle tarjoutui tilaisuus siirtyä kolmen kuukauden ajaksi
Auroran sairaalaan – silloiseen HUS:n
sisätautien klinikkalle, jonka osasto oli
myös infektiopoliklinikka. Syksyllä 2003
Jarmo siirtyi päätoimiseksi Auroran
Infektiopoliklinikalle. Uudistushenkisenä ihmisenä hän alkoi systemaattisesti
siivoamaan ummehtunutta klassista
psykiatriaa ulos työhuoneestaan.
Hiv-infektion tartunnan saaneiden hoi-

totyö vaati uusia suuntia. ”Oivalsin, ettei mielisyyttä: ” Näin jälkikäteen ajatellen
vanhahtavalla psykiatrialla ollut mitään
-Aurora piirtyy mielessäni paikkana,
annettavaa psyykkisesti perusterveille
jonka portilla saattoi tulla yllättäen vasihmisille, joilla on todettu hiv-infektio.
taan tuhiseva mäyrä tai hämmentynyt
Infektiopoliklinikan henkilökunnalla
hirvi. Kesällä sireenipensaasta saattoi
oli lieviä sopeutumisvaikeuksia tähän
löytyä erikoislääkäri syömästä McDomuuttuneeseen työskentelyotteeseen,
naldsin hampurilaista. Vastaanottoani
jossa korostui oleellisena osana kriisisaatoin kauniina päivinä pitää puistontyön näkemys. Ongelmallista hiv-infekpenkillä. Auroran henki oli ihmisyyttä
tioon sairastuneiden kohtelussa oli se,
kunnioittava. Pienet ja kodikkaat tilat
että hoitohenkilöstö usein tiedostamat- mahdollistivat nopean tiedonkulun, ja
taan ruokki hiv-positiivisten itsestiguseimmissa tapauksissa potilaan asiat
matisaatiota. Luterilaisen kasvatuskultsaatiin eteenpäin saman tien.”
tuurin hoitajat ”tuomitsivat” etenkin
homomiehiä vaihtuvista seksikumpMuutosta ja uusia tuulia
paneista. Se sulki potilaita kaappeihin,
Auroran idyllissä alkoi tapahtua muuja aiheutti hylätyksitulemisen pelkoa.
tosta muutamia vuosia sitten. Ilmassa
Lisäksi kriisissä oleva ihminen on lähes
pitkään leijunut ajatus poliklinikan
aina poikkeuksellisessa tilanteessa. Hän
uudelleen sijoittamisesta muutti
käyttäytyy siten, että monesti ulkopuotyöympäristön tunnelmaa: Muutto
liset luulevat kyseessä olevan
psyykkinen sairaus. Valitet”Olen saanut synnyinlahjaksi
tavan usein kriisitilannetta
saatettiin alkaa välittömästi
kyvyttömyyden nähdä erilaisuutta
hoitamaan lääkityksillä. Se ei
vikana ja omituisuutena.
ollut mielestäni oikea tapa
hoitaa kriisissä tuskailevia
Vanhempieni työskentely
ihmisiä.” Supponen kertoo ja
mielisairaaloissa antoi tähän
jatkaa -”Pidin aiheesta palopuheita hoitohenkilökunnan
hyvät eväät, harvalla on
yhteispalavereissa ja vähitelmahdollisuus elää ja kasvaa osana
len, ainakin osittain sain tätä
ajatusta istutettua muuhun
sellaista mielisairaalamiljöötä,
henkilöstöön.”

jollaista ei enää ole olemassa.”

Tunteita ja tehokkuutta
Jarmon hiv-potilaiden vastaanotoilla
sai vapaasti tuoda esiin voimakkaita
tunteita. Nenäliinojen kulutus nousi
aivan uudelle tasolle! Vastaanotolla
myös naurettiin paljon, pohdiskeltiin
ja pähkäiltiin elämää monelta kantilta.
”Saadakseni asiakkaiden ajatukset
fokusoitumaan oman elämänsä elämiseen, ehdotin usein ”diiliä”, jossa he
elävät elämäänsä, ja siinä heitä auttaa
yhteiskunnan varoilla koulutettujen
valkotakkisten armeija, joilla on ajantasainen tieto hivin lääkehoidon kiemuroista. Aika moni omaksuikin tämän
ajatuksen.”
Kun Jarmo Supposelta kysytään, mikä
teki Auroran sairaalasta ainutlaatuisen,
voi miehessä havaita ehkä pientä kaiho-

Meilahteen alkoi konkretisoitua! Henkilökunnan epävarmuus tulevaisuuudesta alkoi eskaloitua ja se myös osittain
kiihdytti henkilöstön vaihtuvuutta
entisestään.
Supponen kritisoi sairaalamaailman
hoitokulttuurin yksinkertaistumista, ja
vertaakin sitä Japanin autoteollisuuden
LEAN -ajatteluun, jossa tuotantoprosessissa kaikki ylämääräinen karsitaan
pois. Kun hiv-lääkkeet ovat kehittyneet
valtavasti, ja virukset saadaan mittaamattomiin sekä cd4-auttajasolut
palautettua terveelle tasolle, saattaa
henkisen puolen hoito jäädä liian vähälle huomiolle. Kohdataanko tartunnan kriisi ja pelot tulevaisuudessa? Eikö
uuden kriisityöntekijän palkkaaminen
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ole enää tarpeellista? Nykypäivänä
homomiehiä ei enää syyllistetä elämäntyylin vuoksi hoitohenkilökunnan
puolelta. Mutta jo nyt maahanmuuttajat tuovat hiv -potilaiden kohtaamiseen
uudenlaisia haasteita - pelko yhteisön
hylkäämisestä ja esimerkiksi kulttuuriero terveyskäsityksestä. ”Hillokellaristani
eli osittain maan alla olleesta työhuoneestani yrittämäni varoitushuudot
ovat kaikuneet kuuroille korville, vaikka
yritin korostaa hiv-infektioon sairastuneiden potilaiden edellyttävän tiettyä
hienotunteisuutta ja kokonaisvaltaista
huomiointia. Hiv-lääkityksen kehittyminen tuo varmasti uusia mahdollisuuksia ja turvallisuudentunnetta, mutta en
jaksa uskoa, että pelkkä lääkitys riittää.
Koin, että tämä itselleni ja ammatilleni
oleellinen perusasia sivuutettiin useassa yhteydessä ajattelin, että nyt lienee
parasta lähteä etsimään uusia tuulia.”
Supposen ura hiv-positiivisten hoitotyössä oli merkittävä. Hän loi Auroran
infektiopoliklinikalle uudenlaista
kohtaamiskulttuuria ja kriisityöskentelyä. Kolmen kuukauden määräaikainen
pesti kasvoi yli 15 vuotiseksi uraksi,
jonka aikana hän kosketti, auttoi ja
kannusti monen kriisissä kamppailevan
hiv-postitiivisen elämää. Infektiopoliklinikan toteutunut muutto Kolmiosairaalaan konkretisoi Jarmossa useamman
vuoden kyteneen ajatuksen siirtymisestä kokonaan yksityissektorille. Hän
hyvästeli infektiopolin Auroran muuton
yhteydessä 5.12.2018. ”Toivon kaikille
Poveria lukeville yleisesti kaikkea hyvää
ja kiitokset lähetän erikseen heille,
joiden kanssa minulla oli kunnia kasvaa
psykoterapeuttina sellaiseksi kuin mitä
nyt olen. Millainen huomenna olen
jää nähtäväksi; ainakin olen päivän
vanhempi.”
Hiv-poliklinikkavastaanotto toimii nyt
Meilahteen Kolmiosairaalan Tulehduskeskuksessa.
”Ilman unelmiani en ehkä kestäisi todellisuutta, eikä ilman todellisuutta unelmillani olisi sen suurempaa merkitystä.”
Jarmo Supponen, psykoterapeutti
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vuotta
tarinaa
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100% rakkautta
– LAURA, HIV-POSITIIVINEN ÄITI

O

lin jo hyvän aikaa sairastanut hiviä, kun päätimme
alkaa yrittämään perheenlisäystä. Ennen tätä
päätöstä olin tietysti käynyt päässäni
ajatusleikin tästä yhden prosentin
mahdollisuudesta lapsen saada tartunta, ja tietysti ylipäätänsä ajatukset siitä
onko lapsen haluaminen ja saattaminen tähän maailmaan itsekästä, onko
minulla oikeutta saada lasta koska
olen sairas?
Päätöksenteko perustui puhtaaseen
matematiikkaan, laskeskelin todennäköisyyksiä tulevan lapsen mahdollisuuksista sairastua verenpainetautiin,
syöpään, alzheimeriin… lista mahdollisista sairauksista oli pitkä ja kaikkien
todennäköisyys oli suurempi kuin hivin.
Pähkäilin, että kyllä diabeetikotkin
hankkivat lapsia, ja monet vanhemmat
sairastuvat ennen pitkään johonkin
sairauteen. Tulin siihen tulokseen, että
lapsen hankkiminen olisi itsekkäin
mahdollisin teko, olivat lähtökohdat
mitkä tahansa.
Lisääntymisvietti voitti ja halu näyttää

maailman kauneus uudelle ihmiselle,
joten päätimme alkaa yrittämään lasta.
Muumimuki menetelmällä lasta ei heti
alkanut kuulumaan ja kahden vuoden
kuluttua raskaustesti näytti kahta
vaaleanpunaista viivaa. Siinä kahdessa
vuodessa ehti hyvin, tai ainakin näin
luulin, sulatella tätä yhtä prosenttia.
Raskauden edetessä yksi prosentti kävi
mielessäni aina välillä. ”Onneksi” raskaus oli niin vaikea, että tarttumisriski
kävi mielessä aika harvoin. Mieheni oli
ilmeisesti käsitellyt asian mielessään
paremmin, sillä häntä asia ei tuntunut
pelottavan ollenkaan, minä taas yksin
illalla mietiskelin välillä asiaa.
Tuli synnytys ja sen jälkeen vauvan ensimmäinen hiv-testi. Tämän testin otin
suhteellisen rauhallisesti, koska tiesin
että se kuuluu asiaan. Viikon päästä
olisi testin tulos pitänyt kuulla.
Hoitaja soitti sairaalasta viikon päästä.
Hänen kertoessaan että hiv-testi oli
epäonnistunut ja että meidän pitäisi
tulla käymään osastolla, vanhat möröt
hyppäsivät niskaani hyökyaallon
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tavalla. Se 1% muuttui mielessäni
100%:si ja olin varma että lapseni
on hiv-positiivinen ja minulle ei vain
haluta ilmoittaa tulosta puhelimessa.
Voin vain kuvitella tämän hoitajaparan
puhelimen toisessa päässä kun minä
itken hysteerisesti ja tivaan häneltä
että, valehteleeko hän, että hän ei
vain halua puhelimitse kertoa tulosta.
Hoitaja vannoi puhelimessa, ettei
valehtele ja kertoi, että meidän on
tultava käymään osastolla rutiinitarkastusta ja uutta testiä varten. Voitte
kuvitella miehen ilmeen kun hän tuli
töistä kotiin ja minä edelleen itkin
hysteerisesti.
Otettiin uusia testejä, en edes muista
kuinka monta. Pelko tartunnasta
oli kuitenkin syönyt mieleeni, enkä
oikein kyennyt toimimaan arjessa
normaalisti ahdistukseltani. Hakeuduin
siis psykologin juttusille, joka auttoi
minua käsittelemään tätä pelkoa, edes
niin että kykenin toimimaan pienen
vauvan kanssa arjessa. Isommissa kaupungeissa on varmasti vähän erilaiset
käytännöt hiv-positiivisten kanssa,
mutta minusta tuntui, että juoksimme

viikoittain joissain kokeissa ja tarkastuksissa. Tietysti hyvä, että lasta tutkitaan ja pelataan varman päälle, mutta
tämä kaikki myös ruokki mainiosti
tuoreen äidin hätää ja epävarmuutta
tulevasta.
Testi toisensa jälkeen oli negatiivinen
ja myös lääkäri sanoi minulle että tartunnan riski on niin olematon, koska
olen ollut lääkityksellä ja virukset ovat
olleet koko raskausajan mittaamattomissa. Hän sanoi minulle, ettei tämä
lapsi ainakaan minulta ole tartuntaa
saanut. Saatoin hengittää taas vähän
vapaammin. Nyt tartuntariski on myös
mielessäni pienentynyt, tietysti kun
1,5 vuoden testi lähenee, möröt taas
yrittävät hönkiä niskaani ja yritän
parhaalla mahdollisella tavalla hillitä
nousevaa paniikkiani.
Minä, joka olen aina pitänyt itseäni
analyyttisenä, ehkä joskus jopa hieman tunnevammaisena ihmisenä, olen
ollut erittäin hämmentynyt tästä tunnekuohusta, minkä normaali lapsen
terveyden seuranta tässä tilanteessa
on aiheuttanut. Sisälläni taistelee se
analyyttinen ihminen, joka sanoo että
älä nyt ole naurettava – ajatuksesi ja
tunteesi eivät ole totta. Ja sitten taas
toisaalta sisälläni riehuu tunteellinen

hormonihirviö joka toistelee – entä
jos? Mistä voit olla varma, saithan itsekin tartunnan. Maailmanloppu tulee,
maa jalkojen alla aukenee ja möröt
syöksevät tulta kiduksistaan.
Tämän matkan ja huolen vapauttavin oivallus oli se, että vaikka lapseni
olisikin saanut tartunnan, ei hänen
tarvitse heti käsitellä niitä tunteita
mitä diagnoosiin liittyy. Se olen minä,
joka sinne kaivoon putoaa ja olen ollut
siellä kaivossa ennenkin, joten löydän
tieni takaisin ylös ja osaan tukea sekä
auttaa lastani, jos hän siihen samaan
kaivoon tippuu joskus.
Huoli tartunnasta nostaa siis edelleen päätään aina välillä, koska se 1,5
vuoden testi on tulossa. Yritän sallia
itselleni nämä huolen tunteet, koska
ne ilmeisesti kuuluvat asiaan kun on
vanhempi. Olisi se asia mikä hyvänsä,
olisin varmasti aivan samassa tunteiden aiheuttamassa kiirastulessa, koska
rakkaus omaa lasta kohtaan on sata
prosenttista. Tässä rakkaudessa ei voi
olla mukana yhdellä prosentilla, siinä
ollaan täysillä ja se tuo mukanaan
hämmentäviä ja pelottavia tunteita – toisinaan myös ihan järjettömiä
pelkoja.

Seuraa yhdistyksen
toimintaa some-kanavista:

positiiviset_hivfinland
#positiiviset

Positiitiviset ry
@Positiiviset

Positiiviset ry
Hiv-Finland
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Kaikki oli niin selvää,
kirkasta ja helppoa.
Sain sinut syliini,
tuijotit
jäänsinisillä silmilläsi,
niistä lumouduin.
Maailma muutti muotoaan,
kaikki mikä ennen oli
katosi.
Näen silmistäsi
maailmankaikkeuden
ja
olen pieni, niin pieni.
Mutta niin kuin tähti,
valaiset pimeyttäni
ja
rakkautesi vuoksi
tunnen itseni vahvemmaksi
kuin koskaan.
– Laura

Q&A
l code
e crimina
HIV and th ic countries
rd
in the No

Päivitetyt tiedot kriminalisoinnista
Oikeustieteen maisteriksi keväällä valmistuva Jenni Haavisto päivitti Positiivisten pyynnöstä
Hiv-Nordicin hiville altistamista käsittelevän kriminalisointi oppaan - Hiv and the criminal
code in the Nordic countries.
Oppaan ensimmäinen painos tehtiin vuonna 2010 Wienin aids-konferenssiin, jonka jälkeen
esitettä on päivitetty muutamia kertoja. Tänä vuonna oli taas aika päivittää
yhteispohjoismainen esitteemme.

T

urussa oikeustieteellisessä
opiskeleva oikeusnotaari Jenni
Haavisto sai pro graduaan
ohjaavalta professorilta ehdotuksen päivittää Hiv and criminal code
in the Nordic countries Positiivisille.
Jennin maisterintutkinnon -pro gradun
aihepiirinä on rikosoikeudelliseen
tahallisuuteen ja rikoksen yritykseen
liittyvä tematiikka Suomen korkeimman oikeuden ns. hiv-ratkaisuissa.
Jennin pro gradu -tutkielma keskittyy
rikosoikeuden yleisiin oppeihin ja tätä
aihetta tukemaan on valinnut KKO:n
hiv-infektiota koskevat ratkaisut.
Ratkaisuja on kaikkiaan 5 kpl. Haavisto
ajatteli oppaan päivityksen palvelevan
osana tutkielman tekoa. Lainsäädäntö
ei juurikaan ole muuttunut, mutta KKO
on antanut asiasta muutamia ratkaisuja
viime vuosina.

Esitteen päivittäminen tapahtui niin,
että kysymykset laadittiin hyvin pitkälti
aiemman esitteen pohjalta hieman
kysymyksiä uudelleen muotoillen.
Kysymykset lähetettiin Positiivisten
kautta Pohjoismaisille sisarjärjestöille
ja vastauksien perusteella esitteeseen
tehtiin ajantasaiset päivitykset. ”Päivitin
esitteen Suomen osalta korkeimman
oikeuden (KKO) päätöksien perustella,
joita oli edellisen esitteen jälkeen tullut
kolme (kaksi vuonna 2015 ja yksi 2017).
Aiemmat KKO:n tapaukset (1993, 1999)
eivät nykyään enää ole kovinkaan
valideja johtuen pitkälti lääketieteen
kehityksestä ja rikoslain uudistustyöstä,
joka tehtiin 2000-luvulla.” Jenni toteaa
ja jatkaa: ”Esite koski Pohjoismaita, eikä
tutkielmassanikaan käsitellä kuin korkeintaan ruotsalaista oikeuskäytäntöä
tutkielman enimmäissivumäärän sen
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salliessa. Hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset eivät ole olleet materiaalina esitteessä, enkä ole niihin tutkielmassanikaan perehtynyt, koska aihe
on rajattu koskemaan KKO:n ratkaisuja.
En ole ottanut selvää, kuinka yleisiä
hiv-jutut ovat alemmissa oikeusasteissa. Oletettavasti muutamia tapauksia
käsitellään vuosittain ja muutamista
tapauksista on myös uutisoitu mediassa. Tahallisten tartuttamistapausten
osalta epäselvyyttä ei ole siitä, miten
tuomitaan: hiv-infektio on edelleen
vakava sairaus mm. KKO:n mielestä.
Sen vuoksi tietoinen (tahallinen) taudin
levittäminen eteenpäin voidaan katsoa
törkeäksi pahoinpitelyksi (rikoslain 21
luvun 6 §), tai jos tartuntaa ei ole tapahtunut, vaaran aiheuttamiseksi (rikoslain
21 luvun 13 §)”.

Hiv-infektion salaaminen seksikumppanilta voi yhä johtaa rikosoikeudelliseen
vastuuseen (RL 21 luku 13 §) KKO:n
päätöksien mukaan, vaikka varsinaisesti
Suomen laki ei velvoita kertomaan
positiivista hiv-statusta partnerille.
Käytännössä toimiva ART-lääkitys
laskee tartuntatodennäköisyyttä, jolloin
tahallisesta taudin tartuttamisesta, eli
tahallisesta rikoksesta kuten pahoinpitelyrikoksesta ei voi olla kyse. Laki ja
käytäntö eivät siis kulje täysin synkronoidusti, vaan lainsäädännön tulkinta
ratkaisee tapauskohtaisesti.

Kesällä 2018 Ruotsin korkein oikeus
vapautti miehen hiv-tartunnalle altistamissyytteestä. Mies oli ollut suojaamattomassa yhdynnässä toisen miehen
kanssa. Syytetty oli toimivalla lääkityksellä, ja korkein oikeus totesi päätöksellään, että hyvässä hoitotasapainossa
olevaa hiv-positiivista henkilöä ei voida
syyttää hiville tartuttamisesta tai tartunnalle altistamisesta. Tämä ratkaisu
voi viitoittaa tietä esimerkillään muille
mahdollisille, Pohjoismaisille hiv-altistusta käsitteleville oikeudenkäynneille.
”Ruotsi on Pohjoismaista edistyksellisin
korkeimman oikeuden päätöksissä
hiville altistamissyytteeseen johtaneissa

tapauksissa, mutta en itse näe, että tarvitsisimme erillistä hiv-lainsäädäntöä.”
Jenni toteaa.
Oleellisen ja ajantasaisen tiedon
Pohjoismaiden lainsäädännöstä löytää
nyt - Q&A Hiv and the criminal code in
the Nordic coutries -oppaasta, jota saa
mm. Positiivisista. Esite löytyy myös
nettisivuiltamme ja Hiv-Nordicin nettisivuilta: hiv-norden.org/wp-content/
uploads/2017/01/QA-HIV-Nordic-forweb.pdf
Kiitokset Jennille oppaan päivittämisestä!

Positiivisesti matkaan!
Positiivisesti matkaan! on Katerina Mäkelän ja Anastasia Daniliantsin
opinnäytetyönään kirjoittama rokotus- ja matkaterveysopas hiv-positiivisille,
joka ilmestyy vuodenvaihteessa. Opas sisältää tietoa rokotuksista yleisellä
tasolla, hiv-positiivisille suunnattua tietoa rokotuksista sekä yleiset
rokotussuositukset hiv-positiivisille. Oppaassa käydään läpi seikkoja, jotka hivpositiivisten matkailijoiden tulee ottaa huomioon suhteessa hiv-lääkitykseensä
ja omaan sairauteensa ennen matkaa ja matkan aikana. Lisäksi oppaassa
luetellaan hiv-positiivisille matkailijoille suositellut rokotukset. Oppaassa on
myös tietoa maakohtaisista matkustusrajoituksista hiv-positiivisille.
Opas on tehty yhteistyössä Positiivisten kanssa ja viimeiset tarkennukset
viilattiin yhteistyössä erikois-lääkäri Inka Ahon kanssa. Opasta on saatavilla
printtiversiona ja se löytyy myös positiiviset.fi -sivuilta.

Uusi esite Positiivisten toiminnasta
Tietoa ja tukea hivin kanssa elämiseen on Positiivisten uusi esite. Esitettä jaetaan Suomen
hiv-hoitoyksiköissä ja muissa paikoissa, joissa sen uskotaan tavoittavan sellaisia hivpositiivisia ja heidän lähei-siään, jotka eivät vielä ole mukana yhdistyksemme toiminnassa.
Esitteessä kuvataan yleisellä tasolla Positiivisia, yhdistyksen toimintaa ja toiminnan
tavoitteita. Esite päivitetään 3–4 kertaa vuodessa, mikä mahdollistaa myös yhdistyksen
ajankohtaisen toiminnan esittelemisen. Lisäksi esitteessä kerrotaan, mistä yhdistyksen
toiminnasta on mahdollista saada lisätietoja ja kuinka tapaamisiin voi ilmoittautua.
Esitteessä on myös tiedot yhdistyksen Helsingin toimipaikan sijainnista ja aukioloajoista.
Olet tervetullut mukaan yhdistyksemme toimintaan!

nd
_hivfinla
positiiviset viset
#positii
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Haluaisitko sinä kertoa tarinasi hivin kanssa elämisestä?
Kokoamme yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tarinoita
postiivisuudesta. Julkaisemme tarinoita Poverissa ja Positiivisten
nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä meihin!

Laaturekisteri turvaa laadukkaan hiv-hoidon koko maassa
THL järjesti marraskuun 2019 lopussa
laaturekisterikonferenssin. Hivlaaturekisteri on yksi pilotointivaiheessa
olevista rekistereistä. Konferenssissa
tutkija Salla Toikka esitteli hivlaaturekisterin pilotointia.
Suomen hiv-strategiassa 2018-2020
mainitaan hiv-työn päämääräksi
vähentää uusia tartuntoja ja niiden
aiheuttamaa sairastavuutta ja
kuolleisuutta sekä minimoida hivin
vaikutuksia tartunnan saaneiden,
heidän lähipiiriinsä ja yhteiskunnan
tasolla. Strategiassa edelleen
mainitaan hiv-hoidon kattavuuden

ja hoitoon sitoutumisen seurannan
edellyttävän kansallisen hoitorekisterin
perustamista. Tartuntatautiasetuksen
4 § edellyttää, että Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos seuraa
tartuntatautien vastustamistyön
toteutumista.
Tartuntatautirekisterin-tietoja
täydennetään jatkuvasti ja
säännöllisesti klinikoiden hiv-hoitoja laatutiedolla. Tieto yhdistellään
muihin THL:n tukirekistereiden
tietoihin, se validoidaan ja tehdään
laadunvarmistus. Laaturekisterin
pilotti aloitettiin HUS:n osa-aineistosta

vuonna 2018. Hiv-hoitorekisterin
osapotilasaineisto siirrettiin THL:n
ja tämän InfCare –järjestelmän
tietoja vertailtiin THL:n ylläpitämiin
rekistereihin, jolloin voitiin tunnistaa
päällekkäinen tieto. Tehtävänä on
mm. laatumittareiden suunnittelu,
joihin liittyy esimerkiksi myöhään
diagnosoitujen tartuntojen osuus
osuus, hoitoon linkittyminen ja
siihen sitoutuminen, hoitovasteen
saavuttaminen.

Kliininen laaturekisteri osana laadukasta hiv-hoitoa
Yliopistollisten sairaaloiden piirissä
aloitettiin kliinisten laaturekisterien
yhteistyöhanke vuonna 2017. THL:ssä
käynnistettiin helmikuussa 2018 työ
laaturekisteritoiminnan kehittämiseksi
ja koordinoimiseksi. Rekisterin avulla
pyritään varmistamaan, että hoito on
yhtä hyvää koko maassa.
Yksi ensimmäisistä mukaan tulleista
on hiv-laaturekisteri, joka on jo
päivittäisessä käytössä.
HUS:n infektiolääkäri Pia Kivelän
mukaan laaturekisteri on erinomainen
ja välttämätön työkalu jokapäiväisessä
työssä. Hän huomauttaa, että
rekisteri on käytössä vastaanotoilla
ja kokouksissa, joissa käsitellään
hoidollisia ongelmia. Rekisteri auttaa

nopeasti tunnistamaan potilaat, joiden
hoidossa on parantamisen varaa.
Jatkossa tarkoitus on vertailla eri
sairaanhoitopiirien kesken hoitotuloksia
ja epidemiologista tilannetta sekä
kehittää hoitoa yhdessä.
Kivelä arvioi, että osana yhteistyötä on
mahdollista seurata ja ohjata kalliiden
hiv-lääkkeiden käyttöä. Potilaan
hoidossa tärkeät seurantatiedot
voidaan rekisterin kautta siirtää
kätevästi klinikasta toiseen – toki
potilaan luvalla.
Kivelän mukaan rekisteri helpottaa
sairaaloiden välistä konsultaatiota.
Ruotsissa pienten klinikkojen
hoitotulokset paranivat merkittävästi,
18

kun rekisteri otettiin valtakunnalliseen
käyttöön. Lisäksi se on antanut
mahdollisuuksia myös kansainväliseen
yhteistyöhön.
– Olemme jo aloittaneet yhteistyötä
Ruotsin kanssa. Kun hiv-rekisteri
laajenee valtakunnalliseksi, pystymme
toimittamaan HIV-infektion
diagnosointia ja hoitotuloksia koskevia
tietoja vuosittain Euroopan tautikeskus
ECDC:lle ja WHO:lle.
Alkuperäinen uutinen:
Lääkärilehti 13.12.2018
laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/
kliiniset-laaturekisterit-tekevattoiminnan-nakyvaksi/
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KUVITUSKUVA: Aron Visuals / Unsplash

Rakkaus voitti pelot: ”Olemme onnekkaita!”
– HIV-POSITIIVINEN A, 32, & NEGATIIVINEN KUMPPANI P,28

K

esällä 2016 sain tietää, että
olin saanut hiv-tartunnan.
Hivin varmistustesti oli
tehty ja odottelin kuumeisesti saavani aloittaa lääkityksen.
Olin myös juuri tavannut nettideittipalvelun kautta uuden tuttavuuden, joka vaikutti mielenkiintoiselta
mieheltä. Päässäni pyöri kuitenkin
lähinnä ajatus, että hoidan deitit alta
pois, ja annan tyypin mennä menojaan. Odotukseni uuden rakkaussuhteen löytämisen suhteen olivat
olemattomat tässä tilanteessa. Pidin
itsestään selvyytenä, ettei deittini
ole kuitenkaan minulle edes sopiva.
Olin jo päättänyt, etten kerro hivistä
kenellekkään. Olin kaiken kukkaraksi
sisäistänyt, että minua odottaisi yksinäinen elämä.
Tarina ei kuitenkaan edennyt ihan
omien ennakkomielikuvien mukaisesti: deittini osoittautuikin ensitapaamisella mukavaksi, fiksuksi ja kaiken
lisäksi komeaksi nuoreksi mieheksi.

Deittien edestessä koin, etten voi
menettää mitään, jos kerron heti
ensimmäisillä deiteillä saaneeni hetki
sitten tietää olevani hiv-positiivinen.
Suora avoimuus oli kieltämättä iso
shokki uudelle deittailukumppanille. Hän ei yllätyksekseni kuitenkaan
häipynyt sen sileän tien, vaan deitit
jatkuivat monta tuntia. Puhuimme
aivan kaikesta elämään liittyvistä
asioista: pettymyksistä, odotuksista
ja tunteista. Tämä kohtaaminen oli
kääntentekevä. Olemme olleet nyt
yhdessä 2,5 vuotta.
Suhteemme alku oli todella haasteellista aikaa, vaikka koimme molemmat
suurta luottamusta toisiimme. Esimerkiksi jouduimme molemmat käymään
moneen otteeseen infektioploklinikan
vastaanotolla ensimmäisen puolen
vuoden aikana: Piinaavaa oli lääkityksen aloituksen odottaminen, virustasojen laskun odottelu, uskaltaako
luopua ehkäisystä sekä tilanteen jo
tasaannuttua virukset yllättäen näkyi-
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vätkin testeissä. Tämä osoittautuikin
hetkelliseksi tilaksi, mutta se pelästytti silti kunnolla meidät molemmat.
Kaiken tämän rumban keskellä ison
avun saimme vertaistuesta, johon
olin hakeutunut heti, kun sain tiedon
omasta hiv-positiivisuudesta. Positiiviset ry antoi paljon tietoa, kun eteen
tuli täysin uusia tilanteita ja asioita.
Potilasjärjestön tarjoamasta tiedosta
ja tuesta olen suunnattoman kiitollinen. Joskus lääkäri selitti hiv-infektioon liittyviä asioita hieman liian
kliinisesti - mutta vertaistuessa moni
vähän epäselväksi jäänyt asia selvisi
heti muiden kokemuksien ja asiantuntemuksen kautta.
Kun nyt yhdessä istumme hotellin
aulassa kertomassa toimittajalle tarinaamme, emme voi olla kuin kiitollisia kokemuksistamme. Hiv pysäytti,
mutta voitimme pelkomme. Hiv ei ole
este rakkaudelle!

Tervetuloa kaikki hiv-positiiviset muistelemaan
Auroran sairaalaa vuosien varrelta!
Ma 4.2. klo 17.30 Positiivisissa

Vieraina muistelemassa ovat Auroran
infektiosairauksien klinikalla osastonylilääkärinä
toiminut Matti Ristola sekä sairaanhoitajat Helena
Mäkinen ja Sinikka Hirvinen.
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Karille
Risto Hartikainen

Alkuvuodesta 2010 aloin käymään potilasjärjestön toimistolla.
Siellä minut otti vastaan Kari. Siitä se lähti meidän ystävyys. Vaikka
Karilla olisi ollut kuinka kiire töidensä parissa niin häneltä löytyi aina
aikaa kuunnella ja keskustella. Ensimmäiset kuukaudet itkin Karin
kainalossa, pyytelin anteeksi ja pyyhin nenää villatakin hihaan.
Koskaan et sanonut, että et ehdi puhua. Välillä naurettiin vedet
valuen silmistä.
Karin tuki ensimmäisen vuoden aikana oli korvaamaton. Oli ilo
katsoa kuinka Kari otti ihmiset vastaan, oli aina valmis auttamaan
muita. Näiden vuosien aikana käytiin läpi elämän ilot ja surut
yhdessä. Välillä kinattiin ja sitten taas sovittiin. Viimeisen kerran
kun tavattiin pitkästä aikaa, halattiin ja kuiskasin sinulle, että saan
sinusta päänsäryn kun olet uinut partavedessä. Tiedän, sanoit ja
rutistit hieman kovempaa.

Kari kesällä 2016 Turun Kasvitieteellisessä puutarhassa.

En unohda sinua koskaan, ikävä. Jenni

Risto Hartikainen

Kiitos Kari!
Kari teki vuosien ajan merkittävää työtä ihmisten ja yhdistyksen
hyväksi suurella sydämmellä. Moni yhdistyksellä vieraillut muistaa
Karia lämpimästi.
Elät muistoissamme!
Positiivisten henkilökunta

Onnea Helena Mäkiselle (Helsinki), jolle Sairaanhoitajaliiton hallitus
myönsi 23.11.2018 erityispätevyysnimikkeen aiheena kliininen hoitotyö:
pitkäaikaiset terveysmuutokset, hiv-hoitotyö. Helena on ansioitunut
pitkän linjan sairaanhoitaja, joka on tuttu monelle Auroran sairaalan,
nykyisin Kolmiosairaalaan, kävijälle.
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Haluaisitko toimia tukihenkilönä hiv-tartunnan saaneelle
tai hänen läheiselleen?
Tukihenkilöiden peruskoulutus 2019
Positiiviset ry järjestää uusille tukihenkilöille
peruskoulutuksen. Koulutus on kaksiosainen ja järjestetään
Positiiviset ry:ssä kahtena lauantaina 22.2. ja 16.3. 2019.

luottamuksellisuutta, vaitiolovelvollisuutta ja omaa
jaksamista. Haastattelemme kaikki ilmoittautuneet ennen
koulutuksen alkua. Mitään ennakko-osaamista koulutukseen
osallistumiseen ei vaadita.

Koulutuksessa käsitellään Positiiviset ry:n toimintaa ja miten
tukihenkilötoimintaa käytännössä toteutetaan. Käydään
läpi perustietoja ja uusimpia uutisia hivistä ja hivin kanssa
elämisestä sekä kriisin vaikutusta elämään. Koulutuksessa
käsitellään myös tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita,

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 15.2. 2019 mennessä
juha-erkki.kants@positiiviset.fi tai puh. 044 750 7462
Kauempaa tulevia tuetaan matkakuluissa ja majoituksessa.

“Tukihenkilönä oleminen on tuntunut
merkitykselliseltä. Sain aikoinani itse paljon tukea
omalta tukihenkilöltäni, joten halusin laittaa hyvän
kiertämään. Koen tärkeänä, että hivistä pitäisi
pystyä puhumaan, jottei jäisi asian kanssa yksin.”
- MIKKO

22

Positiivisten tapaamisia
Tapaamiset Helsingissä:
Tammikuu
La 12.1. klo 17
pe 18.1. klo 18
ke 23.1. klo 17.30

Tapaaminen kaikille hiv-positiivisille
ja heidän läheisilleen
Bio Hazard -elokuva: Billy Elliot
Nettiaktivistit

Helmikuu
la 2.2. klo 17
ma 4.2. klo 17.30
pe 22.2. klo 18

Homo- ja bi-miesten tapaaminen
Auroran sairaalan muisteluilta
Bio Hazard -elokuva: Kaikki äidistäni

Maaliskuu
pe 8.3. klo 18
to 14.3. klo 17
ke 20.3. klo 17
pe 22.3. klo 18

Homo- ja bi-miesten tapaaminen
la 2.2. klo 17
Suunnitellaan yhdessä vuoden toimintaa: muun muassa
kokoontumisten sisältöjä ja pride-osallistumisia.
Tervetuloa kaikki hiv-positiiviset muistelemaan
Auroran sairaalaa vuosien varrelta!
ma 4.2. klo 17.30
Vieraina muistelemassa ovat Auroran infektiosairauksien
klinikalla osastonylilääkärinä toiminut Matti Ristola sekä
sairaanhoitajat Helena Mäkinen ja Sinikka Hirvinen.

Tapaaminen naisille Kansainvälisenä
naistenpäivänä
Hiv and I -discussion group
Minä ja hiv -keskusteluryhmä
Bio Hazard -elokuva: Lady Bird

Tapaaminen kaikille hiv-positiivisille ja
heidän läheisilleen
la 12.1. klo 17-19
Tapaamisessa keskustellaan vertaistapaamisten
rakenteesta ja sisällöstä. Keskustelun jälkeen tarjolla
pientä purtavaa. Ilmoittautuminen 10.1. mennessä.

Joka tiistai on Tiistaikahvila klo 16–20.
Torstaisin on tarjolla kevyt lounas klo 12.30.

Bio Hazard -elokuvakerho
Elokuvakerhossa katsotaan kerran kuussa hiv-aiheinen
elokuva. Tapahtuma on avoin hiv-positiivisille ja
läheisille. Tiedot elokuvasta ja ilmoittautumisohjeet
löydät nettisivuilta.

Torstaina 7.2.2019 alkaen, joka kuun ensimmäinen
torstai klo 17 Positiivisten tilojen ja toiminnan esittely
uusille hiv-positiivisille ja niille hiv-positiivisille, jotka
eivät ole aikaisemmin käyneet tapaamispaikassamme.

Ilmoittauduthan tapaamisiin etukäteen!

Positiiviset kiertää Suomea
positiivisten hoidosta vastaavia sekä siihen osallistuvia
henkilöitä.

Vuonna 2019 toteutettavan sairaalakierroksen aikana
järjestetään alueellisia vertaistapaamisia. Vieraillessamme
sairaanhoitopiirissäsi on sinulla myös mahdollisuus sopia
ennakkoon kahdenkeskinen tapaaminen Positiivisten
työntekijän kanssa. Vierailujen tarkoituksena on jakaa tietoa
Positiivisten toiminnasta ja olemassa olevista tukipalveluista.
Tavoitteenamme on tavata mahdollisimman useita hiv-

Sairaalakierroksen ja tapaamisten tarkemmat ajankohdat
ja paikkakunnat ilmoitetaan myöhemmin kotisivuillamme
ja sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Tarkemmat tiedot ja sisältö tapaamisista löytyvät
nettisivuilta Vertaistoiminta > Tapahtumat.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Vertaistuen koordinaattori Juha-Erkki Kants
puh. 044 750 7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi
tai puh. (09) 692 5441, positiiviset@positiiviset.fi
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Minä ja hiv -keskusteluryhmä

Hiv and I -discussion group

Tervetuloa keskustelemaan hivistä

Welcome to talk about HIV!

Positiivisissa järjestetään keväällä kolmen kerran
keskusteluryhmiä liittyen hivin kanssa elämiseen suomeksi,
englanniksi ja venäjäksi.

“HIV and I” is a facilitated discussion group. Group meets
three times at Positiiviset’s premises in Helsinki.
This group is open for everyone living with HIV. The group
is a safe place to share your thoughts about HIV and living
with HIV. In our meetings we respect everyone’s privacy and
confidentiality.

Keskusteluryhmät on tarkoitettu kaikille hiv-positiivisille
riippumatta iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta
suuntautumisesta. Keskusteluryhmässä sinulla on
mahdollisuus pohtia ja keskus-tella toisten hiv-tartunnan
saaneiden kanssa hivistä ja sen vaikutuksesta elämään.
Tuoko hiv joitain erityishaasteita seksuaalisuuteen ja sen
toteuttamiseen, ihmissuhteisiin, parisuhteeseen tai sen
muodostamiseen?

Facilitators are Sini Pasanen and/or Juha-Erkki Kants from
Positiiviset.
The group is free of charge.

Keskustelut ovat luottamuksellisia. Keskustelun vetäjänä
toimii psykoterapeutti ja seksuaalineuvoja Juha-Erkki Kants.

Location: Positiiviset, Malminkatu 24 C, Helsinki
When?
Three Thursdays: 14 March, 28 March and 11 April 2019,
at 5–7 pm

Keskusteluillat ovat maksuttomia ja ne pidetään Positiiviset
ry:n toimitiloissa Kampissa keskiviikkoisin 20.3., 3.4. ja
17.4. klo 17–19.

More information and sign up by 12 March
Juha-Erkki Kants, e-mail: juha-erkki.kants@positiiviset.fi
tel. 044 750 7462

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 18.3. mennessä:
juha-erkki.kants@positiiviset.fi, Puh. 044 750 7462
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Я и ВИЧ

Positiivisten tuetut lomat 2019

Приглашаем поделиться опытом жизни с ВИЧ!

Lomille voivat hakea ne, jotka eivät ole saaneet tuettua
lomaa viime vuonna. Lomalla voit tavata muita tartunnan
saaneita ja heidän läheisiään, vaihtaa kokemuksia hivin
kanssa elämisestä ja nauttia rentouttavasta yhdessäolosta.
Molemmilla lomilla järjestetään vapaamuotoisen oleskelun
lisäksi myös ammatillisesti ohjattuja keskustelutilaisuuksia
liittyen hivin kanssa elämiseen. Kurssien omavastuu on 30
euroa, joka sisältää täysihoidon.

У вас будет возможность конфиденциально поговорить
в группе с равными о ВИЧ и о том, как жизнь с ним
влияет на вашу жизнь. Группа будет собираться три
раза. После первой встречи она станет закрытой
с постоянным составом. Это группа для всех
русскоязычных ВИЧ-позитивных людей.

4.-7.7.2019
Perheet; lapsiperheet, joissa on hiv-positiivisia.
Alle 15-vuotiaat lapset pääsevät mukaan maksutta
Hakuaika 4.2.-4.4.2019

Группу ведет работник общества Positiiviset,
координатор проекта и консультант по вопросам
сексуальности.
В группе участвует 4-8 человек. Состав группы
закроется после первой встречи.

11.-14.7.2019
Hiv-positiiviset ja heidän läheisensä:
Hakuaika 11.2.-14.4.2019

Встречи пройдут в Хельсинки в офисе Positiiviset по
средам: 13 и 27 марта, а также 10 апреля.

Hakukaavakkeita voi tilata Positiivisista,
positiiviset@positiiviset.fi, puh (09) 692 5441,
Lisätietoja antaa juha-erkki.kants@positiiviset.fi,
puh 044 750 7462

Получить более подробную информацию на русском
языке и подать заявление можно до 11 марта 2019.
Контакт: Тапани Валконен, тел. 044 750 7470
tapani.valkonen@positiiviset.fi

Lomat toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n
kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkausvoittovaroista
myöntämällä avustuksella.

Общество Positiiviset (”позитивные”) 30 лет занимается
в Финляндии поддержкой, взаимопомощью,
информированием и защитой прав всех ВИЧпозитивных людей.

Hivpointin viikonloppukurssit 2019
Hivpoint järjestää viikonlopun mittaisia kursseja
(sopeutumisvalmennuskurssit) hiv-tartunnan saaneille.
15.-17.2.
Monikulttuurinen perheleiri 1
5.-7.7.
Monikulttuurinen naisten leiri
6.-8.9.
Monikulttuurinen perheleiri 2
13.-15.9.
Hyvinvointikurssi
Кампания «Н=Н» («Неопределяемый - значит не передающий»)
ставит своей целью донести информацию о том, что ВИЧположительный человек с неопределяемой вирусной
нагрузкой в крови не может стать источником заражения,
от него невозможна передача вируса другому человеку.
Фотография: life4me.plus/ru

Lisätietoja: hivpoint.fi/positiivisille
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Positiivisten tapaamisia

Tule mukaan Positiivisten omaan elokuvakerhoon Bio Hazardiin!
Syyskuusta lähtien Positiiviset ry:n elokuvakerhossa Bio Hazardissa on katsottu kuukausittain elokuvia hiv- ja queer-teemoista.
Elokuva-illat jatkuvat kesään asti tuttuun tapaan: katsotaan elokuva, syödään popcornia ja jaetaan lopuksi elokuvan
herättämiä ajatuksia. Keväällä elokuvakerhossa on tarjolla mielenkiintoinen kattaus elokuvia muistakin teemoista kuin hivistä.
Tule rohkeasti mukaan!
Bio Hazard -elokuvakerho on avoin hiv-positiivisille ja läheisille. Elokuvat näytetään Positiivisten toimitiloissa Kampissa.
Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua viimeistään edellisenä päivänä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Vertaistuen koordinaattori Juha-Erkki Kants puh. 044 750 7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi
tai puh. (09) 692 5441, positiiviset@positiiviset.fi

Kevään elokuvat:
Billy Elliot (2000)
pe 18.1. klo 18
Valloittava Billy Elliot kertoo pohjoisenglantilaisen
hiilikaivoskaupungin pojasta, joka löytää nyrkkeilyn sijasta
rakkauden balettiin. Pojan isällä on vaikeuksia hyväksyä
harrastusta, koska vallitseva miehen rooli on niin ahdas.
Kieli: englanti, tekstitys: suomi, kesto: 111 min

Dallas Buyers Club (2014)
pe 12.4. klo 18
Ron Woodroof on teksasilainen sähköinsinööri, joka rakastaa
rodeota, naisia ja päihdyttäviä aineita. Kaikki muuttuu, kun
hän kuulee saaneensa hivin.
Kieli: englanti, tekstitys: suomi, kesto: 117 min

Kaikki äidistäni / Todo sobre mi madre (1999)
pe 22.2. klo 18
Pedro Almodovarin ohjaama voimakas elokuva kertoo
neljästä erilaisesta naisesta, jotka maailman mielettömässä
pyörityksessä löytävät tukea toisistaan. Elokuvassa hiv on
pienessä roolissa.
Kieli: espanja, tekstitys: suomi, kesto 97 min

Fantastinen nainen / Una mujer fantástica (2017)
pe 10.5. klo 18
Elokuva kertoo sukupuolisuuden virtaavasta kokemuksesta
ja haastaa ennakko-oletukset. Chileläinen parhaan
vieraskielisen elokuvan Oscarin saanut Fantastinen nainen
käsittelee sukupuoli-identiteettiä ja transsukupuolisten
kokemaa syrjintää.
Kieli: espanja, tekstitys: suomi, kesto: 104 min

Lady Bird (2017)
pe 22.3. klo 18
Hykerryttävässä draamakomediassa itselleen nimen “Lady
Bird” antava Christine painii koulunsa jäykkien perinteiden,
huolehtivaisten vanhempien, ensimmäisten sydänsurujen ja
suurten tulevaisuudenhaaveiden ristipaineessa. Elokuva on
palkittu Golden Globella ja se sai viisi Oscar-ehdokkuutta.
Kieli: englanti, tekstitys: suomi, kesto: 93 min

The Hours (2002)
pe 7.6. klo 18
Elokuva kertoo kolmen naisen päivästä kolmessa eri ajassa
ja paikassa. Naiset ovat englantilainen kirjailija Virginia Woolf
(Nicole Kidman), kalifornialainen kotirouva Laura Brown (Julianne
Moore) ja newyorkilainen kustannustoimittaja Clarissa Vaughan
(Meryl Streep), jolla on aidsiin sairastunut entinen poikaystävä.
Kieli: englanti, tekstitys: suomi, kesto: 110 min
26

Tuki- ja neuvontapalvelut
Positiiviset ry tarjoaa maksuttomia tuki- ja
neuvontapalveluita kaikissa hiviin liittyvissä asioissa
hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.
Kaikki palvelut ovat luottamuksella
Chat
posiitiviset.fi-verkkosivuilla on mahdollisuus
keskustella luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä
työntekijöiden ja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa.
Chat on auki ma ja to klo 18-20, ti ja ke klo 13-15.

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

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

Vertaistapaamiset
Positiiviset järjestää vertaistapaamisia kaikille
hiv-positiivisille sekä heidän läheisilleen.
Vertaistapaamisissa on myös ohjattuja keskusteluja.

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

Seksuaalineuvontaa on tarjolla hiv-positiivisille,
heidän kumppaneilleen sekä hivin tarttumista
pelkääville. Koulutettuja seksuaalineuvojiamme ovat
Juha-Erkki Kants, Sini Pasanen ja Tapani Valkonen.

Poveri
Positiiviset julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää
Poveri-lehteä.

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

