
Suomen HIV/aids –
sairaanhoitajayhdistys 

Keväinen tervehdys Sinulle 

hyvä SHAS ry:n jäsen pitkästä 

aikaa pienen tiedotteen muo-

dossa.  

Tässä tiedotteessa kerromme 

yhdistyksen keskeiset toimin-

tamuodot ja tapahtumat vuo-

delle 2014.  

Viime vuoden lopulla SHAS 

kokoontui syyskokoukseen, 

jossa valittiin hallitus vuodelle 

2014. Puheenjohtajana jatkaa 

allekirjoittanut., varapuheen-

johtajana Irene Vainikainen, 

sihteerinä Nelli Ukkonen ja 

neljäntenä jäsenenä Annu 

Voutilainen. Varajäseninä 

toimivat Marika Romppanen 

ja Eija Talvitie. 

Syyskokouksessa vahvistettiin 

myös yhdistyksen talous- ja  

toimintasuunnitelma tälle 

vuodelle. Jäsenmaksu, jonka 

saat tämän kirjeen mukana, 

pysyy  edellisvuosien tasolla. 

Jäsenmaksun avulla pystymme 

toteuttamaan tiedottamista ja 

ylläpitämään verkkosivuja.  

Suurin resurssi yhdistykselle 

ovat vapaaehtoiset jäsenet, 

joiden työpanos on välttämä-

tön yhdistyksen toiminnalle. 

Suuri kiitos kaikille vuonna 

2013 toimintaan osallistuneil-

le. Toivomme lisää aktiivisia 

osallistujia tänä vuonna! 

Aurinkoisia, keväisiä päiviä 

toivottaen 

Marja Pakarinen 

puheenjohtaja 

 

Kuva: Fotolia.com 

Puheenjohtajan kevätterveiset 

SHAS:n jäsentiedotteella on 

pitkä historia ja rooli yhdistyk-

sen toiminnan keskeisenä 

kanavana.  

Tiedotteen painamisen ja pos-

tituksen on hoitanut Abbott 

Oy. Vuonna 2013 tämä tärkeä 

tuki valitettavasti loppui yri-

tyksessä tapahtuneiden muu-

tosten vuoksi. Viime vuonna 

SHAS painatti ja postitti yh-

den tiedotteen, jonka kustan-

nukset katettiin jäsenmaksuil-

la. 

Tänä vuonna SHAS:n hallitus 

on päättänyt siirtyä sähköiseen 

tiedotteeseen, jonka julkaisu-

kustannukset ovat huomatta-

vasti paperiversiota pienem-

mät. Näin yhdistyksen jäsen-

maksuilla katettava toiminta 

pystytään turvaamaan.  

Jatkossa tiedote lähetetään 

sähköpostitse 2-4 kertaa vuo-

dessa. Tiedotteen voi halutes-

saan helposti tulostaa itselleen 

tai työpaikalleen luettavaksi. 

Ensimmäinen sähköinen tie-

dote lähetetään kaikille 

SHAS:n jäsenille kevään 2014 

aikana.     

      

Jäsentiedote muuttuu sähköiseksi 
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Tässä tiedotteessa: 

Juttuja etsitään! 

 Tiedotteeseen kai-

vataan artikkeleita, 

ideoita, linkkivink-

kejä ja kuvia. Kai-

kenlaisia HIV-

hoitajia kiinnostavia 

sisältöjä. 

 Lähetä aineisto jo-

ko sähköpostilla: 

info@shas.fi tai 

nettisivuilla: 

www.shas.fi tai Fa-

cebook-sivujemme 

kautta. 



Jokavuotiset HIV-hoitotyön 

koulutuspäivät järjestetään 

jälleen elo-syyskuussa 2014.   

Päivät ovat olleet suosittu 

oppimisen, jakamisen ja ver-

kostoitumisen kanava HIV-

hoitajille ympäri Suomea.  

Päivät järjestetään kaksipäiväi-

sinä. Ensimmäisenä päivänä 

kokoonnutaan yhteen keskus-

telemaan ajankohtaisista ai-

heista ja nauttimaan yhteistä 

illallista. Toisena päivänä kuul-

laan asiantuntijapuheenvuoro-

ja ja jatketaan keskustelua 

erilaisten HIV-hoitoon liittyvi-

en aiheiden parissa.  

Koulutuspäivien järjestäminen 

on ollut mahdollista lääketeol-

lisuuden tuella. Vuoden 2013 

koulutuspäiviä oli rahoitta-

massa kuusi lääkeyritystä.   

Hallituksen esityksestä syysko-

kouksessa päätettiin pienestä 

osallistumismaksusta tämän 

vuoden koulutuspäiville. Hin-

ta SHAS ry:n jäsenille on 20 

euroa ja ei-jäsenille 50 euroa. 

Hinta sisältää ohjelman, ma-

joituksen ja ruokailut kahtena 

päivänä. 

Tänä vuonna HIV-hoitotyön 

päivien aiheita ovat muun 

muassa eri ikäisten HIV-

tartunnan saaneiden hoitotyö 

ja seksuaalisuuteen liittyvät 

teemat. 

Koulutuspäivien tarkempi 

ohjelma ja ilmoittautumislo-

make aukeaa verkkosivuillem-

me toukokuun aikana. Lisätie-

toa koulutuspäivistä myös 

sähköisessä jäsentiedotteessa 

kevään aikana. 

Tapaamisiin koulutuspäivillä! 

lisäksi hyvää ruokaa ja keskus-

telua.  

Lähetämme kokouskutsun ja 

esityslistan jäsenille sähköpos-

titse viimeistään kaksi viikkoa 

ennen kokousta. Kokouksesta 

tiedotetaan myös verk-

kosivuillamme.   

Toivotamme jäsenet tervetul-

leiksi kokouksiin osallistu-

Yhdistyksemme kokoontuu 

sääntömääräisiin kokouksiin 

keväisin ja syksyisin.  

Kutsumme yhdistyksen jäse-

niä seuraavaan kevätkokouk-

seen, joka järjestetään touko-

kuun lopulla Helsingissä.  

Kokouksen ohjelmassa on 

perinteisesti ollut sääntömää-

räisten asioiden käsittelyn 

maan, tutustumaan ja vaikut-

tamaan yhdistyksen toimin-

taan.   

Koulutuspäivät syksyllä 2014 

Kevätkokous kutsuu toukokuussa 

Kuva: Marja Pakarinen 

HIV-hoitotyön koulutus-

päivät 2012 

Kuva: Marja Pakarinen 

na katkoksia.  

Uusien sivujen myötä päivi-

tämme ja lisäämme sisältöä 

sekä uudistamme sivujen ra-

kennetta.  

Verkkosivujen tärkeimpänä 

tehtävänä on antaa tietoa yh-

distyksen toiminnasta, auttaa 

hoitamaan jäsenyyteen liittyviä 

asioita sähköisesti ja koota 

linkkejä ja tietolähteitä HIV-

hoitotyöstä. Sivut ovat yhdis-

tyksellemme tärkeä tiedotus-

kanava. Toivomme niistä ole-

van uudistuksen jälkeen entis-

tä suurempaa hyötyä jäsenis-

tölle. 

Uudistetut sivut avautuvat 

huhtikuun aikana tutussa 

osoitteessa www.shas.fi.  

 

Verkkosivut uudistuvat 

SHAS:n verkkosivut avattiin 

ensimmäisen kerran muutama 

vuosi sitten. Sivustojen tekni-

nen julkaisujärjestelmä on 

kuitenkin osoittautunut tarpei-

siimme sopimattomaksi, joten 

sivut siirretään kevään aikana 

uudelle julkaisujärjestelmälle. 

Vanhasta julkaisujärjestelmäs-

tä johtuen sivujemme päivi-

tyksessä on ollut syksyn aika-

Tutustu huhtikuun 

aikana uudistuviin 

sivuihimme tutussa 

osoitteessa  

www.shas.fi 
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Uusi julkaisu: HIV-hoitotyön historiaa  

Päivitä yhteystietosi 

Yhdistyksen apurahat haettavana 

 

Kuva: Fotolia.com 

Vuosi 2013 oli SHAS:n toi-

minnan 20-vuotisjuhlavuosi. 

Juhlan kunniaksi hallitus päätti 

käynnistää HIV-hoitotyön 

historiikin kokoamisen.  

Tämän tiedotteen mukana 

jokaiselle jäsenelle jaetaan 

uunituore kirjanen: ”HIV-

hoitotyön historiaa - Suomen 

HIV/aids –

sairaanhoitajayhdistyksen 20 

vuotta” 

Kirjaan on haastattelujen ja 

kirjallisten lähteiden perusteel-

la koottu tietoa HIV-infektion 

toteamisen vaiheita, sekä hoi-

totyön kehittymisestä kolmen 

vuosikymmenen ajalta. Lisäksi 

kirjaan on koottu SHAS:n 

toiminnan historiaa.  

HIV-hoitotyöllä on ollut val-

tavan suuri rooli niin hoidon 

kehittymisessä kuin HIV-

tartunnan saaneiden potilai-

den elämässä kautta HI-

viruksen historian.  

Yhdistys toivoo, että historiik-

ki tekee näkyväksi hoitotyön 

roolia ja tuo esiin tärkeitä on-

nistumisia ja haasteita HIV-

hoidon näkökulmasta.     

Kirjan kokoaminen toteutet-

tiin vapaaehtoisvoimin. Mui-

hin kustannuksiin, kuten tait-

toon ja painoon ,on saatu 

taloudellista tukea Auroran 

Sairaalan Sisätautiosaston 

Tukiyhdistykseltä. SHAS:n 

hallitus kiittää lämpimästi 

rahoittajaa ja kaikkia kirjan 

sisältöön panoksensa antanei-

ta! 

 

 

kiksi opintomatkaan, koulut-

tautumiseen tai muuhun HIV-

hoitotyön osaamista ja am-

mattitaitoa edistävään hank-

keeseen. Apurahan suuruus 

on enimmillään 500 euroa. 

Apurahan saaja sitoutuu ra-

portoimaan apuhan käyttämi-

sestä SHAS:n hallitukselle ja 

jakamaan saamaansa osaamis-

ta muulle jäsenistölle esimer-

kiksi kirjoittamalla matkapäi-

väkirjan tai artikkelin julkaista-

vaksi SHAS:n kautta. 

Apurahan hakuohjeet ja haku-

lomake löytyvät sivuillamme 

www.shas.fi maaliskuun lo-

pussa.  

Hallitus päättää jaettavista 

apurahoista. Apurahan saajat 

julistetaan kevätkokouksessa 

toukokuussa 2014.   

Yhdistyksellemme on kertynyt 

edellisvuosien ajalta budjet-

tiylijäämää, jota olemme päät-

täneet käyttää jäsenistön hy-

väksi apurahojen muodossa.  

Yhdistys julistaa haettavaksi 

apurahoja HIV-hoitotyön 

edistämiseen ja kehittämiseen 

jäsenmaksun maksaneille jäse-

nilleen.  

Apurahoja voi hakea esimer-

sittaisen lähinnä jäsenmaksun. 

Mikäli et ole saanut yhdistyk-

seltämme (osoitteesta in-

fo@shas.fi) sähköpostia, voi 

syynä olla vanhentunut sähkö-

postiosoite tai osoitetta ei ole 

ollenkaan jäsenrekisterissäm-

me.  

Kannattaa siis olla meihin 

yhteydessä ja ilmoittaa ajan-

Sähköpostiviestintä on yhdis-

tyksemme keskeinen tapa 

tiedottaa tulevista koulutuksis-

ta, tapahtumista ja kutsua 

jäsenistöä koolle.  

Jatkossa myös jäsentiedote 

jaetaan sähköpostin kautta, 

joten sähköisen viestinnän 

merkitys korostuu entisestään. 

Kirjepostina lähetämme vuo-

tasainen sähköpostiosoite sekä 

postiosoite, jotta jäsenpostit 

löytävät perille. 

Ilmoituksen voit tehdä osoit-

teeseen info@shas.fi tai uudis-

tuvien verkkosivujemme kaut-

ta sähköisellä lomakkeella. 

  

APURAHAT 

HAETTAVANA 

AJALLA  

1.4.—1.5.2014 
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Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää HIV/aids 

-hoitotyötä sekä toimia HIV-tartunnan saanei-

den ja heidän läheistensä hyväksi sekä osallis-

tua HIV-tartuntojen leviämisen ehkäisyyn. 

 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingissä, toimi-

alueena on koko Suomi. 

 

 

Postiosoite 

Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry 

c/o POSY 

Malminkatu 24 C 

00100 Helsinki 

Löydät meidät internetistä 

www.shas.fi 

paikka, jossa SHAS:n jäsenet 

ja muut HIV-työn toimijat 

voisivat mahdollisimman ma-

talalla kynnyksellä tiedottaa ja 

kysyä lisätietoa muilta esimer-

kiksi HIV-työn koulutuksista, 

ajankohtaisista tutkimuksista, 

kirjallisuudesta ja muista HIV-

työhön liittyvistä aiheista.   

Facebook-sivujen tarkoitus on 

helpottaa tiedonvaihtoa ja 

verkostoitumista jäsenten 

välillä. 

Toivottavasti saamme tehtyä 

sivuista yhteisen kohtaamis-

paikan ja foorumin tiedon 

jakamiselle. HIV-hoitotyön 

SHAS on avannut sivut Face-

bookiin HIV-hoitotyötä teke-

ville ja siitä kiinnostuneille.  

Sivujen kautta saat tietoa yh-

distyksen toiminnasta, mutta 

sivut mahdollistavat ennen 

kaikkea vuorovaikutuksen ja 

keskustelun.  

Sivujen kautta voi tavoittaa 

SHAS:n jäseniä, kysyä kysy-

myksiä tai esittää ehdotuksia 

toimintaan liittyen. Sivujen 

tarkoitus ei ole kuitenkaan olla 

hallituksen tiedotuskanava 

vaan yhteinen ilmoitustaulum-

me. 

Toivomme, että sivuista tulisi 

ilmoitustaulun! 

Sivut löytyvät Facebookista 

nimellä Suomen HIV/aids –

sairaanhoitajat.  

Tykkääthän meistä? 

Sähköpostiosoite: 

info@shas.fi 

 

Kuva: Fotolia.com 
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