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
Tapaamispaikan työntekijä: (09) 692 5441

YHTEYSTIEDOT

TIETOA JA TUKEA
HIVIN KANSSA
ELÄMISEEN
POSITIIVISET RY, HIVFINLAND
TALVI 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.
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
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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.
Seksuaalineuvontaa on tarjolla hiv-positiivisille,
heidän kumppaneilleen sekä hivin tarttumista
pelkääville. Koulutettuja seksuaalineuvojiamme ovat
Juha-Erkki Kants, Sini Pasanen ja Tapani Valkonen.
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.
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.
Edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä voi olla
suoraan yhteydessä Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja
Sini Pasaseen, sini.pasanen@positiiviset.fi.

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
Poveri
Positiiviset julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää
Poveri-lehteä.

POSITIIVISET 30 VUOTTA
Hivipuisto – Positiivisten tarinoita podcasteina
Kuuntele tarinoita hivin kanssa elämisestä. Positiivisten
lisäksi voit kuulla myös infektiolääkärin näkökulman
hiviin Suomessa. Haastattelut ovat kuunneltavissa podcasteina sosiaalisessa mediassamme ja nettisivuiltamme
linkitettynä joulukuun 1. päivästä lähtien.
Maailman aids-päivä 1.12.
La 30.11. klo 14-16 Ajankohtaista hivistä - kaikille
avoin yleisöseminaari keskuskirjasto Oodissa, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki.
Su 1.12. Maailman aids-päivän muistohetket
Kampin kappelissa klo 12 (uskonnoton)
ja 13 (uskonnollinen).

STIGMA INDEX 2019-2020
Vaikuta hiviin liittyvään stigmaan ja osallistu Stigma
Index -haastatteluun
Stigma index on standardoitu tutkimusmenetelmä, jonka
tavoitteena on tuottaa tietoa stigmasta ja syrjinnästä, jota
voi liittyä hiv-positiivisen ihmisen elämään. Positiiviset
toteuttaa tutkimuksen nyt Suomessa, sillä meillä
Suomessa on suhteellisen vähän tutkittua tietoa hivpositiivisten kokemasta stigmasta ja/tai syrjinnästä.
Tulosten voidaan odottaa vähentävän stigmaa, sillä
tuloksia voidaan käyttää koulutusten ja toiminnan
painopisteiden suunnitteluun ja sitä kautta hivin kanssa
elävien oikeuksien ajamiseen. Tutkimus toteutetaan
pääsääntöisesti yksilöhaastatteluilla, jossa haastateltava
ja haastattelija käyvät yhdessä läpi kyselylomakkeen
ja samalla keskustelevat aiheista. Haastattelija ja
haastateltava ovat molemmat positiivisia. Positiiviset on
kouluttanut kaikki haastattelijat. Haastattelutilanne on
luottamuksellinen ja haastattelu tehdään anonyymisti.
Haastateltavan nimeä ei koskaan kirjata ylös.
Tule haastateltavaksi, ota yhteyttä
stigma@positiiviset.fi

CHEMSEX-HANKE
Chemsexillä tarkoitetaan erityisesti miesten väliseen
seksiin kytkeytyvää seksi- ja huumekulttuuria.
Positiiviset ry tukee turvallisemman seksin harrastamista,
vähentää seksitauteihin liittyvää stigmaa sekä ehkäiseen
uusia tartuntoja.
Chemsex-chat joka toinen torstai klo 16-19. Chatiin löydät
positiiviset.fi-sivustolta.
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

POSITIIVISTEN TAPAAMISIA
Helsinki

Joulukuu
Ke 11.12. klo 18 u udet hiv-positiiviset, joiden tartunta
on hiljattain todettu tai jotka eivät aiemmin ole osallistuneet Positiivisten tapaamisiin.
Tammikuu 2020
Friday 10th January at 5pm Peer support meeting for
migrants living with HIV.
The peer support meeting is open to everyone with a
migrant background who is living with HIV.
Meeting is confidential.
Pe 17.1. klo 18 kaikki hiv-positiiviset ja heidän läheisensä
riippumatta iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Helmikuu 2020
Pe 7.2. klo 18 nuoret
Pe 14.2. klo 18 homo- ja bi-miehet
La 15.2. klo 13+ 55-vuotiaat
Pe 21.2. klo 18 naiset

Muut paikkakunnat:

Tampere
Pe 13.12. 2019 klo 16-18 Tampereen alueen hiv-postiiviset
Turku
Ke 5.2. 2020 klo 17-19 Turun alueen hiv-positiiviset

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.

