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Ovatko tietosi
ajantasalla? s. 2

Hiv Suomessa 30 vuotta
sitten ja tänään? s. 3

Saavutetaanko 90-90-90
-tavoite 2020? s. 3

Jo useiden vuosien ajan hiv-infektiota on voitu pitää kroonisena sairautena ja hiv-positiivisen ihmisen elinajanodote on
sama kuin muulla väestöllä. Nykyään hiv-lääkitystä suositellaan aloitettavaksi mahdollisimman pian hiv-diagnoosin jälkeen.
Tiedetään varmuudella, että lääkitty hiv ei tartu. Suomessa ei ole tähän päivään mennessä todettu yhtään työperäistä hivtartuntaa, esim. neulanpistotapaturmaa. Hiv-tartuntoja todetaan kuitenkin edelleen turhan myöhään. Ihmiset eivät hakeudu
hiv-testiin, eikä heille osata sitä aina tarjota.

Monissa maissa yli puolet hiv-positiivisista on jo yli
50-vuotiaita. Hiv-positiiviset ikääntyvät ja hiv-tartuntoja todetaan vanhemmalla väestöllä.
Hiv-positiivisilla on edessään vanhuudenpäivät, sillä tehokkaiden hoitomuotojen ansiosta hiv on muuttunut tappavasta taudista krooniseksi sairaudeksi, eikä se
enää lyhennä elinikää.
Hiv-tartuntoja todetaan eniten 20–49 -vuotiailla. Hiv
on krooninen tauti, johon on olemassa hyvä lääkitys.

Hiv-positiivisen ei tarvitse enää pelätä hivin tarttumista eteenpäin, koska jos on hiv-lääkityksellä, hiv ei tartu. Tätä viestiä viedään eteenpäin viesteillä ”Lääkitty hiv
ei tartu” ja ”U=U eli undetectable = untransmittable”
Valitettavasti stigmaa ja tietämättömyyttä esiintyy
edelleen, kun vanhat mielikuvat vaikuttavat käsityksiin
hivistä ja hiv-positiivisista.

On realistinen tavoite lopettaa aids-epidemia vuoteen 2030 mennessä, mutta silti maailmassa on silloin n. 40 miljoonaa hiv-positiivista.
90-90-90 on kansainvälinen tavoite aids-epidemian nujertamiseksi vuoteen 2020
mennessä. Seuraava tavoite on jo asetettu vuoteen 2030. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei kuitenkaan takaa hyvää elämänlaatua ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Positiiviset 30-vuotisseminaarissa 4.10.19 tuotiin esiin merkityksellisinä asioina
yhteisöjen ja yhteistyön merkitystä, terveyden ja hyvinvoinnin nostamista huumepolitiikan keskiöön sekä seksitautien, hivin ja hepatiittien testauksen, hoitoon ohjauksen ja hoidon integroinnin lisäämistä.
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Maailmassa elää arviolta 1.7 miljoonaa alle 15-vuotiasta lasta, jolla on hiv-tartunta.
Nuoret tytöt ovat maailmalla erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä hivin suhteen. Tämän päivän
lapsilla on kuitenkin mahdollisuus elää maailmassa,
jossa ei ole aidsia.
Suomessa ei ole syntynyt yhtään hiv-positiivista lasta, kun äidin hiv-tartunta on ollut tiedossa. Hiv-tartunta
äidistä lapseen on ehkäistävissä, ja sen vuoksi Suomessa tarjotaan hiv-testi kaikille raskaana oleville naisille.

Rakenteelliset epäoikeudenmukaisuudet pitävät yllä ei-toivottuja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Yli 35 vuotta hiv/aids-epidemiaa takana ja meillä on selkeä osoitus
siitä, että rankaisevat ja syrjivät lait ja asetukset estävät terveystavoitteiden toteutumisen. Samaan aikaan ne ovat haitallisia yksilölle, yhteisöille, lisäävät stigmaa ja entisestään olemassa olevaa syrjintää. .
Jotta aids-epidemia voidaan lopettaa 2030 mennessä, poliitikkojen ja päättäjien
tulee kuunnella ihmisiä, joiden elämässä hiv on vahvasti läsnä sekä tehdä päätöksiä
tieteeseen nojaen.

Lääkitty hiv ei tartu
U=U eli undetectable = untransmittable
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OVATKO TIETOSI AJANTASALLA?
2020

Tulossa pistettäviä hiv-lääkkeitä, kehitteillä ihon alle laitettavia implantteja niin hivin
hoitoon kuin ehkäisyyn.

2019

Positiiviset ry:n perustamisesta tulee kuluneeksi 30 vuotta.

Suomessa julkaistaan prep-ohjeistus: Uutta hivin
ehkäisyssä: Hiv-altistusta edeltävä lääkehoito, prep.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-321-2
Prep on hiv-altistusta edeltävä lääkehoito. Se on turvallinen ja kustannustehokas tapa ehkäistä hiv-tartuntoja
henkilöillä, joilla on suuri riski saada tartunta. Prep-lääkitys ei suojaa muilta seksi- tai veriteitse tarttuvilta taudeilta. Kondomin ja puhtaiden pistovälineiden käyttö on edelleen tärkeää.
”Olen ollut seksuaalisesti aina hyvin aktiivinen ja kasvanut hivin pelossa koko aikuisikäni. Sain maaliskuussa työpaikkalääkäriltä lähetteen Satasairaalaan, missä palvelu oli ammattitaioista ja ihmislähtöistä. Minua kuunneltiin ja lääkäri ehdotti prepin aloittamista, koska
olen yhä seksuaalisesti erittäin aktiivinen ja kumin käyttö tuo välittömästi erektiohäiriön. Prepin myötä olen löytänyt uudelleen seksuaalisen vapauden ja ilon ilman häpeää ja pelkoa hiv-tartunnan saamisesta sekä mahdollisesta tartuttamisesta. Koska minulla on riskitialttiita seksikokemuksia vähemmän kuin 2 kertaa viikossa niin käytän preppiä tarvittaessa, en päivittäin. Otan 2 tablettia 2- 24h ennen
seksitilannetta ja yhden tabletin kaksi päivää seksitilanteen jälkeen.
Olen erittäin tyytyväinen lääkitykseen sekä siihen liittyvään seurantaan. Yksi iso huolenaihe on poistunut ja tilalle on tullut vapaus”. Kai
50v., Pori

2018

Lääkitty hiv ei tartu! Heinäkuussa julkaistiin
lopulliset tulokset PARTNER 2 tutkimuksesta, joka vahvisti aiemmat tutkimustulokset: Hiv ei tartu
seksiteitse, mikäli hiv-positiivinen on lääkityksellä ja hänen hi-virustasonsa on mittaamattomissa. 77 000 yhdyntää eikä yhtään hiv-tartuntaa lääkityksellä olevalta hiv-positiiviselta!
Hiv-kotitesti on saatavilla Suomessa.
Infektiopoliklinikka Helsingissä muutti Aurorasta Kolmiosairaalaan.
Hiv on yksi THL:n kehittämistä terveydenhuollon kansallisista laaturekeristereistä, joiden päätavoite on parantaa
potilaiden saaman hoidon laatua, hoidon vaikuttavuutta
ja potilasturvallisuutta.

2013

On pieni joukko hiv-positiivisia, joiden hiv ei
ole edennyt aidsiksi ilman lääkkeitä. Heihin
viitataan termillä ”elite controllers”. Lääkityksestä ajatellaan kuitenkin olevan hyötyä kaikille.
”Elin tietoisena hiv-positiivisuudestani 24 vuotta ilman lääkkeitä.
Vuonna 2013 aloitin lääkäreiden suosituksesta, koska nyt ”kuuluu”
aloittaa lääkitys ”mahdollisimman nopeasti tartunnan jälkeen”. Haittavaikutukset olivat kauheat ja jatkuivat niin kauan, kun sinnikkäästi ensimmäistä lääkettä käytin. Hitaasti kypsyin vaihtamaan ja seuraavat lääkkeet olivat jo paremmat, mutta haittavaikutuksia esiintyy näissäkin. Nyt kypsyttelen ajatusta kokeilla joitain toisia lääkkeitä. Usein mietin, että tekisi mieli olla edelleen ilman lääkkeitä, koska arvot eivät koskaan ole menneet niiden vanhojen lääkkeenaloitusrajojen alle.”

2012

Maailman terveysjärjestö (WHO) ilmoittaa, että
ns. viruskuorma on suurin yksittäinen riskitekijä hivin tarttumisessa. Vain hiv-lääkityksellä (ART= antiretroviral therapy) voidaan saada hi-virusmäärä mittaamattomiksi ja siten vähentää uusia tartuntoja. USA:ssa paikallinen viranomainen FDA hyväksyy hiv-lääke Truvadan käytettäväksi hivin ennaltaehkäisyssä (PrEP).

lasta. Lääkitys alkoi toimia heti ja jo muutaman kuukauden päästä olivat virukset mittaamattomissa. Olen kiitollinen hyvästä lääkityksestä, josta en tällä hetkellä koe mitään haittavaikutuksia.”

2000

-luvun alkupuoli Voidaan olla varmoja, että
kolmoislääkitys eli antiretroviraalilääkitys
toimii. Hiv-tartunnan saaneen elinajanodote alkaa näyttää samalta kuin muulla väestöllä.

1996

Kolmoislääkitys eli HAART (Highly active antiretroviral therapy) otetaan käyttöön. Vuosien
saatossa lääkkeiden sivuvaikutukset vähentyvät.

1993

”Philadelphia” on ensimmäinen Hollywood filmi, joka kertoo aidsista. USA:ssa aids on 25–
44 vuotiaiden pääasiallisin kuolinsyy.
”Sain hiv-tartunnan vuonna 1993 ja heti tartunnasta kuultuani aloitin AZT:n. Pidin kuitenkin omatoimisesti taukoa 1994, jonka jälkeen
lääke ei enää tehonnut. Alamäkeä mentiin sen jälkeen ja auttajasolut
laskivat 103:een. 1996 tuli markkinoille proteaasi-inhibiittorit ja lääkeet alkoivat taas toimia. Muutos oli valtava. Tein sitten vielä kaksi
lastakin lisää. Pikkuhiljaa sitä alkoi uskoa, että nämä lääkeet oikeesti
pitää hengissä ihan loppuun asti.” Nainen 52v.

1992
1991

Hivlegolandia
Kolmekymmentä vuotta Positiivisten taivalta sisältää monen monta tarinaa. Haluamme juhlavuotemme kunniaksi tuoda
tarinamme ja kokemuksemme hivin kanssa elämisestä yleiseen tietoisuuteen. Kolmeen tarinatyöpajaan osallistumisia oli
kolmekymmentä. Jaoimme tarinoita kertomalla. Vauhtia haettiin erilaisin teatteri-ilmaisun ja kehollisten harjoitusten
keinojen kautta.
Työpajassa osallistujat saivat tehtäväksi kuvata itse valitsemansa legohahmo sellaiseen ympäristöön, joka kertoisi jotain suhteesta hiviin tai tämänhetkiseen elämään. Katso tarinat sosiaalisessa mediasta:
IG: Positiiviset_hivfinland

Suomessa julkaistaan kirja ´Aidsin kasvot –
Timpan ja Joken tarina´.

Punaisesta nauhasta (Red Ribbon) tulee
aids-tietoisuuden symboli. Amerikkalainen
koripallotähti ’Magic’ Johnson ilmoittaa, että hänellä on
hiv-tartunta. WHO:n arvion mukaan maailmassa on 10 miljoonaa hiv-positiivista.

1989

Positiiviset ry perustetaan.
Aids-tukikeskus oli toiminut eräänlaisena turvasatamana ja puolestapuhujana, kun hiv-tartunnan saaneet ja heidän läheisensä elivät monenlaisten uhkien ympäröiminä: tulevaisuus ja oma terveys olivat äärimmäisen epävarmalla pohjalla.
Uhkia oli myös kunkin omassa lähiympäristössä: työpaikan
säilyminen ja oma asema työyhteisössä mietitytti samoin
kuin sukulaisten, läheisten ja naapureidenkin suhtautuminen. Uhkia tuli myös laajemmin yhteiskunnasta: sitä tuli ankaraan kontrolliin pyrkivien lääkäreiden taholta, paljastuksiin ja sosiaalipornoon suuntautuneiden toimittajien taholta, ja ehkä kaikkein kalvavin uhka oli se julkinen kuva, joka
oli rakennettu aidsista tappavana tuliaisena, homojen narkkareiden ja prostituoitujen tautina, joka johtaa rumaan yksinäiseen kuolemaan.
Tukikeskuksen turvasatamasta haluttiin lähteä rakentamaan omaa itsenäisempää identiteettiä ja syksyllä 1989
lopulta perustettiin Positiivi-yhdistys ry, nykyään Positiiviset ry.

1987

USA:ssa hyväksytään ensimmäinen hiv-lääke ”AZT”. Tämä lääke voi pelastaa kuolemalta,
mutta voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.

1983

Suomessa todetaan ensimmäinen aids-diagnoosi, sairastuminen, joka tullaan tuntemaan
hiv-tartuntana.

1981
n. 1920

Ensimmäiset aids-tapaukset löydetään USA:ssa.

Aluksi työ oli pakenemista hiviltä. Nyt
työn lisäksi elämässäni on paljon muuta. Tämä minun legohahmoni tekee työtä leikkimielellä ja kepeästi.
Hivin kanssa elävät elävät tavallista
elämää muiden keskellä ja painiskelevat samankaltaisten haasteiden kanssa.
Hiv-tartunnan prosessointi yhdessä tekee meistä vahvoja!

Toteutan pitkäaikaisen haaveeni matkasta New Yorkiin elämäni miehen, poikani, kanssa!
Hiv ei ole mikään este haaveilemasta
eikä toteuttamasta haaveita. Yhdysvallat
on onneksi myös poistanut hiv-positiivisilta matkustusrajoitteet.

-luvulla Hiv siirtyy simpanssista ihmiseen. Simpansseja metsästettiin ja syötiin; simpanssin verta todennäköisesti joutui metsästäjän
iholla oleviin haavoihin.

2008

Sveitsiläiset hiv-asiantuntijat: Hiv ei tartu
seksuaalisessa kanssakäymisessä, jos virusmäärä on mittaamattomissa vähintään puoli vuotta.
Hiv-lääkityksen eli antiretroviraali lääkityksen valikoima
on laaja. Lääkitys vaihtelee henkilöstä toiseen. Se voi olla
esim. vain yksi pilleri päivässä ilman minkäänlaisia haittavaikutuksia.

2007
tahetkestä.

WHO suosittelee estolääkityksen (PEP) käyttöä 72 tunnin sisällä mahdollisesta tartun-

”Minulle aloitettiin hiv-lääkitys heti vuoden 2007 alussa.
Aloitukseen suhtauduin odottavan myönteisesti. Omat auttajasoluarvoni olivat tosi matalat jonka takia lääkitys aloitettiin. Samalla lääkitys tulisi suojelemaan odottamaani
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Minun legohahmoni on supersankari. Se
olen minä itse! Sankari selättää hiv-stigman viitta hulmuten ja viettää lopun aikaa lekotellen viihtyisässä puutarhassaan kukkaloiston keskellä.
Hiv-tartunnan ei tarvitse asettaa rajoja elämässä!
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HIV SUOMESSA 30 VUOTTA SITTEN JA TÄNÄÄN?
1. PALJONKO SUOMESSA OLI HIV-TARTUNTOJA
VUONNA 1989 JA 2018?
Vuoden 1989 loppuun mennessä yhteensä 279 henkilöllä oli todettu hiv-tartunta Suomessa. Vastaava luku vuoden 2018 lopussa oli 4048. Suomessa on tällä hetkellä
lisäksi useita satoja hiv-positiivisia, joiden tartuntaa ei
ole vielä todettu.
2. MITEN MATKAILU NÄKYY SUOMEN HIVTARTUNNOISSA?
Suomessa hiv-tartuntojen torjunnassa on onnistuttu hyvin verrattuna moniin maihin, joissa suomalaiset matkailevat. Suomalaisilla todetuista tartunnoista noin puolet
saatiinkin ulkomailla sekä vuonna 1989 että 2018.
3. OVATKO HIV-TARTUNNAT VÄHENTYNEET TAI
LISÄÄNTYNEET?
Vuonna 1989 hiv-tartuntoja todettiin 43 ja vuonna 2018
niitä oli 153, eli todetuissa tartunnoissa oli kasvua yli
250 prosenttia näitä kahta vuotta verrattaessa. Todettujen hiv-tartuntojen määrässä ei kuitenkaan ole tapahtunut enää suuria muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tartunnat eivät ole lisääntyneet, mutta eivät myöskään merkittävästi vähentyneet.
4. KENELLÄ HIV-TARTUNTA SUOMESSA TODETAAN?
Tartunnan saaneiden joukossa on naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja, suomalaisia ja ulkomaalaisia. Tartunnat
painottuvat kuitenkin miehiin ja kaksi kolmesta tartunnasta on todettu miehillä. Tartunnoista puolet on todettu
25–39-vuotiailla. Maahanmuuton lisääntyessä myös ulkomaalaisten hiv-tartuntojen osuus on kasvanut. Vuonna 1989 tartunnoista valtaosa todettiin suomalaisilla,
vuonna 2018 enemmistö uusista tapauksista oli ulkomaalaisilla.
5. MITÄ MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT AIDSTAPAUKSISSA?
Nykyisellä hiv-lääkehoidolla voidaan pysäyttää hiv-infektion eteneminen ja estää tartunnan saaneen sairastuminen aidsiin. Vuonna 1989 aids-tapauksia todettiin
16. Näistä suurin osa oli todettu ennen aids-vaihetta,
mutta hiv-lääkehoidon puuttuessa infektiot olivat edenneet aidsiin. Lääkehoidosta huolimatta Suomessa todetaan valitettavasti edelleen muutamia kymmeniä aids-tapauksia vuosittain; vuonna 2018 todettiin 21 tapausta.
Näissä tapauksissa hiv on todettu lähes poikkeuksetta

vasta aids-vaiheessa tai hyvin lähellä sitä, ja tartunnan
eteneminen aidsiin olisi voitu estää toteamalla tartunta ja aloittamalla lääkehoito aikaisemmin.

tartunnasta. Testit ovat kuitenkin kehittyneet. Nykyisin
testitulos on varma, kun tartuntatilanteesta on kulunut
vähintään kolme kuukautta. Vuonna 1989 ei myöskään
ollut käytössä hiv-pika- ja kotitestejä, joilla testitulos
saadaan nopeasti näytteenottopaikassa.

6. MIKÄ ON YLEISIN TARTUNTATAPA?
Hiv on Suomessa pitkälti seksitauti eli valtaosa tartunnoista on saatu seksissä, joko hetero- tai miesten välisessä seksissä. Vuonna 1989 miesten välinen seksi oli
yleisin tartuntatapa. Vuonna 2018 puolestaan heteroseksitartuntoja oli eniten.

10. MITEN HIVIN SEURANTA ON KEHITTYNYT?
Epidemian tunteminen on tärkeää, jotta torjuntatoimet
voidaan kohdistaa oikein ja niiden vaikuttavuutta arvioida. Hiv-epidemiaa on seurattu Suomessa alusta lähtien
valtakunnallisella rekisterillä. Vuonna 2018 hiv pääsi
mukaan yhdeksi kansalliseksi laaturekisteripilottihankkeeksi. Laaturekisterien tavoitteena on parantaa potilaan saamaa hoitoa, potilasturvallisuutta ja hoidon vaikuttavuutta. Lisäksi hiv-laaturekisteri tuo lisätietoa epidemiologisesta tilanteesta, muun muassa hoidon kattavuudesta ja hoitoon sitoutumisesta.

7. MIKÄ ON PISTÄMÄLLÄ HUUMEITA KÄYTTÄVIEN
HIV-TILANNE?
Suomen hiv-tartunnoista vain joka kymmenes on saatu huumeiden pistoskäytön kautta. Valtaosa näistä tartunnoista liittyy vuosituhannen vaihteessa olleeseen
laajaan hiv epidemiaan pistämällä huumeita käyttävien
keskuudessa. Epidemiaa edeltävinä sekä sen jälkeisinä
vuosina tapauksia on todettu hyvin vähän, 1989 kolme
ja 2018 kuusi tapausta. Tartunnat voivat kuitenkin levitä nopeasti tässä ryhmässä. Torjuntatoimet onkin pidettävä jatkuvasti korkealla tasolla, jotta uudelta epidemialta vältyttäisiin.

11. MITÄ OVAT MERKITTÄVIMMÄT HAASTEET?
Haasteena on tavoittaa korkeassa hiv-riskissä olevat entistä paremmin. Stigma, syrjintä, kieli- ja kulttuurierot
sekä maassaolostatus sulkevat ihmisiä edelleen ennaltaehkäisyn, testauksen ja hoidon ulkopuolelle. Erityisesti hiv-testausta tulisi tehostaa. Noin puolet hiv-tapauksista todetaan vasta useamman vuoden kuluttua tartunnasta. Tartuntojen varhaisella toteamisella ja hiv-lääkehoidolla voidaan merkittävästi vähentää hivin aiheuttamaa sairastavuutta sekä estää uusia tartuntoja.

8. MITÄ UUSIA KEINOJA ON HIV-TARTUNTOJEN
EHKÄISYSSÄ?
Vuonna 1989 hiv oli vielä tappava tauti, jota ennaltaehkäistiin jakamalla tietoa hivistä ja turvaseksistä. Hiv-tartuntojen ehkäisy on edelleenkin avainasemassa hiv-työssä. Onneksi tähän työhön on saatu paljon uusia keinoja
vanhojen rinnalle. Esimerkiksi puhtaiden pistovälineiden vaihto torjuu tartuntoja huumeita käyttävien keskuudessa. Viime vuosina on osoitettu, että hiv-lääkehoitoa voidaan käyttää usealla eri tavalla estämään tartuntoja. Hiv-positiivisten lääkehoito estää tartuntoja, koska
onnistuneella hoidolla oleva ei tartuta hiviä eteenpäin
seksiteitse. Ehkäisykeinojen valikoimaan on tullut lisäksi prep, jossa hiv-negatiivinen käyttää hiv-lääkkeitä ennen altistusta ehkäisemään hiv-tartuntaa. Hiv-lääkkeitä
voidaan käyttää myös tartunnan riskin pienentämiseksi
altistuksen jälkeen (pep).

Vastaajina THL:n Virusinfektio-yksiköstä erikoistutkija Kirsi
Liitsola ja tutkimuspäällikkö Henrikki Brummer-Korvenkontio.
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9. MITÄ MUUTOKSIA HIV-TESTAUKSESSA ON
TAPAHTUNUT?
Hiv-tartunnan toteamiseen käytetään edelleen serologisia testejä. Vuonna 1989 käytössä olleet testit tunnistivat tartunnat viimeistään kuuden kuukauden kuluttua

SAAVUTETAANKO 90-90-90-TAVOITE 2020?

Aids-epidemian loppumiseen pyritään 90-9090 tavoitteella. Tavoite on saavutettu joissain
maissa, ja monissa maissa ollaan lähellä tavoitteen
saavuttamista, Suomi mukaan lukien. Tämän
tavoitteen saavuttamien tarkoittaa siis aidsepidemian loppumista, ja vähäisempää määrää uusia
hiv-tartuntoja.

Tämän hetkinen tilanne Euroopassa

Tavoitteena on, että 90% hiv-positiivisista tietäisi
hiv-tartunnastaan. Heistä 90% olisi lääkityksen
piirissä ja heistä 90%:lla olisi hi-virukset
mittaamattomissa, mikä tarkoittaa, että lääkitys
toimii ja hiv ei tartu eteenpäin. Tavoitteen toteutuessa
73%:lla maailman hiv-positiivisista hiv ei etene
aidsiksi eikä hiv tartu eteenpäin. Tavoitteen
toteutuessa 73%:lla maailman hiv-positiivisista hiv
ei etene aidsiksi eikä hiv tartu eteenpäin.
TILANNE
NYT
Jotta aids-epidemia voidaan kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaisesti lopettaa vuoteen 2030
mennessä, tulee prepin saatavuutta, hiv-testausta ja
hiv-positiivisten lääkityksen piiriin pääsyä tehostaa.

TAVOITE
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Lähde: Teymur Noori, ECDC. Wellbeing Economy - a Way to Sustainability in the HIV and AIDS Response -seminaarissa 4.10.19.

Tarinoita hivistä ja hivin kanssa elämisestä – kuuntele podcasteja Hivipuistossa.
Ensimmäinen juttu kuunneltavissa 1.12.
ks. positiiviset.fi

Asiantuntijuutta hivistä ja hivin
kanssa elämisestä. Neuvontaa,
edunvalvontaa, tukea ja vertaistukea hivin kanssa elämiseen
liittyen.
Meiltä saat tietoa hivistä ja hivin
kanssa elämisestä sekä tukea
hiv-tartunnan saaneille ja heidän
läheisilleen.
Puh. 09 692 5441 arkisin klo 9-16
Positiiviset.fi/CHAT ti, ke ja pe
klo 13-15
Chemseksi-chat joka toinen
torstai klo 16-19.

HIV-POSITIIVINEN
- OSALLISTU
STIGMA INDEXIIN!
#LääkittyHivEiTartu

AVOIN SEMINAARI OODISSA
Maailman aids-päivän kaikille avoin seminaari Helsingissä,
keskustakirjasto Oodissa, la 30.11.2019 klo 14-16.

MUISTOHETKET KAMPIN KAPPELISSA
1.12. KLO 12 JA 13
Lisätietoja: maailmanaidspaiva.org ja
facebook.com/maailmanaidspaiva
Maailman aids-päivä on hiv-työtä tekeville järjestöille ja muille
mahdollisuus vaikuttaa yleisiin asenteisiin, lisätä oikeaa ja ajankohtaista
tietoa hivistä ja taistella sairauteen kohdistuvaa stigmaa vastaan. Tehdään
hivistä sairaus muiden joukossa – yhdessä. Maailman aids-päivässä mukana
Positiiviset, Hivpoint, Pro-tukipiste ja SPR.

Positiiviset tekee kansainvälistä stigma
index tutkimusta Suomessa. Katso lisää
positiiviset.fi ja ota yhteyttä stigma@
positiiviset.fi
Stigma tarkoittaa sosiaalisissa suhteissa sekä yhteisöissä tapahtuvaa sosiaalista leimaamista, jolla ei usein ole
realistisia perusteta, ja joka voi vaikuttaa
yksilön kokemaan omanarvontuntoon ja
sitä kautta elämänlaatuun.

Positiiviset ry / HivFinland
p. 09 692 5441
positiiviset@positiiviset.fi
Malminkatu 24
00100 Helsinki
www.positiiviset.fi

Facebook
Positiiviset ry, Hiv-Finland
Twitter
Positiiviset ry @ Positiiviset

LÄÄKITTY HIV EI TARTU!
Hiv-lääkitys laskee hi-virukset tasolle,
joka ei ole mitattavissa verestä. Kun
hi-virukset ovat mittaamattomissa,
hiv ei tartu.

Instagram:
Positiiviset_hivfinland

PREP, PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS
Hivin ehkäisyyn tuli 2010-luvun alussa uusi turvallinen ja tehokas keino,
hiv-altistusta edeltävä lääke-hoito,
prep. Prep on tarkoitettu henkilöille,
joilla ei ole hiv-tartuntaa, mutta joilla on suuri riksi saada tartunta. Prepin teho on osoitettu useissa kontrolloiduissa tutkimuksissa. Hoidon teho
riippuu käyttäjän sitoutumisesta lääkehoitoon.

Elämä on seikkailu, välillä putoaa tyhjään
rajatilaan. Maailma jäsentyy tarinoina ja
edessäni on valtameri. Olisin voinut asettaa oman hahmoni myös keskelle merta
ja täyttää neliön niillä asioilla, joihin haluan elämässäni tähdätä.
Hivin kanssa elävällä on lääkityksen
ansiosta pitkä elämä edessä täynnä mahdollisuuksia.

Toimitus: Positiiviset ry
Paino: Bookcover Oy

SANASELITYKSIÄ

U=U, Undetectable = Untransmittable
Mittaamaton = Tarttumaton

Kuvassa on mun kallio, mulle tärkeä paikka. Lempikalliollani meren rannalla käyn
istumassa ja lepuuttamassa ajatuksiani.
Kiipeän pikkuhiljaa syvistä vesistä pidemmälle ja korkeammalle. ⠀
Uudelleen löydetyt omat voimavarat
ja vertaistuki voivat nostaa alimmastakin
alhosta. Hivin kanssa elävällä on mahdollisuus hyvään elämään.

MAAILMAN AIDS-PÄIVÄN
ERIKOISNUMERO 1.12.2019
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PEP, POST EXPOSURE PROPHYLAXIS
on hiv-tartunnalle altistumisen jälkeen aloitettava estohoito.
Estohoito on aloitettava mahdollisimman pian altistustilanteen jälkeen.
Merkittävä altistus sisältyy hiv-positiivisen veren, sperman, äidinmaidon
tai näkyvästi verisen eritteen joutumisesta limakalvoille, rikkinäiselle iholle tai ihon läpi. Hiv-positiivisen ollessa toimivalla hiv-lääkityksellä pepin
aloittaminen ei ole tarpeen. Virtsaa,
hikeä, kyyneleitä, nenäeritteitä tai sylkeä ei pidetä hivin kannalta tartunnanvaarallisena.
TASP, TREATMET AS PREVENTION
Lääkitys ennaltaehkäisynä. Tällä termillä viitataan yleensä eri tapoihin estää hivin tarttuminen hiv-lääkityksellä tai eritysesti hiv-positiivisen käyttämään hiv-lääkitykseen.

Positiiviset ry

Mietityttääkö
chemsex?

Jos kaipaat itsesi tai kaverisi puolesta
tietoa, tukea tai vertaistoimintaa liittyen
huumeidenkäyttöön miesten välisessä
seksissä, voit ottaa yhteyttä Positiivisten Chemsex-hankkeen (2019-2020) Miinaan tai Tapaniin. Emme edellytä hiv-positiivisuutta.
Tervetuloa keskustelemaan anonyymisti Chemsex-chatiin joka toinen torstai klo 16-19! Chatiin löydät positiiviset.
fi-sivustolta. Voit myös tulla luottamuksellisesti toimistolle juttelemaan taikka
soittaa. Jos haluat lähettää tekstiviestejä, suosittelemme maksuttomia ja mahdollisimman tietoturvallisia pikaviestisovelluksia, kuten Signal tai Wickr.
Yhteystiedot:
Miina Kajos: p/Signal: +358447507062;
Wickr: //chemsexmiina
Tapani Valkonen: p/Signal
+358447507470;
Wickr: //chemsextapani

