TULE KÄYMÄÄN!
Yhdistyksen toimitila sijaitsee Helsingissä, osoitteessa
Malminkatu 24. Tapaamispaikka ja toimisto ovat
avoinna kaikille hiv-tartunnan saaneille ja heidän
läheisilleen arkisin klo 9–16, tiistaisin klo 9–20.

TYÖNTEKIJÄT
Toiminnanjohtaja: Sini Pasanen
Toimistosihteeri: Kirsi Parkkinen
Vertaistuen koordinaattori: Juha-Erkki Kants
puh. 044 750 7462
Erityisryhmien asiakastyöntekijä: Tapani Valkonen
puh. 044 750 7470
Projektikoordinaattori Chemsex-hanke: Miina Kajos
puh. 044 750 7062

TIETOA JA TUKEA
HIVIN KANSSA
ELÄMISEEN
POSITIIVISET RY, HIVFINLAND
KESÄ 2019
Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden
edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on
ylläpitää ja parantaa hiv-tartunnan saaneiden
hyvinvointia. Positiiviset toimii potilasjärjestönä,
tukee tartunnansaaneita ja heidän läheisiään,
ehkäisee syrjintää sekä syrjäytymistä.

Tapaamispaikan työntekijä: Jukka
jukka@positiiviset.fi

YHTEYSTIEDOT

Positiiviset ry:n toiminnan tarkoituksena on
vähentää uusia hiv-tartuntoja Suomessa,
tukea ihmisiä hakeutumaan hiv-testiin, edistää
seksuaaliterveyttä ja vähentää hiv-positiivisiin
kohdistuvia ennakkoluuloja.
Yhdistyksen tapahtumissa hiv-positiiviset ja
heidän läheisensä voivat jakaa kokemuksia
hivin kanssa elämisestä.

Malminkatu 24 C 33
00100 Helsinki
puh. (09) 692 5441 (ark. 9-16)

Tarjoamme tukea ja neuvontaa sekä kasvotusten,
chatissa että puhelimitse. Kaikkiin palveluihimme
voi ottaa yhteyttä nimettömänä ja luottamuksellisesti. Palvelukieliä ovat suomi ja englanti sekä
mahdollisuuksien puitteissa myös ruotsi, espanja
ja venäjä.

positiiviset@positiiviset.fi
Sähköpostiosoitteet muodossa
etunimi.sukunimi@positiiviset.fi

positiiviset.fi

positiiviset.fi
positiiviset_hivfinland
#positiiviset

Positiitiviset ry
@Positiiviset

Positiiviset ry
Hiv-Finland

TUKI- JA NEUVONTAPALVELUT
Positiiviset ry tarjoaa maksuttomia tuki- ja
neuvontapalveluita kaikissa hiviin liittyvissä asioissa hivtartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.
Neuvontapuhelin
Neuvomme kaikissa hiviin liittyvissä asioissa
arkisin klo 9-16. Puh. (09) 692 4551
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.
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

POSITIIVISTEN TAPAAMISIA

STIGMA INDEX 2019-2020

Tapaamisia Helsingissä:

Poveri
Positiiviset julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää
Poveri-lehteä.

HAEMME HAASTATTELIJOITA JA HAASTATELTAVIA
HIV STIGMA INDEX 2.0 -TUTKIMUKSEN TOTEUTUKSEEN

pe 7.6. klo 18 Bio Hazard -elokuva: The Hours

POSITIIVISET 30 VUOTTA
Positiivisilla on tänä vuonna juhlavuosi, jota juhlimme
grillijuhlien ja seminaarien merkeissä.
Kaikille hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen
järjestämme rennot juhlat merelllisessä Helsingissä
perjantai-iltana 23.8.
Alkuillasta on luvassa yhdessäoloa lapsiperheille, loppuillan vietämme aikuisemmissa merkeissä.
Luvassa grillausta, saunomista, musiikkia ja rentoa
yhdessäoloa.

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

Tarkemmat tiedot tapahtumasta saat ilmoittautumisen
yhteydessä. Ilmoittautumiset ma 19.8. mennessä
positiiviset@positiiviset.fi tai (09) 692 5441.

Chat
positiiviset.fi-verkkosivuilla on mahdollisuus
keskustella luottamuksellisesti ja anonyymisti
työntekijöiden ja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa.
Chat on auki ma ja to klo 18-20, ti, ke ja pe klo 13-15.

Pe 4.10. Kutsuseminaari
“Wellbeing Economy – a Way to Sustainability in the
HIV and AIDS Response?” Helsingissä.
Seminaari on Suomen EU-puheenjohtajakauden
oheistapahtuma.

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.

La 30.11. Kaikille avoin seminaari hivistä uudessa
keskuskirjasto Oodissa, Töölönlahdenkatu 4,
Helsinki. Seminaari on osa Maailman aids-päivän
ohjelmaa. Ilta jatkuu syyskokouksen ja pikkujoulujen
merkeissä.

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

Tarkemmat tiedot seminaareista kotisivuiltamme
lähempänä ajankohtaa.

la 8.6. klo 11 PG Posithiva Gruppen ja KCS (Women’s circle
Sweden) vierailevat Positiivisissa. Tervetuloa suomalaisten
ja ruotsalaisten hiv-positiivisten kaikille yhteiseen
tapaamiseen!
Välkommen till gemensamt möte för alla hiv-positiva. Finska och svenska hiv-positiva möts i Helsingförs lö 8.6 kl 11.
Hjärtligt välkommen!
pe 14.6. klo 17 Tapaaminen uusille hiv-positiivisille
Tapaaminen on hiv-positiivisille, joiden tartunta on
hiljattain todettu tai jotka eivät aiemmin ole osallistuneet
Positiivisten tapaamisiin.
Syksyllä 2019 toteutettavan sairaalakierroksen aikana
järjestetään alueellisia vertaistapaamisia.
Vieraillessamme sairaanhoitopiirissäsi on sinulla mahdollisuus sopia myös kahdenkeskinen tapaaminen
Positiivisen työntekijän kanssa. Vierailujen tarkoituksena on
jakaa tietoa Positiivisten toiminnasta ja olemassa olevista
tukipalveluista.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Vertaistuen koordinaattori Juha-Erkki Kants
puh. 044 750 7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi
tai puh. (09) 692 5441, positiiviset@positiiviset.fi
Nettisivuiltamme löydät aina ajankohtaiset tiedot
tapahtumista Vertaistoiminta > Tapahtumat.
Ilmoittauduthan tapaamisiin etukäteen.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Joka tiistai on Tiistaikahvila klo 16–20.
Torstaisin on tarjolla kevyt lounas klo 12.30.
Tapaamispaikka on avoinna kaikille hiv-tartunnan saaneille
ja heidän läheisilleen arkisin klo 9-16, tiistaisin klo 9-20.

The People Living with HIV Stigma Index
(stigmaindex.org) on standardoitu tutkimusmenetelmä,
jonka tavoitteena on tuottaa tietoa hiviin liittyvästä
stigmasta ja syrjinnästä.
Tutkimuksessa sekä haastattelija että haastateltava ovat
hiv-positiivisia. Positiiviset toteuttaa tutkimuksen ensi
kertaa Suomessa.
Stigma Indexin toteuttamiseksi tarvitsemme sekä
haastattelijoita että haastateltavia.
Kaikki haastattelijat koulutetaan.
Ota yhteyttä ja ilmoittaudu stigma@positiiviset.fi tai
puh. (09) 692 5441.
Stigma Indexin toteutusta koordinoivat Juha-Erkki,
Sini ja Tapani.

CHEMSEX-HANKE
Chemsexillä tarkoitetaan erityisesti miesten väliseen
seksiin kytkeytyvää seksi- ja huumekulttuuria. Keskeistä
hankkeessa on suomenkielisen tiedon tuottaminen
niin chemsex-alakulttuurin jäsenille kuin sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisille.
Positiiviset ry tukee turvallisemman seksin harrastamista,
vähentää seksitauteihin liittyvää stigmaa sekä ehkäiseen
uusia tartuntoja.
Lisätietoa ja tukea saat:
Tapani Valkonen tapani.valkonen@positiiviset.fi
044 750 7470 Wickr //ChemsexTapani
Miina Kajos miina.kajos@positiiviset.fi
044 750 7062 Wickr //ChemsexMiina

