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Omatunnon kysymys

Lukiokaverini kirjoitti Facebook-
seinällään, ettei häntä voisi vähem-
pää kiinnostaa terveydenhuollon 
kuviot vangeille, mikä oli ilmaistu lu-
ettelolla hänen kaikkein vastenmie-
lisimmäksi kokemistansa rikostyy-
peistä. ”P*le tässä maassa on ihan 
riittävästi tekemistä normaalien ja ta-
vallisten suomalaisten terveyden-
huollon hoitamiseksi”. Kirjoitus vai-
vasi mieltäni pitkään. Ketä ovat ne 
normaalit ja tavalliset suomalaiset, 
jotka kuuluu hoitaa? Kuulunko minä 
heidän joukkoon? Juuri kun olin iloin-
nut uudesta Kansallisesta Hiv-strate-
giasta kolmelle seuraavalle vuodelle. 
Strategia nostaa yhdeksi tavoitteek-
si vankien hiv-hoidon ja ennaltaeh-
käisyn parantamisen. Keinoja on, jos 
ne vain halutaan ottaa käyttöön: neu-
lojen vaihto-ohjelman ulottaminen 
vankilaolosuhteisiin ja ehkäisyvälinei-
den saatavuuden parantaminen. 

Eikö vankeus ole rangaistus rikokses-
ta? Millä perusteella vangeilta evä-
tään terveyspalvelut, joita tarjotaan 
kansalaisille vankilan seinien toisella 
puolella? Eikö hyvä hoito ole univer-
saali oikeus? Eniten minua jäi vaivaa-
maan, että olin niin tyrmistynyt, ett-
en pystynyt edes kommentoimaan 
asiaa. Mitä kommentoiminen muut-
taa? Yksityinen mielipide yksityisellä 
facebook-seinällä, voiko sinne men-
nä mellastamaan omilla mielipiteil-

lään? Olisiko pitänyt defrendata tyyp-
pi ja jatkaa elämää kuvitelmassani, 
että ihmiset muodostavat mielipi-
teensä nojaten tietoon ja pragmaat-
tisuuteen myös sellaista asioista, jot-
ka eivät suoranaisesti kosketa heidän 
elämäänsä.

Ensimmäisissä yhdysvaltalaisissa hiv-
kampanjoissa toistui ”hiljaisuus tap-
paa” -slogan. Hiviin ja seksuaaliter-
veyteen liittyvät kysymykset eivät ole 
aina valkoisia ja pörröisiä. Kanssaih-
misten reaktiot ja yhteiskunnan ra-
kenteet näyttävät raadollisimmat 
kasvonsa hiv-hoidon epäämisessä pa-
perittomille ja seksityöntekijöille.

 Hiv-positiivisena samais-
tun enemmän vankien ter-
veysongelmiin kuin kaidalla 
tiellä kulkevien kansalaisten 
moraaliseen närkästykseen. 

Positiiviset faktat –kampanjalla jat-
kamme sitkeästi oikean tiedon jaka-
mista hivistä.

Vuonna 2018 selvitämme Stigma-in-
dexin avulla, missä tilanteissa hiv-po-
sitiiviset kohtaavat syrjintää. Missä 
ovat pahimmat kipukohtamme? Jos 

ei tuo esiin hiv-positiivisuutta, niin ei 
varmasti törmää syrjintäänkään. Ko-
kemuksemme perusteella syrjintää 
kuitenkin esiintyy ja haluamme siitä 
tietoa dokumentoituna, että voimme 
puuttua tilanteisiin ja osoittaa, mitä 
eri muotoja syrjintä saa.

Kansallisteatterin Lavaklubilla mar-
raskuussa oli hiv-teemainen omatun-
toklubi-ilta. Ilta oli balsamia ajattele-
mattomien yksityisten lausahdusten 
aiheuttamille haavoille. Klubiyleisö oli 
kerääntynyt fanittamaan nuoria muu-
sikoita ja lavaesiintyjiä, mutta samalla 
saimme tuoda esille hiv-tietoutta ylei-
sölle, jota muuten emme ehkä tavoit-
taisi. Lyhyessä alustuksessa totesin, 
että positiivisena minulle on tärkeäm-
pää, että jokainen klubilainen veisi 
mukanaan oikean tiedon jyvän, kun 
kuinka monta euroa keräyskolehtiin 
kilahtaa. Illan järjestäjät tulivat myö-
hemmin kertomaan, että heidänkin 
tietonsa hivistä olivat pitkälti 80-lu-
vun ja lööppiotsikoiden tasolla.

Positiiviset faktat –kampanjaan on 
ilahduttavasti osallistunut vapaaeh-
toisia yhdistyksen jäseniä kuin mui-
takin seksuaaliterveydestä kiinnos-
tuneita vapaaehtoisia. Kiitos myös 
kaikille, jotka ovat tehneet itsensä nä-
kyväksi osallistumalla vuoden aikana 
yhdistyksen toimintaan ja tapaami-
siin. Näytään myös ensi vuonna!

TAPANI VALKONEN 
PUHEENJOHTAJA 
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C-hepatiitti Suomessa

Kuluneena vuonna  
julkaistiin sekä Hiv-strate-
gia että Hepatiitti-strategia. 
2017 alussa Sosiaali-  
ja terveysministeriö julkaisi 
strategian, jonka avulla  
C-hepatiittihoitoihin  
pääsyä helpotetaan ja  
kynnystä madalletaan.  
 
Strategian tavoitteissa on yhdenmu-
kaistaa koko maan C-hepatiittihoito-
jen käytännöt. C-hepatiittistrategi-
an tarkoituksena on myös tehostaa 
tartuntojen ennaltaehkäisyä sekä 
saattaa tartunnan saaneet kattavas-
ti seurannan ja hoidon piiriin. Strate-
gian pitkän aikavalin tavoitteena on 
kaikkien C-hepatiitin kantajien hoito 
maksavaurion asteesta riippumatta 
uusien tartuntojen rajoittamiseksi.

Vaikka uusia lääkkeitä on tullut mark-
kinoille, hoitojärjestelmä ei ole kyen-
nyt uudistumaan tavalla, joka palve-
lee C-hepatiittia sairastavia riittävän 
hyvin. Hoitoonpääsyn korkea kynnys 
on yksi tekijöistä, joka on lisännyt c-
hepatiitin esiintyvyyttä Suomessa. C-
hepatiittia sairastaville ei myöskään 
ole tarjolla psykososiaalista tukea tai 
muita palveluita esim. hoitoonpää-
syä odottaessa. Suuri osa internetis-

sä olevasta tietosivustoista sisältää 
vanhentunutta tietoa ja on suunnat-
tu lähes yksinomaan huumeidenkäyt-
täjille ja seksityöntekijöille, vaikka ar-
vioilta vain noin puoleen tartunnoista 
liittyy huumeidenkäyttö ja/tai seksi-
työ. Seksuaalivähemmistöt ovat jää-
neet huomioimatta lähes täysin, 
vaikka tiedetään että MSM-seksissä 
tartunnan riski kasvaa huomattavas-
ti. Myös chemsex-ilmiö madaltaa kyn-
nystä tartunnan leviämiseen homo-
miesten sekä muiden msm-miesten 
keskuudessa.

C-hepatiitti on viruksen  
aiheuttaman maksatuleh-
dus, joka hoitamattomana 
voi johtaa maksakirroosiin 
tai maksasyöpään. C-hepa-
tiittiin ei ole olemassa roko-
tetta, mutta se on hoidetta-
vissa oleva sairaus. 
Suomessa on todettu yhteensä lä-
hes 30 000 C-hepatiittitartuntaa, to-
dellinen tartuntojen määrä on kuiten-
kin todennäköisesti paljon suurempi, 
koska kaikkia tartuntoja ei ole löydet-
ty. Vuosittain uusia tartuntoja ilme-
nee n. 1200. Esiintyvyys on pistämäl-
lä huumeita käyttävien keskuudessa 
niin korkea, että perinteisin terveys-
neuvonnan (neulojenvaihto ja neu-

vonta) keinoin tartuntoja ei saada vä-
henemään. Arviolta 90% (päivittäin) 
pistämällä päihteitä käyttävistä sai-
rastaa C-hepatiittia. Esiintyvyyden ar-
vioimisen tekee erityisen vaikeaksi 
se, että kaikista saaduista tartunnois-
ta 15—30% paranee spontaanisti en-
simmäisen kolmen kuukauden aika-
na tartunnan saamisesta. C-hepatiitti 
todetaan vasta-aineista, jotka jäävät 
vereen, vaikka tartunta olisikin paran-
tunut itsestään. Virusmääritys (PCR-
testi) tehdään usein vasta kun tar-
tuntaa lähdetään hoitamaan. On siis 
mahdollista, että osa ihmisistä jot-
ka uskovat kantavansa C-hepatiittia, 
ovatkin itseasiassa parantuneet vi-
ruksesta.
Maailmanlaajuisesti virushepatiitit ai-
heuttivat vuonna 2016 1,3 miljoo-
naa kuolemaa.  A- ja B-hepatiittiin on 
olemassa rokote. C-hepatiittiin ei ole 
rokotetta, mutta se on hoidettavis-
sa tartunnan kroonistumisen jälkeen. 

JUHA SEDERGREN
PROJEKTIKOORDINAATTORI 
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Lääkehoito, johon liittyy interferonia 
ja antiviraalilääkitys, on ollut perintei-
nen hoitokeino. Lääketieteen kehit-
tymisen myötä on markkinoille tul-
lut uudempia, monelta osin parempia 
lääkkeitä. Nämä nk. suoraan toimivat 
antiviraalilääkkeet (DAA) ovat terve-
tullut lisä C-hepatiitin hävittämisessä. 
Valitettavasti ne eivät vielä ole hin-
tansa vuoksi olleet saatavilla kovin-
kaan monelle. Mutta tämän pitäi-
si muuttua ihan lähitulevaisuudessa; 
lääkkeiden hinnat ovat pudonneet ja 
Suomessa vaikuttaa olevan tahtotila 
uusien hoitojen aloittamiseen mah-
dollisimman monelle. 

Haasteita strategian onnistumi-
seen?

Matalan kynnyksen palvelut ovat 
avainasemassa strategian onnistumi-
sen kannalta. Helsingissä on jo tehty 
pilottikokeilu, jossa erään korvaushoi-
toklinikan potilaita on hoidettu uusil-
la lääkkeillä ja tulokset tästä kokeilus-
ta ovat olleet hyviä.  

Samankaltaisia kokeiluja kannattai-
si/tulisi toteuttaa myös neulanvaih-
topisteissä sekä matalan kynnyksen 
asumipalveluyksiköissä. C-hepatiitin 
merkittävin leviämisalusta on aktiivi-
sesti huumeita käyttävät ihmiset, jo-
ten jos viruksen leviäminen halutaan 
todella estää, tämä ihmisryhmä on 
otettava mukaan hoitojärjestelmään.  
 

Ensisijaisen tärkeää olisi  
tietysti myös selvittää  
tartunnansaaneiden  
todellinen status;  

moni spontaanisti parantunut saattaa 
luulla kantavansa virusta, koska virus-
määritystä ei automaattisesti tarjo-
ta c-hepatiittidiagnoosin yhteydessä. 
Tampereella terveysneuvontapistees-
sä tehtiin vuonna 2015 c-hepatiitin 
virusmäärityksiä kampanjaluontoi-
sesti. Tällöin havaittiin, että spontaa-
nista parantumisesta tiedonsaanti 
on erittäin merkittävää asiakkaan hy-
vinvoinnin kannalta ja sillä on myös 
kokonaisvaltaista vaikutusta henki-
lön elämänhallinnan kohenemiseen. 
Moni negatiivisen tuloksen saaneista 
koki saaneensa armahduksen kuole-
mantuomiosta. 

Vaikka uudet lääkkeet ovatkin erit-
täin toimivia, pelkästään niiden saata-
vuus ei ratkaise c-hepatiittiongelmaa 
Suomessa. Tarvitaan kattavaa psyko-
sosiaalista tukea tartunnan saaneil-
le ja hoitoa odottaville, vertaistukea 
ja tietoa jo hoidon läpikäyneiltä ih-
misiltä sekä alusta jossa hoitopolusta 
ja hoitoon liittyvistä asioista voidaan 
viestiä turvallisesti ja luotettavasti. 
Tarvitaan myös välineitä ennaltaeh-
käistä tartuntoja terveysneuvonnan 
keinoin, jotta uudelleentartunnoil-
ta vältyttäisiin. Suomalainen terveys-
järjestelmä on suurten mullistusten 
kourissa, mutta olisi ensiarvoisen tär-
keää tarttua tähän tehtävään sen vaa-
timalla ponnella. 

• 1200 uutta tartuntaa vuodessa, perinteiset terveys-
neuvonnan keinot eivät laske tartuntojen määrään.

• Puolet tapauksista ruiskuhuumeiden kautta,  
puolesta ei tietoa

• 15 - 30 % paranee spontaanisti

• 75 % jää kantajiksi joista n. 25 % sairastuu  
vakavaan maksasairauteen.

• 30 000 ilmoitettua tapausta.

• Uudet virusspesifiset DAA- lääkkeet:  
parempi hoitovaste, annostelu suun kautta (ei pistämis-
tä), vähentynyt  toksisuus, vähemmän resistenssiä,  
lyhentynyt hoitoaika.

• Jos strategia toteutuu, vuoteen 2030 lähes  
kaikki hepatiitit olisivat hoidettu Suomessa.
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Suomen hiv-strategia vuosille  
2018-2020 julkaistiin  
Maailman aids-päivänä

Kansallinen hiv-strategia vuosille 
2018-2020 julkaistiin Maailman aids-
päivänä Helsingin Yliopistolla Think 
Companyssa. Aamutilaisuuden juon-
si Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja 
Sini Pasanen ja strategian esitteli Kir-
si Liitsola THL:stä. Think Companys-
sa oli koolla hiv-työtä tekevien järjes-
töjen, viranomaisten ja hiv-hoidon 
edustajia. Kaikki ne tahot, jotka olivat 
osallistuneet strategian laatimiseen ja 
kirjoittamiseen sekä muuten asiasta 
kiinnostuneita.

Kirsi Liitsola totesi, että mitään dra-
maattista muutosta Suomen hiv-epi-
demiassa edellisen strategian ajalta ei 
näytä tapahtuneen. Hiv-tartuntojen 
osuus maahanmuuttajien keskuudes-
sa on edelleen suuri ja heidän osallis-
taminen hivin ennaltaehkäisyyn on 
yksi suurista haasteista. Kirsi kuvai-
li ennaltaehkäisyä työkalupakkina. 
Jokaiselle ryhmälle on omat sopivat 
työkalut ja tapa lähestyä seksuaali-
terveyttä. Pakkiin on ilmestynyt myös 
uusi työkalu, ennaltaehkäisevä lääki-
tys PrEP. Strategia edellyttää selvittä-
mään millä tavoin PrEP otetaan käyt-
töön Suomessa.

Kommenttipuheenvuoroissa Pro-tu-
kipisteen toiminnanjohtaja Jaana 
Kauppinen kiitti hiv-työssä poikke-
uksellisen hyvin toteutuvaa yhteis-
työtä viranomaisten, järjestöjen ja 
hoitavan tahon välillä. Strategiassa 
korostuu järjestöjen roolia tavoittaa 
kohderyhmät ja ottaa ne mukaan en-
naltaehkäisyn suunnitteluun. Hiv on 
ihmisoikeuskysymys. Keskustelu PrE-
Pin ympärillä näyttää kiertyvän hy-
vin toimeen tulevien homomiesten 
ympärille. Samaan aikaan universaa-
li oikeus hiv-hoitoon ei toteudu Suo-
messa. Myös strategian aikana val-
mistuvan sote-uudistuksen kanssa 
ollaan jännittävässä tilanteessa. Mit-
kä toimintaedellytykset järjestöillä on 
uudistuksen jälkeen?

Ennakkoluulojen purkami-
nen myös terveydenhuollon 
ammattilaisten joukossa on 
erityisen tärkeää, jotta hivis-
tä tulisi vain tavallinen kroo-
ninen sairaus muiden jou-
kossa. 

Strategiassa otetaan kantaa vankeu-
dessa elävien hiv-hoitoon ja ennal-
taehkäisyyn, josta Oikeusministeriön 
edustaja esitti kysymyksensä, millä ta-
voin heidät on huomioitu. Neulojen 
vaihto-ohjelman ulottaminen vanki-
loihin ja korvaushoidon aloittaminen 
vankilassa on strategian tavoittei-
ta, jotka toteutuessaan vaikuttaisivat 
myönteisesti vankien terveyteen.

Tilaisuuden lopussa ennen Angry 
Aids –videon julkaisemista Sini haas-
tatteli lääkäri Inka Ahoa. Sini esit-
ti huolen hiv-positiivisten ikäänty-
miseen liittyen: miten kohdataan 
muualla kuin erikoissairaanhoidos-
sa hivin kanssa elävät asiakkaat? Mi-
ten pääsemme siihen, että hiv on 
vain krooninen sairaus? Inka Aho to-
tesi, että  
 
Suomen hiv-strategia 2018-2020:  
Ehkäise, testaa, hoida: 
 
http://www.julkari.fi/hand-
le/10024/135646
Julkaisun pysyvä osoite on http:// 
urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-983-5

TAPANI VALKONEN
PUHEENJOHTAJA
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Loppuvuoden tapahtumia

Maailman aids-päivä 

Maailman aids-päivänä pidettiin jäl-
leen kaksi muistohetkeä Kampin hil-
jaisuuden kappelissa.  Toinen tilai-
suus oli perinteisesti uskonnoton. 
Tilaisuuksissa puhui Kampin kappe-
lin pappi Nanna Helaakoski ja esiinty-
mässä oli gaykuoro Out ’n loud. 

Angry Aids

Have you been naughty? Angry aids 
on ainakin yrittänyt olla, mutta huo-
nolla menestyksellä…
Viime vuonna Maailman aids- päivä-
nä julkaistu Angry- aids video sai nyt 
jatkoa viiden lyhyen videon voimin. 
Videon tehtiin yhteistyössä Maailman 
aids-päivän toimikunnan ja Mainos-
toimisto Dynamon kanssa. 
Videoissa seikkaillaan jouluisissa tun-
nelmissa. Valitettavasti hiviin liittyy 
edelleen ennakkoluuloja joihin pyri-
tään videoiden avulla vaikuttamaan 
humoristisemmalla keinolla. Varsin-
kin lääkityksen merkitystä hivin tart-
tumisen ehkäisyssä on todella monel-
le uutta tietoa – lääkitty hiv ei tartu. 
Ja pussailla voi ihan rauhassa. 
Videot ovat nähtävilla mm. Positiivi-
set Youtube- kanavalla ja toki kannat-
taa käydä tsekkaamassa Maailman 
aids-päivän uudet nettisivut!

www.maailmanaidspaiva.fi
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Keskustelua hivistä! 

Sini ja Juha-Erkki olivat  Mahaduran  
ja Özberkan keskusteluohjelmas-
sa juttelemassa tunnin ajan hivistä 
ja hivin kanssa elämisestä. Ohjelma 
tuli ulos 23.marraskuuta. Voit käydä 
kuuntelemassa sen Yle Areenasta.

Positiiviset  
pussaa- video 

Positiiviset ja  
Sexpo toteuttivat yhteistyössä Hel-
singin kaupunginmuseon kanssa ”Po-
sitiiviset pussaa” -videon Suomen 
100-vuotisjuhlan kunniaksi. Video ku-
vattiin Helsingin kaupunginmuseolla.
Videon tarkoituksena on juhlistaa 
100-vuotiasta suvaitsevaa Suomea, 
jossa kaikki ihmiset ovat samanarvoi-
sia ja yhdenvertaisia sekä vähentää 
hiviin liittyviä ennakkoluuloja välittä-
mällä asianmukaista, oikeaa ja ajan-
kohtaista tietoa hivistä.
Paikalle saapui 78 pusuttelijaa / suu-
telijaa. Koleasta säästä huolimatta oli 
tapahtumassa lämminhenkinen tun-
nelma seksuaalisuuden moninaisuu-
den, yhdenvertaisuuden ja asiallisen 
oikean tiedon puolesta. 
Video julkistamistilaisuus pidettiin 
Helsingin kaupungin museolla kan-
sainvälisen suvaitsevuuden päivänä 
16.11.2017. 
 
Video on nähtävissä Positiivisten ja 
Sexpon YouTube kanavilla. 
Video pyörii myös näyttävästi Helsin-
gin kaupungin museon Helsexinki-
näyttelyssä vuoden 2018 tammikuun 
loppuun asti.
Helsingin kaupunginmuseo valoku-
vasi tapahtumassa, ja videon kuva-
uksiin osallistujilla oli myös mahdol-
lisuus otattaa valokuva pussaus- / 
suutelutuokiosta. Tapahtumassa ote-
tut valokuvat on tallennettu museon 
kokoelmiin ja ovat nähtävissä helsin-
kikuvia.fi -palvelussa sekä Finna-nä-
kymässä hkm.finna.fi 

jatkuu seuraavalla sivulla...
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Drag Bear Race

Nyt mentiin korkkareilla – ja kovaa! 
Perinteinen Drag Bear Race järjestet-
tiin Helsingissä Kallion Karhupuistos-
sa kesäkuussa. Eräänä lokakuisena il-
tapäivänä soi Positiivisten ovikello. 
Ovesta pelmahtivat sisään lahjoituk-
sen kera kaksi sisarta hentoa ja val-
koista, Lempi Hellä Haara ja Unelma 
Patukka. Unelma ja Lempi toivat meil-
le upeiden ladyjen Drag Bear Race 
2017’ssa keräämät huikeat 369,15 eu-
roa. Olemme otettuja lahjoitukses-
ta, kiitos! 
 
Omatuntoklubi

Marraskuun alussa järjestettiin Hel-
singissä Kansallisteatterin Lavaklubil-
la monitaiteellinen hyväntekeväisyys-
tapahtuma nimeltä Omatuntoklubi. 
Tapahtuma järjestetään vapaaehtois-
voimin ja lipputulot ohjataan hyvän-
tekeväisyyteen. Esiintyjät olivat myös 
vapaaehtoisia. Monipuolisesta mu-
siikkitarjonnasta vastasivat J. Kajan, 
Rosa Jules, Minttu Hellsten sekä Buko 
Shane. Viileää marraskuun iltaa läm-
mittivät Karlo Haapiaisen eroottiset 
runot. Positiivisten puheenjohtaja Ta-
pani oli esittelemässä yhdistyksen 
toimintaa ja kertomassa ajantasais-
ta tietoa hivistä. Jaossa oli Maailman 
aids-päivän julkaisua ja muuta hivis-
tä kertovaa materiaalia. Lipputuloina 
saimme 251,55 euroa 

Kiitos Omatuntoklubin järjestäjille, 
esiintyjille ja osallistujille! 
 

Sexhibition ja  
Mielenterveysmessut 

Marraskuussa Positiiviset ry osallis-
tui Helsingissä Sexhibitioniin ja Mie-
lenterveysmessuille. Hivistä ja yhdis-
tyksen toiminnasta olivat kertomassa 
työntekijät ja vapaaehtoiset. 
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Lauantaina 9.12. yhdistyksemme 
otti vastaan yhteensä 30 ruotsalais-
ta vierasta kahdesta eri yhdistyksestä:  
Posithiva Gruppen ja Noaks Ark. Po-
sitiivisten omaa porukkaa oli saman 
verran, joten toimitilamme olivat tä-
pöten täynnä positiivista tunnetta.
Posithiva Gruppen (PG) perustet-
tiin potilasyhdistyksenä vuonna 1985. 
Ensisijainen kohderyhmä ovat olleet 
hiv-tartunnan saaneet miehet, joilla 
on seksiä miesten kanssa. Mutta ny-
kyään sen palvelut ovat tarjolla myös 
muille hiv-tartunnan saaneille riippu-
matta seksuaalisesta suuntautumises-
ta tai seksuaali-identiteetistä. PG:n tu-
kisäätiö tukee rahallisesti vähävaraisia 
hiv-tartunnan saaneita.

Noaks Ark (NA) on perustettu 1986. 
Se pyrkii vähentämään hiv-infektion 
ja muiden sukupuoliteitse tarttuvien 
infektioiden leviämistä. Yhdistys tu-
kee hiv-tartunnan saaneita henkilöitä 
ja heidän lähimmäisiään. NA koulut-
taa, tiedottaa, neuvoo, tarjoaa hiv-pi-
katestausta, yksilöllistä tukea ja sosi-
aalista toimintaa. 
Erittäin maukkaan lounaan jälkeen 
(kiitos Kirsi, Risto & vapaahehtoiset!) 
pidettiin työpaja. 

Meitä oli kuusi eri ryhmää ja meil-
le annettiin tietty aihe, josta keskus-
telimme ja sen jälkeen yksi ryhmästä 
esitti  keskustelun sisältö muille.
Ryhmä 1 keskusteli terveydenhoi-
dosta. Mainittiin, että on tärkeä, että 
esim. työterveys- tai yleislääkäril-
le olla avoimia hiv-tartunnastaan. On 
tärkeää ottaa huomioon eri lääkkei-
den mahdolliset ristikkäisvaikutukset. 
On erittäin hyvä asia, että jokainen 
meistä käy verikokeissa kaksi kertaa 
vuodessa.  
 

Osa oli sitä mieltä, että pienemmil-
lä paikkakunnilla voi esiintyä suurem-
paa pelkoa siitä, että oma hiv-status 
paljastuu, mikäli törmää tuttuihin in-
fektiopolilla.

Ryhmä 2 keskusteli perhesuhteista. 
Moni kokee erittäin hankalaksi kertoa 
tartunnastaan läheisille. Samat kaksi 
kysymystä nousevat jatkuvasti esille: 
kenelle kertoa ja miten kertoa? Kan-
nattaa kertoa henkilölle, johon luot-
taa. Voi olla helpompaa kertoa henki-
lölle, jolla on jo oikeaa tietoa hivistä 
tänä päivänä. Meidän pitää puuttua 
enemmän itse-stigmaan. Se on tär-
kein asia mihin tarttua tulevaisuu-
dessa. 

Ryhmä 3 keskusteli työympäristöstä. 
Ihmisillä on erilaisia kokemuksia. Joku 
kertoi, että hänen piti irtisanoutua 
työstään yli 20 vuotta sitten. Ajat ovat 
muuttuneet, mutta silti moni poh-
tii pitääkö työnantajalle kertoa vai ei? 
Ihmisillä on pelko siitä, miten työka-
verit suhtautuisivat, jos he tietäisivät. 
Tulisiko työpaikkakiusatuksi tai juoru-
jen keskipisteeksi? Me haluamme sel-
laisen työympäristön, jossa jokainen 
voi tuntea olonsa turvalliseksi, mikä-
li haluaisi jakaa hiv-statuksensa mui-
den kanssa.

Ryhmä 4 keskusteli ikääntymisestä 
hivin kanssa. Hiv-tartunnan saaneet 
ikääntyvät enenevässä määrin. Ruot-
sissa on jo olemassa senioritaloja hiv-
tartunnan saaneille. Suomessakin pi-
täisi olla vastaava. Vanhustenhoidon 
ammattilaisia pitää kouluttaa koh-
taamaan hiv-tartunnan saaneita. Mo-
nella kun on väärää tai puutteellista 
tietoa aiheesta. Oikealla ja ajantasal-
la olevalla tiedolla voidaan muuttua 

asenteita ja ennakkoluuloja. Ikäänty-
villä voi olla erilaisia oireita esim. vai-
keuksia munuaisten kanssa, rasvan 
vähentyminen jne. Uusilla hiv-lääk-
keillä pitäisi olla vähemmän sivuvai-
kutuksia muiden lääkkeiden kans-
sa. Olemme ensimmäinen sukupolvi 
hiv-tartunnan saaneita, jotka ikäänty-
vät. Hiviin ei enää kuole. Me käymme 
verikokeissa kaksi kertaa vuodessa ja 
meiltä voi löytyä jokin uusi diagnoo-
si ajoissa.

Ryhmä 5 keskusteli romanttisisista 
suhteista ja seksistä. Yhteinen perus-
kysymys on kerronko vai enkö? Ja jos 
päätän kertoa, niin kerronko ekoil-
la treffeillä vai vasta joskus myöhem-
min? Näihin kysymyksiin ei ole yhtä 
ainoaa vastausta. Loppupeleissä jo-
kainen tilanne on erilainen ja jokai-
nen hiv-tartunnan tekee päätöksen 
itse. Itse-stigma voi olla niin voima-
kasta, että ihminen jopa huomaa-
mattaan voi aiheuttaa itselleen täy-
sin seksittömän elämän jopa useiksi 
vuosiksi. Paikkakunnalla voi olla suu-
ri merkitys. Mitä pienempi kunta, sitä 
vaikeampaa löytää seuraa.
Voi olla helpompaa elää ja kestää vas-
toinkäymisiä, jos on vankka ja ter-
ve itsearvostus. On tärkeää kuunnel-
la omaa sisäistä ääntä ja intuitiota. 
Samalla on tärkeää tiedostaa, mit-
kä ovat omat rajat ja miten suojata it-
seään.
Ryhmä 6 keskusteli hauskanpidos-
ta. Alkoholin käyttö voi olla hyvinkin 
haasteellista ja voi aiheuttaa erilai-
sia lopputuloksia. Jälleen kerran tois-
tuu sama teema: kertoako vaiko eikö? 
Etenkin jos osapuolet ovat päihtei-
den vaikutuksen alla. Morkkista voi 
tulla mille osapuolelle tahansa.

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

Tapaaminen ruotsalaisten kanssa 9.12.2017
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Syysseminaari,  
syyskokous ja pikkujoulut
Positiiviset ry:n sääntömääräinen syyskokous ja Syysseminaari pidettiin lauantaina 25.11.2017  
Hotelli Presidentissä Helsingin keskustassa. Pikkujouluja siirryttiin viettämään yhdistyksen  
toimitiloihin Malminkadulle. Iltapäivällä alkanut ohjelma päättyi puolen yön aikaan.  
Lähes 80 ihmistä osallistui päivän tapahtumiin.

Päivän aloitti syysseminaari, 
jonne saimme puhujaksi lääkäri Pia 
Kivelän Auroran infektiopoliklinikalta. 
Pia kertoi ajankohtaisia asioita hivis-
tä ja hivin kanssa elämisestä. Esitys oli 
koottu ihan viimeisimmistä tiedoista 
EACS-konferenssista: eacs-conferen-
ce2017.com Ks. poimintoja Pian esi-
tyksestä ”Hiv - mitä uutta?”

Sääntömääräisessä syyskokouk-
sessa valittiin yhdistykselle puheen-
johtaja ja neljä hallituksen jäsentä 
sekä hyväksyttiin toimintasuunnitel-
ma sekä talousarvio vuodelle 2018. 
Hallituksen toimikausi on aina kalen-
terivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan 
kahdeksi (2) kalenterivuodeksi ker-
rallaan. Hallituksen jäsenistä puolet 
ovat erovuoroisia vuosittain. Positiivi-
set ry:n sääntöjen mukaan erovuoros-
sa oleva hallituksen jäsen voi asettua 
uudelleen ehdolle. Hallituksen jäsent-
en toimikausia ei ole rajattu. 

Vuonna 2018 Positiiviset ry:n 
puheenjohtajana jatkaa Tapani 
Valkonen. Hallitukseen kuuluvat Jaru, 
Jukkis, Kaisa, Lea, Mervi, Nonni, Oska-
ri ja Selina. Edustettuina on pääkau-
punkiseudun lisäksi Hämeenlinna, 
Tampere ja Lahti. 
Syyskokouksessa myös kiitettiin ja 
palkittiin aktiivisia vapaaehtoisia. Il-
man vapaaehtoisia Positiiviset ry ol-
isi vai osa siitä, mitä tänä päivänä 
olemme. Erityiskiitos vielä Marikalle, 
joka jättäytyi usean vuoden jälkeen 
pois hallitustyöstä. 

Lauantaina seminaarin ja syyskok-
ouksen jälkeen tapaamispaikka oli 
konkreettisesti ääriään myöten täyn-
nä pikkujoulujen viettäjiä. Mukana 
oli niin vanhoja konkareita kuin ihan 
uusiakin kasvoja.  60 osallistujaa oli 
nauttimassa lämpimästä tunnelmas-
ta. Kirsi ja Eero vastasivat illan ruoka-
tarjonnasta, joka oli perinteisesti jou-

luista. Ja pelattiinhan pikkujouluissa 
myös ”kinkkubingoa”, vaikkei voit-
tajan tarvinnutkaan raahata potkaa 
mukaansa. Jälkiruoaksi tarjotut va-
paaehtoisvoimin leivotut taatelikakut 
ja glögi löysivät vielä paikkansa vat-
sasta. Mutta sanotaanhan että jälkiru-
ualle on oma vatsa. 

Kiitokset kaikille osallistuneille ja  
Pialle erinomaisesta ja selkeästä  
luennosta! 

SINI PASANEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Hiv - Mitä uutta? 
 
Pia Kivelä ennätti reilun puolentoista 
tunnin aikana kertomaan mitä uutta 
lääkityksen saralla on tapahtunut, mi-
ten cure-tutkimukset etenevät, mil-
laiselta hiv-epidemia näyttää tällä 
hetkellä mitä EACSin hoito-ohjeissa 
on uutta sekä lopuksi vielä muutama 
sana PrEPistä sekä siitä, miten Lon-
toossa 56 Dean Streetillä uudet hiv-
tartunnat on saatu merkittävään las-
kuun.  Näiden lisäksi myös kuulijoilla 
oli useita kysymyksiä ja kommentteja 
hivin hoitoon liittyen.

Tässä poimintoja Pia Kivelän esityk-
sestä. 

Eliniän odote sama kuin hiv-nega-
tiivisilla 

Jos otetaan pois hepatiit ja huumei-
den käyttö, niin hiv-positiivisten elin-
iän odote on sama kuin taustavä-
estöllä. Itseasiassa nyt tutkimukset 
myös todistavat, että hiv-positiivinen 
elää pitempään kuin hiv-negatiivi-
nen, kun hiv on hyvässä hoidossa. Ih-
miset hoitavat itseään ja käyvät sään-
nöllisesti lääkärissä – ilmeisesti sillä 
on vaikutusta, kun säännöllisesti ke-
hotetaan lopettamaan tupakointi ja 
syömään terveellisesti… 
Maailmalla hiv-lääkkeitä saavien 
osuus on kasvanut ilahduttavasti; 
vuonna 2017 jo 19,5 miljoonaa maa-
ilman hiv-positiivista saa hiv-lääkityk-
sen. Tämä on yli 50% hiv-positiivisis-
ta, mutta ei vielä läheskään tarpeeksi. 
Tavoitteena on vähintään 90%. 

Miten ja millä hiv-lääkityksillä aloi-
tetaan?

Maailmalla on useita eri suosituksia, 
jotka poikkeavat hieman toisistaan. 
Suositukset ovat kuitenkin hyvin sa-
manlaisia. Kaikki ohjeistukset opasta-

vat aloittamaan ’2 NRTI + kolmas  
lääke’ -yhdistelmällä. 
USAssa kolmas aloituslääke on 
useimmiten integraasin estäjä. Eu-
roopassa on enemmän vaihtelua, 
kolmantena lääkkeenä käytetään PI 
+ rtv, RPV (proteaasin estäjä tai rilpi-
viriini). WHO:n suosituksissa on vie-
lä Combivir, joka on suomalaisittain 
jo ”vanha lääke”. WHO:n suositukset 
on tehty kattamaan koko maailma, ja 
Combivir on helposti saatavilla. Lääk-
keen teho on hyvä, mutta haittavai-
kutuksia on enemmän kuin uudem-
milla lääkkeillä. 

Hiv-lääkehoidon kehityksessä suu-
rin edistysaskel viime vuosina on-
kin mukavuus ja helppous.

Tästä kehityksestä tosin ei ehkä tiedä, 
jos on aloittanut hiv-lääkityksen vas-
ta viime vuosina. Useita kertoja päi-
vässä kourallisen lääkkeitä kerrallaan 
ottaneet ja paljon haittavaikutuksia 
kokeneet voivat varmasti allekirjoit-
taa tuon saavutuksen. 
Nykylääkkeet ovat hyvin siedettyjä 
ja turvallisia. Haittavaikutusten vuok-
si lääkkeiden lopetus tai vaihtami-

nen on harvinaista. Vakavia haittavai-
kutuksia nähdään enää äärimmäisen 
harvoin. 
Joissain lääkkeissä on kokeiltu mata-
lampia annoksia, ehkä joistain lääk-
keistä olisi aikoinaan riittänyt pie-
nemmätkin annokset. Lääkkeistä 
täytyy kuitenkin käyttää niitä annok-
sia, millä tehoa on tutkittu. 
Uudemmista lääkkeistä Tenofovirin 
tilalle on tullut TAF. Näillä on sama 
teho, mutta TAF on luusto- ja munu-
aisystävällisempi kuin tenofovir. TAFin 
käytön myötä on kuitenkin huomat-
tu sen nostavan joillakin kolesterolia. 
Olennaista onkin miettiä yksilöllisesti 
paras vaihtoehto jokaiselle. 
Uusista annostelumuodoista ei ol-
lut mitään uutta konferenssissa. 4 (8) 
viikoin välein annosteltava injektio 
on kuitenkin tulossa ja implantti ke-
hitteillä. Injektiosta on aluksi tulos-
sa neljän viikon välein pistettävä lää-
ke – mutta ei ihan vielä. Pian kysyessä 
yleisöltä kiinnostusta asiaan, paikalla-
olleista yli puolet ottaisi mieluummin 
injektion kerran kuussa kuin lääkkei-
tä päivittäin. 
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Uutta tulossa… 
 
EACSissa esiteltiin kolme uutta  
lääkeryhmää. Nämä eivät ole ihan uu-
sinta uutta, mutta ihan viimeaikaisia. 
Nämä uudet lääkeryhmät ovat tär-
keitä etenkin potilaille, joilla on pitkä 
lääkehistoria ja hankala resistenssiti-
lanne. Muut pärjäävät hyvin olemas-
sa olevillakin lääkkeillä, tai ehkä heille 
nämä lääkkeet eivät tuo välttämättä 
erityistä uutta.  

- Entry-inhibiittorit, jotka vaikuttavat 
siihen miten hiv tulee soluun 
- Maturation inhibitors (MI) eli matu-
raatio inhibiittorit, miten hiv kypsyy 
solun sisällä.  Ensimmäisellä lääkkeel-
lä maha-suolikanavan haittavaikutuk-
sia, saman ryhmän lääkkeitä on kui-
tenkin tulossa.
- Kapsidi (Capsid-)inhibiittorit  
 
Kahden lääkkeen yhdistelmät
 
ovat jo tämän päivän varteen  
otettava asia. Auroran potilaista yli 
95 %:lla on kolmen lääkkeen yhdis-
telmä. 

Kun kaksi lääkettä ovat oikeat kaksi 
lääkettä, tutkimustulokset ovat olleet 
hyviä. Kokeiltaessa vain yhtä lääket-
tä (esim. dolutegraviiri) , riski hoidon 
epäonnistumiselle on ollut suuri ja vi-
rukset ovat nousseet nopeasti ja on 
muodostunut resistenssiä. 
Yhdessä tutkimuksessa on verrattu 
kolmen lääkkeen yhdistelmää vs. PI 
(darunaviiri) + lamivudiini. Tulokset 
ovat olleet yhtä hyvät yli 1000 poti-
laalla. Huomioitavaa on, että tässä on 
verrattu vain proteaasin estäjä poh-
jaisia lääkkeitä keskenään. 

Peruspotilaalle kahden lääkkeen yh-
distelmästä kolmen sijaan ei välttä-

mättä ole hyötyä tänä päivänä, mutta 
joku voi yksilöllisesti hyötyä, erityises-
ti jos on munuais- tai sydänongelmia. 
Pia mainitsi myös Claudia Fabrizion 
tutkimuksesta, jossa on tutkittu mi-
ten nopeasti virukset laskevat lää-
kityksen aloituksen jälkeen. Hänen 
tutkimuksensa mukaan hiv laskee hi-
taammin spermassa kuin veressä.
Tämä viestisi siitä, että ei kannata jät-
tää heti kondomia pois, vaan odot-
taa, että virukset ovat olleet 6kk 
mittamattomissa (kuten Swiss state-
mentissäkin ohjeistetaan). Mutta toi-
saalta: emme tiedä korreloiko virus-
määrä spermassa tartuttavuuteen. 
Esim. PARTNER-tutkimuksessa ei mi-
tattu virusta spermasta vaan verestä, 
eikä tartuntoja tutkimukseen osallis-
tuneilta hiv-positiivisilta tapahtunut.  
 
Cure - Parantava hoito? 
 
Monenlaista tutkimusta on meneil-
lään, joissa saadaan osittaisia onnis-
tumisia, mutta mitään läpimurtoa 
ei ole näköpiirissä. Pitkään tutkittu 
’shock and kill’ menetelmäkään ei ole 
ihan niin helppoa kuin miltä aluksi 
vaikutti. Näissä tutkimuksissa piilossa 
olevat virukset yritetään saada purs-
kautettua ulos solusta lääkkeiden  
tapettavaksi. 
Paranemisen sijasta tähtäimenä voi-
sikin olla ”remissio”, pitempi lääke-
vapaa-aika. Parantava hoito ei kui-
tenkaan saa olla vaarallisempi kuin 
nykyinen… Jos nykylääkkeillä elää pi-
tempään kuin hiv-negatiivinen, niin 
kannattaako kovin toksisia lääkkei-
tä kokeilla? 

EACS – uudet hoito-ohjeet 9.0 
 
EACS eli European AIDS Clinical So-
ciety julkaisi hoito-ohjeistaan versi-
on 9.0.

Oheistus ”guidelines” löytyy  
kokonaisuudessaan täältä: 

www.eacsociety.org/guidelines/eacs-
guidelines/eacs-guidelines.html 

Hoito-ohjeistukseen tulee aina muu-
tamia muutoksia, kokonaan sitä ei 
uusita 

(eacsociety.org/guidelines/from-ver-
sion-82-to-90.html). 
 
Tässä muutoksia lyhyesti:

- Millä lääkkeellä hoito aloitetaan? 
Listasta on poistettu vanhoja  
lääkkeitä (mm. Kaletra) 

- Syitä lääkkeen vaihtoon:  
HCV-hoito (yhteisvaikutukset)

- Uusi kahden lääkkeen vaihtoehto 
on lisätty: Dolutegraviiri + Rilpiviriini 
(muuta hoitoa saaneille, ei vielä aloi-
tuslääkkeeksi).

- Hiv-lääkitys raskauden aikana: mel-
kein kaikkia lääkkeitä voidaan jatkaa 
(efavirentsi raltegraviiri, rilpiviriini, da-
runaviiri). (Aiemmin vaihtoehdot ovat 
olleet hyvin rajalliset.) Kaikista uusis-
ta lääkkeistä ei ole kuitenkaan vie-
lä tietoa, kuten TAF ja kobisistaatti. 
Jos lääkitys aloitetaan vasta loppu-
raskaudessa, suositellaan integraasin 
estäjiä. Efavirentsi ei ole enää kiellet-
tyjen listalla. Botswanassa on meneil-
lään seurantatutkimus, jonka mukaan 
dolutegraviiri vaikuttaa turvalliselta 
raskauden aikana.
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Uudet osiot ja huomiota seuraavil-
le asioille: 
 
- Rasvamaksa – Elintavat tai voi olla 
taipumus, että maksaan kertyy rasvaa 
- Krooninen keuhkosairaus yleisempi 
hiv-positiivisilla, 
- ikä ja lääkkeiden käyttö 
- elinsiirrot 
- HPV-rokote suositeltu hiv-positiivi-
sille 26-40-vuotiaille miehille, joilla 
seksiä miesten kanssa.
- Akuutin C-hepatiitin hoitoon muu-
tos: Jos virusmäärä ei laske 4 viikossa, 
suositellaan hoitamaan uusilla HCV-
lääkkeillä.

Pian esitys sisälsi myös mainospu-
heen FINRISKI-laskurista 
FINRISKI-laskurilla voit laskea riski-
si sairastua sydäninfarktiin tai vaka-
vaan aivoverenkiertohäiriöön seu-
raavan kymmenen vuoden aikana. 
Laskuri kertoo sairastumisriskisi pro-
sentteina. Löytynee parhaiten kirjoit-
tamalla vaikka googlen hakukenttään 
”finriski laskuri”. Erityisen suositelta-
vaa kokeilla, jos haluaa elää pitkään. 
Saattaa edellyttää myös elämäntapa-
muutoksia…  

Lisäksi EACSista:  
 
Kaikki maat tavoittelevat tällä het-
kellä WHO:n ja UNAIDSin 90-90-90 
tavoitteita; eli 90 % tietää hiv-tar-
tunnastaan, heistä 90% on hoidon 
piirissä ja heistä 90 %:lla on virukset 
mittaamattomalla tasolla. 

90 % hiv-tartunnan saaneista on 
diagnosoitu Tanskassa, Itävallassa 
ja Ruotsissa. Euroopassa 48 % diag-
nosoidaan myöhässä – eikä merkkiä 
paremmasta näy. Epidemian kukis-
tamisessa tarvittaisiin erityisesti inno-
vatiivista hiv-testausta, kotitestausta, 
itse testausta ja hiv-testin tarjoamis-
ta ylipäätään siellä missä ihmiset liik-
kuvat… Meillä on vielä pitkä matka 

(Suomessakin) siihen, että hiv-testi 
olisi kaikille helposti saatavilla riittä-
vän matalalla kynnyksellä. 

Hoidon ja hiv-lääkityksen tulisi olla 
saatavilla kaikille tarvitseville. Suo-
messakaan ART eli hiv-lääkitys ei ole 
saatavilla kaikille Suomessa asuville 
ja oleskeleville paperittomille ihmisil-
le.  Tämä on ongelma monissa muis-
sakin maissa. 

90-90-90 (73 %) tavoite on saavutettu 
Tanskassa ja Ruotsissa ja Suomessa-
kin aletaan olla lähellä.
Kuitenkin EU ja ETA maissa 35 %:lla 
kaikista hiv-positiivisista hi-virukset 
eivät ole mittaamattomalla tasolla, ja 
Itä-Euroopan ja Keski-Aasian alueella 
(EECA) vastaava luku on 76 %. 

    



16

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

Terveyskylän Infektiotalo  
on avattu  

Terveyskylä on asiantuntijoiden 
yhdessä potilaiden kanssa kehittämä 
erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. 
Terveyskylässä tarjotaan tietoa ja tu-
kea kaikille, hoitoa potilaille ja työka-

luja ammattilaisille. Palvelun sisällä 
toimii virtuaalitaloja eri elämäntilan-
teisiin ja oireisiin. 
Terveyskylässä www.terveyskylä.fi  
on useita eri taloja, joista yksi on In-

fektiotalo.  Infektiotalon hiv-osios-
ta löytyy kattavasti tietoa hivistä mm. 
hivin tarttumisesta ja sen seurannas-
ta. 

”Hiv-positiivisena askarruttaa” -osiossa on mm. Matkustamisesta kirjoitettu:

Mitä tulee muistaa, kun on lähdössä pitkälle ulkomaanmatkalle?

• Pyydä poliklinikalta englanninkielinen lääketodistus siltä varalta, että  
tulliviranomaiset kysyvät lääkkeistäsi.

• Kanna lääkkeet käsimatkatavaroissa, sillä matkalaukut saattavat kadota  
tai myöhästyä.

• Ota matkalle mukaan muutaman päivän ylimääräiset lääkkeet siltä varalta,  
että paluulentosi peruuntuu.

• Jos matkalla lääkkeesi häviävät, kannattaa selvittää internetistä paikallisen HIV- 
potilasjärjestön yhteystiedot ja kysyä heiltä neuvoa, mistä voisit saada lääkkeitä lisää.

• Mitä tehdä, jos osa lääkkeistä pääsee loppumaan? Sairaala-apteekista saa nykyään 
vain kolmen kuukauden lääkkeet, eikö voi saada lääkkeitä kuudeksi kuukaudeksi?

• Älä koskaan käytä vain osaa HIV-lääkkeistäsi tai pienennettyä tai harvennettua  
annosta. Jos et saa jotain lääkettä lisää, lopeta kaikkien HIV-lääkkeiden käyttö  
silloin, kun ensimmäinen niistä loppuu. Näin toimittaessa virusmäärä kyllä nousee  
veressä, mutta virus tuskin kehittää lääkkeille resistenssiä eli vastustuskykyä. Tällöin 
samat lääkkeet toimivat myöhemmin, kun ne päästään taas aloittamaan täysillä  
annoksilla. Sairaala-apteekista saa kolmen kuukauden lääkkeet kerrallaan, mutta  
tästä säännöstä joustetaan esimerkiksi pitkän matkan vuoksi.
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Kannattaa käydä tutustumassa!  www.terveyskyla.fi/infektiotalo/infektiotaudit/hiv
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www.positiiviset.fi

Kahdenkeskistä anonyymiä chat-
toimintaa on tehty nyt noin vuosi ja 
toiminnan käytännöt ovat muodostu-
neet toimiviksi. Projektissa toimii täl-
lä hetkellä kymmenen vapaaehtoista, 
jotka päivystelevät ilta-aikoihin chat-
tia maanantaisin ja torstaisin. Kes-
kustelua on käyty monista erilaisis-
ta aiheista, kuntoutuksesta aina hivin 
ennaltaehkäisyyn (PReP) asti. 

Jos sinulla on mitään kysyttävää hi-
vistä tai hivin kanssa elämisestä, ota 
rohkeasti yhteys chattiin. Kauttamme 
saat lisää tietoa saatavilla olevasta tu-
esta ja käytännöistä hivin kanssa elä-
miseen.  

Keskustelut tapahtuvat nimettöminä 
ja ne ovat luottamuksellisia.  

Ota rohkeasti yhteyttä! 
  
Keskustelemaan pääset tulemalla  
www.positiiviset.fi -sivustolle ja 
avaamalla ”positiiviset chat”-  
kohdan sivun alalaidasta.

Tukea ja neuvontaa netissä  
projekti 2016-2018. 



19

Aloitamme Positiivisissa kerran 
kuussa säännöllisen hiv-pikatestauk-
sen.  Testi on maksuton ja sen saa  
nimettömänä.

Kevään 2018 testausajat:  
Joka kuun viimeinen keskiviikko  
klo 17-19  31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 
30.5. ja 27.6.        

Tee hiv-pikatesti Positiivisissa!

Grateful Day

Hivpoint järjestää Tietoa ja voimavaroja hiv-tartunnan kanssa elämiseen –  
kurssin pääkaupunkiseudulla 25.-27.5.2018 

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

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

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

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

Hiv-positiivisten kumppanit,  
puolisot, läheiset, ystävät  
ja tuttavat ovat aina  
tervetulleita hiv-testiin. 

Soita ja varaa aika  
puh. 09 692 5441.

Saimme vierailta Maailman aids-
päivänä, kun Oklahomasta Suomes-
sa vierailulla olevat Marylyn ja Chuck 
sekä mukana matkaava maskotti Re-
mington, tulivat viettämään Maail-
man aids-päivää kanssamme. 

Hivpoint järjestää Tietoa ja voima-
varoja hiv-tartunnan kanssa elämi-
seen – kurssin pääkaupunkiseudul-
la 25.-27.5.2018 Kurssi on tarkoitettu 
hiv-positiivisille, jotka haluavat tietoa 
hiv-tartunnan kanssa elämiseen sekä 
keinoja terveytensä ja hyvinvointin-

Chuck toimii puheenjohtajana Gra-
teful Day säätiössä, jonka tarkoituk-
sena on voimaannuttaa ihmisiä, joilla 
on hiv-tartunta sekä tarjota puuttuvia 
palveluita. He järjestävät myös vuosit-
tain hyvinvointiretriitin.  
 
www.gratefulday.org 

sa ylläpitämiseen.  Kurssi on tarkoi-
tettu ensisijaisesti henkilöille, joiden 
hiv-tartunta on todettu viime vuosien 
aikana ja/tai jotka eivät ole aikaisem-
min osallistuneet Hivpointin kursseil-
le (tai edellisestä kurssista on useam-
pi vuosi aikaa). 

Lisätiedot Hivpoint.fi

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

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

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

Elämänhallintakurssit

Perheet Salonsaaressa 2.7.–7.7.2018  

Hiv-positiiviset ja heidän läheisensä Koivupuistossa 9.7.–14.7.2018            

Positiiviset ry järjestää vuonna 
2018 kaksi elämänhallintakurssia yh-
teistyössä Hyvinvointilomien kanssa. 
Kurssit ovat tarkoitettu kaikille Suo-
messa asuville hiv-positiivisille sekä 
heidän läheisilleen. Kursseille voivat 
osallistua ne, jotka eivät ole saaneet 

tuettua lomaa viime tai tänä vuonna.  
Kursseille osallistuminen ei edellytä 
Positiiviset ry:n jäsenyyttä. Kursseilla 
voit tavata muita tartunnan saaneita 
ja heidän läheisiään, vaihtaa 
kokemuksia hivin kanssa elämises-
tä ja nauttia rentouttavasta yhdessä-

Elämänhallintakurssi on pääasias-
sa tarkoitettu lapsiperheille, joissa on 
hiv-positiivisia.
Salonsaaren Lomakylä sijaitsee Asik-
kalan kunnassa Päijänteen rannalla.
Kauniisiin hämäläisiin maisemiin on 

Elämänhallintakurssi Koivupuistossa 
on tarkoitettu kaikille hiv-tartunnan 
saaneille ja heidän läheisilleen.
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto si-
jaitsee noin 22 km päässä Tampereen 

matkaa Helsingistä vain 125 km.
Kurssimaksu on 50 € ja alle 15-vuoti-
aat lapset pääsevät mukaan maksut-
ta. Ilmoittautumiset 1.3.–30.4.2018  
välisenä aikana. 
 
 

keskustasta, rauhallisella alueella ai-
van Näsijärven rannalla. Kurssimaksu 
on 50 euroa
Ilmoittautumiset 1.3.–30.4.2018 väli-
senä aikana.   

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

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

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

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

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

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

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

olosta. Molemmilla kursseilla järjes-
tetään vapaamuotoisen oleskelun 
lisäksi myös keskustelutilaisuuksia  
hivin kanssa elämiseen liittyen.
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Seksuaalineuvonnan avulla voi 
löytää uudenlaisia ratkaisu- ja käyt-
täytymismalleja liittyen seksuaalisuu-
teen ja seksielämään. Oikea-aikainen 
seksuaalineuvonta ehkäisee seksuaa-
liongelmien pitkittymistä ja vaikeutu-
mista parantaen elämänlaatua. 
Seksuaalineuvonta on tiedon anta-
mista ja ohjausta seksuaalisuuteen 
liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.
Seksuaalineuvonta sisältää yleensä 
2–5 tapaamiskertaa ja sitä toteuttaa 
seksuaalineuvojakoulutuksen saanut 
ammattihenkilö.

Seksuaalineuvonnassa selvitellään 
seksuaalisuuden ja seksielämän erilai-

sia haasteita. Tyypillisiä seksuaalineu-
vontatilanteita ovat mm. seksuaali-
nen haluttomuus, tunteiden ilmaisun, 
vuorovaikutuksen ja läheisyyden on-
gelmat, itsetuntoon ja kehonkuvaan 
liittyvät pulmat, 
eri elämäntilanteisiin liittyvät seksu-
aaliset haasteet. 

Seksuaalisuus ja seksuaaliset tar-
peet ovat muuttuvia. Elämäntilan-
teen muutos, kuten esimerkiksi hiv, 
voi vaikuttaa seksuaalisuuteen ja sek-
sielämään. Silloin saattaa olla hyvä 
päivittää omaa tilannettaan yhdes-
sä seksuaalineuvojan kanssa.  Neu-
vonnassa voi keskustella ja pohtia hi-
viin liittyvistä kysymyksistä sekä hivin 
mahdollisesta vaikutuksista seksu-
aalisuuteen. Seksuaalineuvojan vas-
taanotolla on mahdollista keskustella 
yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. 
Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Seksuaalineuvontaan  
kannattaa hakeutua, kun  
jokin seksuaalisuuteen liit-
tyvä kysymys mietityttää  
tai häiritsee.  

Jos jokin asia häiritsee seksuaalis-
ta hyvinvointia, on parempi jutel-
la asiasta ammattilaiselle, kuin jäädä 
yksin kysymyksen kanssa. Seksu-
aalineuvonta-asiakkaat tulevat jokai-
nen oman yksilöllisen kysymyksensä 
kanssa. Jokainen kysymys on tärkeä.
Positiiviset ry tarjoaa maksutonta sek-
suaalineuvontaa hiv-tartunnan saa-
neille ja heidän kumppaneilleen. 
Tarjoamme neuvontaa kasvokkain, 
skypen välityksellä tai puhelimitse.
Neuvontaan voi tulla yksin tai kump-
panin kanssa. Ota rohkeasti yhteyt-
tä, varaa aika luottamukselliseen 
neuvontapuheluun tai neuvontata-
paamiseen.

Seksuaalineuvojat: 
puhelimitse numerosta:  
09 692 5441 

Juha-Erkki Kants,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi 

Sini Pasanen,  
sini.pasanen@positiiviset.fi 

Erik Mattsson,  
erik.mattsson@positiiviset.fi

Neuvonta ja puhelinkeskustelu  
ovat mahdollisia nimettömänä!

Seksuaalineuvontaa kasvotusten, puhelimitse tai Skypellä!

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

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

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

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

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

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

Tulevia tapahtumia
Positiivista keilausta Helsingissä 24.1.2018 klo 17-18

Minä ja hiv-keskusteluryhmä 14.2., 28.2. ja 14.3. klo 17-19

Tervetuloa tapaamaan toisia  
positiivisia keilauksen merkeissä. 
Keilaus on maksutonta ja sinun 
tarvitsee varautua vain 2 euron  
kenkävuokraan. 

Tervetuloa pohtimaan ja keskuste-
lemaan miten hiv-tartuntasi vaikut-
taa elämääsi. Positiiviset ry:ssä järjes-
tetään keväällä 2018 suljettu kolmen 
kerran keskusteluryhmä liittyen hivin 
kanssa elämiseen.

Keskusteluryhmä on tarkoitettu niil-
le hiv-positiivisille, joiden tartunta on 
hiljattain todettu tai jotka eivät aiem-
min ole osallistuneet toimintaan.
Keskusteluryhmässä sinulla on mah-

Saat keilauspaikan tietoosi  
ilmoittautumisen yhteydessä.
Keilauksesta on tarkoitus tehdä sään-
nöllinen tapahtuma kerran kuussa 
mikäli osallistujia on tarpeeksi.  

dollisuus pohtia ja keskustella hivistä 
ja sen vaikutuksesta elämääsi toisten 
hiv-tartunnan saaneiden kanssa.
Keskustelujen vetäjänä toimii Positii-
visten vertaistuen koordinaattori ja 
seksuaalineuvoja Juha-Erkki 

Ryhmään otetaan 4-8 henkilöä. Ryh-
mä sulkeutuu ensimmäisen kerran 
jälkeen ja sen jälkeen ryhmään ei 
pääse enää mukaan.

Keskusteluillat pidetään Positiiviset 
ry:n toimitiloissa Kampissa
keskiviikkoisin 14.2., 28.2. ja 14.3.  
klo 17–19

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

Ilmoittautumiset 23.1. mennessä:
puh. 09 692 5441 tai juha-erkki.
kants@positiiviset.fi
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Hiv and I 11.4., 25.4. and 16.5. at 5–7pm

Peer to peer meeting at Positiiviset, (HivFinland) on Thursday 5th April at 5pm-7pm.

Positiiviset, Hiv Finland organizes a 
three times private discussion group 
about living with HIV positive status.
The dialogue it’s meant for those 
with HIV positive statuses who re-
cently found about their status and 
who have never participated in our 
activities. 

The meeting will be held in  
English.

The meeting is for you who wants to 
listen and/or share your experien-
ce of living with HIV. You can get to 
know other people in the same situa-
tion as you, in a confidential and safe 
environment.

In the discussion group you have the 
opportunity to debate and exchan-
ge about HIV with others with positi-
ve status.
The discussions are confidential, and 
you can participate anonymously.
As the conversation moderators we 
have employees from Positiiviset, HIV 
Finland. The group is free of charge.
We admit from four to eight partici-
pants and the group closes after the 
first meeting.
The discussion group is held in Hiv 
Finland premises in Kamppi (Helsinki 
downtown)

Address:
Positiiviset (HivFinland)
Malminkatu 24 C 33, 00100 Helsinki
For more information and/or to 
register, kindly call 044 750 7470 
or (09) 692 5441 or send email to  
erik.mattsson@positiiviset.fi 
latest by 4th April.

Welcome!

Wednesdays 11.4.,25.4. and 16.5.  
at 5–7pm

More information and registration
Peer support coordinator  
Juha-Erkki Kants  
Phone number: 0447507462  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

Welcome to talk about HIV!

Meetings in  
English!

Welcome!



24

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

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

Tervetuloa tutustumaan ja  
katsomaan, miten vertaistuki toimii. 
Vertaistapaamiset ovat avoimia  
tapaamisia ja uudet tulijat voivat 
tulla tapaamisiin koska  
tahansa halutessaan.  

Tammikuu
pe 19.1. klo 18 Nuoret  
(noin 18–30-vuotiaille,  
ikäraja ei ole ehdoton). 

la 20.1. klo 18  
MSM (homo- ja bi-miehet) 

pe 26.1 klo 18 Naiset;  
aiheena naisten kondomin käyttö. 

la 27.1. klo 13 + 55-vuotiaat 

Helmikuu
ke 7.2. klo 17-19 Uusille hiv-positiivi-
sille ja niille hiv-positiivisille, jotka ei-
vät ole aikaisemmin osallistuneet  
Positiivisten vertaistapaamisiin tai  
toimintaan. Vertaistuen koordinaatto-
ri Juha-Erkki Kants esittelee toimitilo-
ja ja kertoo Positiivisten toiminnasta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. 
044 750 7462 tai juha-erkki.kants@
positiiviset.fi 

la 10.2. klo 12-15 Perheet 
to 15.2. klo 17-19 Läheiset: puolisot  
ja kumppanit. 
la 17.2. klo 17-21 Yhteinen tapaami-
nen kaikille hiv-positiivisille ja heidän 
läheisilleen. 

Tapaamiseen voivat osallistua kaik-
ki hiv-tartunnan saaneet ja heidän 
läheisensä riippumatta iästä, suku-
puolesta tai seksuaalisesta suuntau-
tumisesta. Tapaaminen on vapaata 
yhdessäoloa hiv-tartunnan saaneiden 
ja heidän läheistensä kanssa.
Tapaamisessa on myös mahdollisuus 
osallistua klo 18 alkavaan vapaamuo-
toiseen keskusteluun. Aihe ilmoite-
taan myöhemmin.

Maaliskuu
to 1.3. klo 17-19  
Läheiset: vanhemmat, sisarukset, ys-
tävät ja muut sukulaiset sekä tuttavat.
 
to 8.3. klo 17 Naiset:  
Kansainvälinen naistenpäivä
 
la 10.3. klo 18 MSM  
(homo- ja bi-miehet)
 
pe 16.3. klo 18 Nuoret; keskustelua 
seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvis-
tä kysymyksistä, paikalla seksuaali-
neuvoja.
 
la 24.3. klo 13 +55-vuotiaat

Huhtikuu
5.4. klo 17-19  Peer-to-Peer meeting. 
The meeting is for you who wants to 
listen and/or share your experien-
ce of living with HIV. You can get to 
know other people in the same situa-
tion as you, in a confidential and safe 
environment. The meeting will be 
held in English. For more information 
and/or to register, kindly call 044 750 
7470 or (09) 692 5441 or send email 
to erik.mattsson@positiiviset.fi 
latest by 4th April.

Huhtikuussa järjestetään myös kai-
kille yhteinen tapaaminen kevät-
kokouksen yhteydessä. Päivämäärä 
kevätkokouksesta ja tapaamisesta il-
moitetaan myöhemmin seuraavassa 
Poverissa sekä kotisivuillamme.
 
Toukokuu
pe 4.5. klo 18 Naiset
la 19.5. klo 13 +55-vuotiaat 
la 19.5. klo 18 MSM (homo- ja bi- 
miehet): keskustelua seksuaalisuu-
teen ja seksiin liittyvistä kysymyksistä,
paikalla seksuaalineuvoja.     
Pe 25.5. klo 18 Nuoret
                               

Positiiviset ry:n toimitiloissa Helsingissä Kampissa, Malminkatu 24
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Avoimuus tarjoaa osallistujille ti-
laisuuden tavata uusia ”kohtalo-
tovereita”, joiden kanssa voi jakaa 
kokemuksia. Kaikki kevään 2018 ver-
taistapaamiset löydät myös kotisivuil-
lamme olevasta kalenterista,  
www.positiiviset.fi  

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

Vertaistapaamisia keväällä 2018
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Turku 
pe 26.1. klo 17  
ma 12.3. klo 16-18  
pe 18.5. klo 17    
                                
Tampere 
pe 9.2. klo 16  
pe 23.3. klo 16 
to 31.5 klo 16        
                                
Hämeenlinna                                                                                                 
su 11.2. klo 13 
su 8.4.   klo13
su 10.6. klo 13 
 
Oulu
la 24.3. klo 14–18 Oulun,  
Merilapin ja Pohjois-Suomen  
hiv-positiivisten yhteinen tapaami-
nen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset, 
puh. 044 750 7462, juha-erkki.kants@
positiiviset.fi

Lisätietoja tapaamisista ja yhdys-
henkilöiden yhteystiedot

Läheiset: hiv-positiivisten puolisoille 
ja kumppaneille sekä muille läheisille 
kuten sisarukset, äidit, isät, ystävät ja 
tuttavat. Tietoja molemmista koordi-
naattorilta Juha-Erkiltä, 044 750 7462, 
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

MSM (homo- ja bi-miehet): hiv-posi-
tiivisille homo- ja bi-miehille sekä kai-
kille niille hiv-positiivisille miehille, 
jotka harrastavat seksiä miesten kans-
sa, eivätkä halua identifioitua homok-
si tai biseksuaaliksi. 
Erik, puh. 044 750 7456 arkisin  
klo 14-16,  verti.miehet@gmail.com

Naiset: kaikille hiv-positiivisille  
naisille. Katariina, puh. 044 750 7457 
ke 17-19, verti.naiset@gmail.com 
Nuoret: nuorille hiv-positiivisille  
aikuisille (noin 18–30-vuotiaille,  
ikäraja ei ole ehdoton).  
Joni, puh. 044 750 7468,  
verti.nuoret@gmail.com

Perheet: kaikille lapsiperheille,  
joissa on hiv-positiivisia. 
Suvi, puh. 044 750 7459 ti 15–18,  
verti.perheet@gmail.com
+55: kaikille 55 vuotta täyttäneil-
le hiv-positiivisille miehille ja naisille. 
Ryhmässä ei ole yläikärajaa. 
Risto ja Arja, puh. 044 750 7467  
ma-pe 16-20, verti.plus55@gmail.com

Alueelliset:
Hämeenlinna: Mervi, puh. 044 750 
7453, verti.hameenlinna@gmail.com, 
ti ja to klo 17–19.

Tampere: Tuomo, puh. 044 750 7451, 
verti.tampere@gmail.com
Turku, Oulu ja Pohjois-Suomi:  
Juha-Erkki, puh. 044 750 7462,  
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

Alueelliset tapaamiset on tarkoitettu 
kaikille hiv-positiivisille ja heidän  
läheisilleen.

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

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

Alueelliset tapaamiset on tarkoitettu kaikille hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen.
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YouTube

Positiiviset ry:llä on oma YouTu-
be-kanava, jonne on koottu kaikki 
Positiiviset ry:n tuottama mainos-ja 
videomateriaali viime vuosilta.  

Kanavalta löytyvät niin suositut 
Angry aids-videot kuin myös Positii-
viset ry:n toiminnasta kertovat esitte-
lyvideot. 

Löydät kanavan osoitteesta  
www.youtube.com  etsimällä  
hakusanalla Positiiviset ry.

Positiiviset ry muualla somessa:

Positiitiviset ry @Positiiviset    Positiiviset ry Hiv-Finland    positiiviset_hivfinland  

Twitterissä välitämme usein  
ajankohtaisia uutisia.

Nettisivujen kalenterista löydät aina ajankohtaisimmat tiedot!

Facebookissa tietoa   
tapahtumista.

Instagramista löytyy  
kuvia toiminnastamme  
ja tapahtumistamme.
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Pupsin muistoa kunnioittaen 

Pitkäaikainen yhdistyksemme jä-
sen ja ystävämme ”Pupsi” on siirtynyt 
ajasta ikuisuuteen 23.10.2017 80-vuo-
den ikäisenä. Otamme osaa omaisten 
ja läheisten suruun. 

Pupsi oli meille monelle elävä esi-
merkki siitä, mitä oli olla todellinen 
selviytyjä. Pupsi tuli takaisin jouk-
koomme, jopa mahdottomalta tun-
tuvien terveydellisten takaiskujen 

jälkeen. Pupsin tarttuvaa naurua 
saimme usein kuulla hänen kertoes-
saan tarinoita nuoruudestaan. Atlan-
tin yli lennot ovat jääneet ikuisesti 
muistiimme. Vuodet lentoemäntänä 
takasivatkin runsaan tarinavaraston. 
Pupsin positiivinen elämänasenne 
näkyi myös ihmisten välisissä kohtaa-
misissa; kuinka ennakkoluulottomas-
ti ja lämpimästi hän osasi kohdata ih-
misen taustasta riippumatta. 

Pupsi osallistui aktiivisesti myös yh-
distyksemme toimintaan vapaaehtoi-
sena. Hallituksen jäsenenä ja kansain-
välisten asioiden tehtävissä erityisesti 
yhteispohjoismaisissa tapaamisissa, 
jossa hänen ruotsinkielen taidostaan 
oli runsaasti hyötyä.  
 
Kiitos Pupsi kaikesta.

 Positiiviset ry:n jäsenet ja työntekijät.

Vi hedrar Pupsis minne
 
Vår förenings långvariga medlem 
”Pupsi” har gått ur tiden den 23 ok-
tober 2017 i en ålder av 80 år. Vi del-
tar i de anhörigas och de närståen-
des sorg.

Pupsi var för många av oss en levan-
de förebild för en verklig överleva-
re. Pupsi kom tillbaka till oss, även ef-
ter till synes oöverstigliga bakslag i 
hennes hälsotillstånd. Vi fick ofta höra 
Pupsis smittande skratt då hon be-
rättade historier från sin ungdom. Fly-
gen över Atlanten har för evigt blivit 
kvar i våra minnen. Åren som flyg-
värdinna gav ett rikt lager av histo-

rier. Pupsis positiva inställning till li-
vet syntes också i möten människor 
emellan; hur fördomsfritt och varmt 
hon kunde möta en människa obero-
ende av bakgrund.

Pupsi deltog också aktivt som frivillig 
i föreningens verksamhet. Som styrel-
semedlem och i internationella uppd-
rag, i synnerhet i samnordiska möten, 
var hennes svenska språkkunskaper 
till stor nytta.

Tack Pupsi för allt.

HivFinlands medlemmar och  
anställda




