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Puheenjohtajan terveiset 

 
Oikein hyvää uutta vuotta! 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuussa ja tuossa 
kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarviolle tälle vuodelle. 
Toiminta jatkuu pääsääntöisesti samantyyppisenä kuin menneet muutamat 
vuodet. Jo kaksi kertaa järjestetyt HIV-hoitotyön päivät saavat jatkoa. Jo nyt 
kannattaa päivät laittaa kalenteriin. Lue aiheesta tästä tiedotteesta. HIV-hoitotyön 
päiviä edeltää kesäkuussa Nordic Summer Meeting. Jälleen siis paljon 
tapaamisen paikkoja ja kouluttautumismahdollisuuksia luvassa.  

 
Hallitus jatkaa hyvin pitkälti entisessä kokoonpanossa. Uutena hallituksen 
varajäseneksi saatiin mukaan Saara Parkkali, HUS Auroran sairaalasta. Irene 
siirtyi varapuheenjohtajan tehtäviin ja me muut jatkamme entisissä toimissamme. 
Löydät yhteystietomme tiedotteesta. 
 
Syksyllä saatiin vihdoin, vuosien haaveiden jälkeen SHAS:n nettisivut auki. Ne 
löytyvät osoitteesta www.shas.fi. Käy tutustumassa, seuraa uutisia ja laita meille 
toiveita sivujen sisältöön liittyen. Kaikki kommentit ja palautteet ovat tervetulleita.  
 
Seuraava tiedote ilmestyy huhtikuun lopulla, aineiston jättöpäivä on 18.4. 
Jäsenistöltä saadun palautteen perusteella työnkuvauksia, työpaikkakuvauksia ja 
matkaraportteja on mukava lukea. Myös opinnäytetyöt, tai tutkimukset HIV-
teeman ympäriltä ovat tervetulleita. Jos siis pidät kirjoittamisesta tai sinulla on 
hyvä aihe tiedotteeseen, ole yhteydessä meihin. Paras tapa toimittaa artikkeleita 
ym. on yhdistyksen sähköpostin kautta ja mieluiten word-asiakirjamuodossa.  
 
Pidetään yhteyttä ja tavataan kevätkokouksessa, joka pidetään Helsingissä 
12.5.2011 juhlistaen samalla uutta, päivitettyä HIV-hoitotyön käsikirjaa. Tai 

tavataan viimeistään kesän koulutuksissa. 
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SHAS ry:n vuoden 2011 hallitus esittäytyy: 
 
Henna Korte,  
puheenjohtaja 
 
Olen yhdistyksen pe-
rustajajäsen ja halli-
tuksessa usean kau-
den ja useaan ottee-
seen ollut yhdistysak-
tiivi. Nyt alkoi tällä 
erää kolmas vuosi SHAS:n puheenjohtajana. 
HIV on työuran aikana kuulunut toimenkuvaan 
välillä tiiviimmin välillä löysemmin. Tällä hetkellä 
työskentelen ensiapu- ja terveyskoulutuksen pa-
rissa, välillä työ vie myös maailman katastrofei-
hin. HIV-tietouttani pidän siis yllä näin harrastuk-
sen kautta. 
 
 

 
Irene Vainikainen,  
varapuheenjohtaja 
 
 
Olen sairaanhoitaja vuo-
simallia 1987. Uran alku-
vuodet työskentelin 
lahden sairaalassa. Koti-
tinä menivät vuodet 1995- 
1999. Vuodesta 1999 al-

kaen olen ollut Auroran infektio-osastolla 5-2 ja 
Aurorassa työskentelyn aikana heräsi mielen-
kiinto SHAS:n toimintaan. 
 
 
Riikka Teperi,  
sihteeri 
 
Jatkan kolmatta vuotta 
SHAS:in sihteerinä. 
HIV- on sairautena 
lunut työhöni ja myös 
vapaa-ajan harrastuk-
siini koko sairaan-
hoitaja urani ajan. En 
ole näinä vajaana 20 
vuotena hävittänyt 
nostustani, päinvastoin 
löydän kokoajan uusia 
haastavia asioita HIV:n hoitoon liittyen. SHAS.on 
mielestäni tärkeä järjestö, jonka kautta sairaan-
hoitajat voivat jakaa tietoa ja välittää tuntemuk-
siaan ympäri Suomen. 

 
Hanna Kaskinen  
 
Olen 48-vuotias, "vanha-
na" hoitoalalle lähtenyt 
helsinkiläinen sairaanhoi-
taja. Valmistuin neljä 
vuotta sitten, ja olen 
tänyt kerätä erilaisia 
kemuksia ja oppeja sai-
raanhoitajan työstä 
täkseni tavoittee-seeni, 
kehitysyhteistyö-hön. 
Tämän vuoden osallistumiseni 
taan hieman kärsii siitä, että lähden 
sa vajaan vuoden komennukselle Intiaan Lääkä-
rit ilman rajoja –järjestön kautta. Seuraan 
taa ja osallistun sähköpostitse niin paljon kuin 
vain pystyn – ja kertoilen kuulumisia jäsenille 
 
Outi Debnam, 
talous- ja jäsenasiat  
 
Toimin tällä hetkellä Auroran infektiotautien 
klinikalla tutkimushoitaja-na. 
Olen osallistunut kan-
sainväliseen tut-
taan jo vuodesta 1999 eli siis 
vuosia on kertynyt 
sen tähän mennessä. 
sääntöisesti teemme HIV-
tutkimusta. Toimiessani 
mushoitajana olen hoidel-
lut samanaikaisesti 
myös primaareja immuuni-
puutospotilaita ko. toimipisteessä ainakin 4-5 
vuotta. Immunologia on hyvin mukaansa-
paava aihealue, josta syystä myös HIV-asiat 
kiinnostavat. 

 

 

Saara Parkkali, 

varajäsen 

 
Olen sairaanhoitaja vuodesta 1996. Tällä hetkel-
lä toimin Auroran infektiosairauksien poliklinikal-
la. Aikaisemmin olen toiminut projektiluontoisis-
sa tehtävissä ulkomailla ja kehitysyhteistyössä. 
Sekä Aurorasta, että ulkomailla työskentelyn 
kautta HIV-infektio on tullut minulle tutuksi ja 
seuraan mielenkiinnolla aihealuetta.  
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AJANKOHTAISTA 
 

 

www.shas.fi  
 

 
 
Suomen HIV/aids –sairaanhoitajayhdistys ry on saanut omat nettisivut. Sivut löytyvät osoitteesta 
www.shas.fi. Sivujen rakenne on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaisiksi, niin että hakemasi 
tiedot löytyvät yksinkertaisesti.  
Toimintapalkin alta löytyy perustietoa yhdistyksestä: säännöt, toimintakertomus ja suunnitelma. Materi-
aalit –osiota kannattaa seurata. Sinne tulevat ilmestyneet tiedotteen, sen jälkeen kun ne on jäsenistölle 
postitettu, samoin HIV-hoitotyönkäsikirja löytyy täältä ladattavassa muodossa. Tiesithän, että käsikirjasta 
on tulossa uusi painos lähiaikoina. Saamme uuden version sivuille maaliskuun aikana. 
 
Linkit –palkin takaa löytyvät niin kotimai-
set kuin kansainvälisetkin HIV/aids –
teemaan liittyvät yhteisöt. Mm EHNN:n 
sivuille tääset päältä. 
 
 

Ja yhteystietojen alta löydät meidät, hallituksen jäsenten tehtävät, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. 

http://www.shas.fi/
http://www.shas.fi/
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Tule mukaan yhdistyksen toimintaan, tarjoamme 
 

- Koulutuksia, viimeisintä tietoa HIV-hoitotyöhön 
liittyen 

- Mukavaa seuraa 
- Erilaisia työryhmiä koulutuksen, tiedottamisen, 

jäseniltojen tai muiden tehtävien parissa 
 

 Ota yhteys hallituksen jäseneen ja kysy lisää. 
 
 

 
Kuva: Henna Korte 

 
 

 
Aidsista hiviin 
– Aids-tukikeskus vaihtaa 25-vuotisjuhlavuotensa myötä nimensä Hiv-tukikeskukseksi  

  
Aids-tukikeskus perustettiin vuonna 1986, vain vähän sen jälkeen, kun ensimmäiset suomalaisten hiv-
tartunnat todettiin. Vuosi 2011 on Aids-tukikeskuksen 25-vuotistaipaleen juhlavuosi.  

  
Nimenmuutos kuvaa sairauden luonteen muuttumista; Hiv-tartunta on lääkityksen kehittymisen ja viruk-
seen liittyvän tiedon lisääntymisen myötä muuttunut tappavasta taudista krooniseksi sairaudeksi. Tärkeää 
on, että tartunta todetaan mahdollisimman pian tartunnan saamisen jälkeen. Aktiivisella seurannalla ja vi-
ruslääkityksellä voidaan estää tartunnan eteneminen aids-vaiheeseen. Hiv on Suomessa enemmänkin 
sosiaalinen sairaus, johon liittyy tartunnan saaneen epäasiallista kohtelua ja syrjintää.  
 
Lähde: Aids-tukikeskuksen lehdistötiedote, julkaistu 20.1.2011 
 
 

 
 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi joulukuussa 2010 Suo-
situksen perusterveydenhuollon toimipisteille ja matalan kyn-
nyksen palvelupisteille HIV-testauksen periaatteista.  
 
Suositusta on ollut valmistelemassa työryhmä, johon kuuluivat 
Henrikki Brummer-Korvenkontio, Eija Hiltunen-Back, Kirsi Liit-
sola sekä Mika Salminen. 
 
Julkaisun tavoitteena on lisätä HIV-testin tarjoamista ja toisaal-
ta testiin hakeutumista. Tarkoituksena on yhtenäistää testaus-
käytäntöjä, ja myös linjata maamme HIV-testaus käytäntöjä 
kansainvälisiin käytäntöihin. Hoidon kehittymisen myötä voi-
daan riittävän aikaisella HIV-testauksella ja tartunnan löytymi-
sellä estää sairauden eteneminen aids-vaiheeseen. Suositus 
pyrkiikin HIV-testauksen tehostamiseen, mutta toisaalta sa-
manaikaiseen resurssien järkevään käyttöön. 
 
Suositus löytyy THL:n sivuilta, osoitteesta  
http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/infektiotaudit/  
  

 

http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/infektiotaudit/
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Seuraava artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Palliatiivinen Hoito lehdessä 12/2010. 
 

Sairaanhoitaja Helena Mäkisen haastattelu 26.8.2010 
Haastattelijana Mirja-Sisko Anttonen 

 
 

SAIRAANHOITAJA HIV-POTILAAN AUTTAJANA ”SILITÄN JA TUKISTAN” 
 

 
Suomessa on HIV-tartunnan saanut tänä 
vuonna 142 ihmistä (THL 9/2010). Tartunta ei 
yleensä näy päällepäin, ihminen on terveen 
näköinen. Kaunis, nuori ja siisti ihminen voi 
yhtä hyvin olla viruksen kantaja. Vaikka vi-
rustaso saadaan pidettyä kurissa lääkityksel-
lä, tauti itsessään ei nykyisen tietämyksen 
mukaan parane koskaan.  
 
HIV-infektion kuva on kuitenkin muuttunut alku-
aikojen paniikkitunnelmista. Tiedon ja parantu-
neiden hoitotulosten ansiosta nuoret eivät ehkä 
pelkää HI-virusta samalla lailla kun vanhemmat 
sukupolvet. Heidän aikanaan HIV on ollut ole-
massa koko ajan. Suomessa tilanne on poik-
keuksellisen hyvä. Aids-vaiheeseen etenee enää 
harva HIV-tartunta. Testauksen merkitystä ei voi 
liikaa korostaa. Vain varhain todettua tartuntaa 
voidaan hoitaa niin, että se ei etene aids-
vaiheeseen. Lääkehoito on tuonut paljon lisää 
toivoa HIV-tartunnan saaneille, jopa silloin kun 
tauti todetaan aids-vaiheessa. Uuden haasteen 
ovat tuoneet pitkälle edenneet, aids-vaiheessa 
todetut HIV-tartunnat. Näiden potilaiden hoitami-
seen joudutaan keskittämään paljon voimavaro-
ja.  
 
Koko maan kattavasti HIV-infektion hoidosta 
vastaa sairaanhoitopiirin keskussairaala. HIV-
infektion hoito kuuluu erikoissairaanhoidon pii-
riin. Jos potilaan terveysongelma ei koske HI-
virusta potilas ohjataan hakemaan hoitoa omaan 
terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. 
 
Terveydenhuollon ammattilaisia ja opiskelijoita 
varten on tehty HIV-hoitotyön käsikirja yhteis-
työssä Suomen HIV/aids –sairaanhoitajayhidstys 
ry:n, Aids-tukikeskuksen ja HYKS Auroran infek-
tioklinikan kanssa. Nettiversio löytyy käyttämällä 
kirjan nimeä hakusanana. Auroran sairaalan in-
fektiopoliklinikka sijaitsee Helsingissä ja toimii 
Uudenmaan alueella auttaen noin 1200 HIV-
tartunnan saanutta potilasta sekä muita vaativan 
tason hoitoa tarvitsevia infektiopotilaita. Näitä 
ovat esim. trooppiset taudit kuten malaria, epä-
määräinen kuumeilu matkojen jälkeen, proteesi-

infektiot ja immunosupressiopotilaiden terveys-
ongelmat.  
 
Tehostetun tuen antaja 
 
Sairaanhoitaja Helena Mäkinen aloitti työnsä Au-
roran sairaalassa sairaala-apulaisena vuonna 
1981. Seuraavana vuonna tehtävä muuttui kyl-
vettäjäksi ja 1983 hän tapasi ensimmäiset HIV-
positiiviset potilaat. Sairaanhoitajaksi valmistut-
tuaan 1987 hän aloitti työt infektio-osastolla, jon-
ka haasteellisessa työssä hän viihtyi 15 vuotta. 
Vuonna 2002 perustettiin uusi verkostohoitajan 
toimi, jossa yksi tehtävä oli terminaalihoidon jär-
jestäminen pääkaupunkiseudulla ja tähän toi-
meen Helena valittiin.  
 
Hoitojen kehittyessä terminaalihoidon järjestä-
minen jäi toissijaiseksi. Työssä keskitytään sekä 
potilaan kokonaisvaltaiseen tukemiseen että tie-
don antamiseen niin potilaalle kuin läheisille, toi-
siin sairaaloihin, terveydenhuollon toimipisteisiin, 
asumisyksiköihin ja vankiloihin. Potilaat hyötyvät 
myös päihde- ja mielenterveyspuolen HIV-
potilaiden parissa työskentelevien hyvästä ver-
kostotoiminnasta. Tiiviistä, moniammatillisesta 
yhteistyöstä hyötyvät erityisesti HIV-positiiviset, 
joiden elämänhallinta on heikentynyt mm. päih-
teidenkäytön, vankeusrangaistuksen, psyykkisen 
pahoinvoinnin tai maahanmuuton takia. 
 
Sairaanhoitajan vastaanotolla 
 
”Tuntui, että kaikki on loppu ja mä kuolen, mutta 
mun elämäni alkoi siitä.” 
 
Helenan vastaanotolla käy 80–100 potilasta. Oh-
jausta annetaan niin lääkehoitoon kuin muihinkin 
terveyttä ja elämää koskeviin kysymyksiin. Ta-
voitteena on, että potilas ymmärtää sairauden 
merkityksen omassa elämässään. Tietoa sai-
raudesta annetaan vähitellen niin, että potilas ja 
mahdollisesti myös perhe ehtii sulatella asioita 
rauhassa. Potilaiden lapsilla on myös omat huo-
lenaiheensa ja kysymyksensä. 
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Seksuaali- ja lisääntymisterveys on yksi tärkeä 
osa-alue ohjauksessa. Kondomin käytön tärkey-
destä puhutaan ja niitä on saatavilla myös vas-
taanotolla. Myös lasta odottavat HIV-positiiviset 
naiset tarvitsevat tukea ja tietoa raskauden aika-
na. Nyt tiedetään, että HIV-positiivisille äideille 
on syntynyt yli 100 tervettä vauvaa. Tämä on 
toivoa antava ja vahvistava seurantatieto odotta-
ville äideille. 
 
Monet haluavat puhua itselleen sopivasta ruoka-
valiosta, liikunnasta ja työstä. Kuulumisten vaih-
taminen on merkittävä osa luottamuksen raken-
tamisessa. Puhe keskittyy terveyteen. Vankila-
kokemuksistakin halutaan puhua ja hoitaja voi 
olla ainoa ihminen, joka kuuntelee tätä puhetta. 
Potilaan oman tarinan kuuntelu on tärkeää. Se 
madaltaa hoitoon tulon kynnystä, auttaa löytä-
mään sisältöä elämäänsä ja antaa palikoita ra-
kentaa elämää uudelleen. 
 
Lääkehoidon ohjaus 
 
Lääkehoitoon annetaan ohjausta lähes joka 
käynnillä. Lääkehoito on soviteltava työhön, 
opiskeluun, harrastuksiin, päihteidenkäyttöön ja 
muihin elämään syystä tai toisesta rasittaviin ja 
vaikuttaviin tekijöihin. Hoitoon sitoutuminen var-
mistetaan haastattelulla, jossa potilas kertoo, mi-
tä toivoo hoidolta, mitkä lääkityksen sivuvaiku-
tukset tuntuvat pelottavilta, milloin ruokailee, an-
nostellaanko lääkkeet kerran vai kaksi päivässä 
jne. 
 
Lääkehoidon alkaminen tarkoittaa elämänikäistä 
lääkitystä, jonka tavoitteena on pitää HI-virukset 
mittaamattomalla tasolla. Tällä varmistetaan ih-
misen puolustuskyvyn normaalius suhteessa lii-
tännäisinfektioihin. On erittäin tärkeää, että poti-
las sitoutuu lääkehoitoon, siihen liittyviin lääkäri- 
ja hoitajakäynteihin ja laboratoriokokeisiin. Kun 
lääkitys aloitetaan, on lääkkeet otettava säännöl-
lisesti. Jos unohtaa lääkeannokset, virusten 
määrä lisääntyy välittömästi ja vastustuskykyisiä 
kantoja voi muodostua.  
 
Säännöllisen lääkityksen avulla infektio ei etene. 
Jos potilaalla on yleisoireita kuten ihottumaa, 
laihtumista, kuumeilua, ripulia, yöhikoilua ja suu-
rentuneita imurauhasia, nämä oireet saadaan 
melko pian kuriin. Potilaat eivät saa liitännäisin-
fektioita (ks. HIV-hoitotyön käsikirja), jotka ennen 
johtivat osastolle suonensisäisiin lääkehoitoihin 
ja saattoivat pitkälle edenneinä johtaa myös HIV-
potilaan kuolemaan. Infektiot ehkäisemällä pys-
tytään tukemaan hyvää elämää, vähentämään 

inhimillistä kärsimystä ja alentamaan hoitokus-
tannuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa ”Hellu antaa lääkettä” 

 
Lääkehoito saattaa aiheuttaa sivuvaikutuksia, 
minkä vuoksi se joudutaan tilapäisesti keskeyt-
tämään tai vaihtamaan toiseen lääkeyhdistel-
mään. Laboratoriokokeilla katsotaan mm. munu-
aisten ja maksan toimintaa, verenkuva ja hemo-
globiiniarvot. Virusten määrä mittauksessa ker-
too, syökö potilas lääkkeitä: ei syö ollenkaan, 
syö väärin tai lääkkeelle on kehittynyt resistens-
si. Potilaan kanssa keskustellaan, miten hän on 
lääkkeitä syönyt. 
 
Syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan 
tukeminen 
 
Suurin osa tartunnan saaneista potilaista hoitaa 
asiansa itse, mutta tarvittaessa Helena on työs-
sään aloitteellinen. 1200 potilaasta osan elä-
mänhallinta on puutteellista, jolloin tehdään jal-
kautuvaa työtä potilaan kotiin saakka. Käytän-
nössä hän käyttää bussi- ja taksikorttia, jotta 
pääsee potilaan luokse. Sosiaali- ja hoitotyö tu-
kevat hyvin tässä työssä toisiaan, yleensä poti-
lasta ja hänen verkostoaan tavataan yhdessä 
sosiaalityöntekijän kanssa. Huolenpidon näkö-
kulma korostuu Helenan työssä. Verkostosai-
raanhoitajana hän voi viedä potilaan hoitoon 
ja/tai tilataan aika esim. Positiiviset ry:hyn, Aids-
tukikeskukseen tai A-klinikalle. Kaikki apu mitä 
on tarjolla, ei heti välttämättä kiinnosta, mutta 
avun piiriin voi tulla milloin tahansa kun hyöty 
itselle selviää. Vertaistuen merkitystä ei voi vä-
hätellä syrjäytymisen ehkäisyssä. Joku, joka to-
della ymmärtää sairauden merkityksen, on toi-
nen HIV-positiivinen. Jos taa on HIV-positiivisen 
kumppani, saattaa oma asenne olla luottavampi, 
koska on läheltä nähnyt kuinka siitä voi selvitä.  
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Häpeän lievittäminen 
 
Potilaan kohtaaminen tasavertaisena ihmisenä 
luo pohjan hyvälle hoitosuhteelle. Moni on koke-
nut häpeää sairautensa vuoksi, ja Helena omalla 
ammattitaidollaan varmistaa sen, että häpeän 
kokemus lievenee vastaanotolla. Potilas on 
oman elämänsä asiantuntija myös sairastues-
saan. Ammattilaisen tehtävä on potilasta kunni-
oittavalla tavalla nostaa esille sairauden tuomat 
muutokset juuri hänen elämässään. Perheen 
asiat, perheongelmat, opiskelu ym. tavalliset 
elämään liittyvät asiat ovat keskustelussa. Sosi-
aalisissa ongelmissa auttaa sosiaalityöntekijä. 
Osa tarvitsee apua alkoholin- tai päihteidenkäy-
tön hallintaan, joten katkolle ohjaaminen on osa 
työtä. On ihmisiä, jotka eivät koskaan pysty lo-
pettamaan päihdyttävien aineiden käyttöä, mutta 
silti hoitoa tarjotaan sitä haluavalle aina. 
 
 

Hoitajan jaksamisen haasteet 
 
Helenan työssä jaksamisen perusta on mielek-
käässä, itselle sopivassa työssä. Potilaiden an-
tama palaute tuottaa tunteen ”teen oikeaa asiaa, 
tämä on mun juttu”. Työskentely moniammatilli-
sessa yhteisössä, jossa sairaanhoitajan työtä 
arvostetaan, on varmasti välttämätöntä työtyyty-
väisyyden saavuttamisessa. Myös samankaltai-
sen työotteen näkeminen ja samanlainen teke-
minen tuntuu hyvältä päihde- ja psykiatrisen työn 
alueilla ja vahvistaa näin oman tekemisen merki-
tystä ja mielekkyyttä. Työnohjauksen merkitys ja 
kollegiaalinen tuki ovat henkisiä selkärankoja 
vaativassa työssä. 
 
Työstä on osattava myös irrottautua. Oma elämä 
läheisten kanssa, ystävät, musiikki ja liikunta 
tuovat Helenalle uusia voimavaroja seuraavaan 
päivään. 
 

 
 

 
 

3. HIV-HOITOTYÖN PÄIVÄT 21.–22.8.2011  
 
Jo tuttuun tapaan järjestämme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa koulutuspäivät HIV-hoitotyöhön 
liittyen. Ohjelma alkaa sunnuntai-iltana 21.8. ja varsinainen koulutusosio on maanantaina 22.8. 
 
Ohjelma koostuu paitsi ajankohtaisista HIV-hoitotyön uutisista, työskentelystä teeman hoitouupuminen 
ympärillä. Teemaa käsitellään niin potilaan kuin hoitajankin näkökulmasta.  
 
Mikäli sinulla on ajatuksia tai toiveita teeman käsittelyyn liittyen, lähetä meille postia osoitteeseen  
info(at)shas.fi 
 
Ilmoittautuminen tulee tapahtumaan alkukesästä. Lisätietoa saat seuraavasta tiedotteesta, myös net-
tisivuja kannattaa seurata.  
 
 

Valtakunnalliset  
HIV-koulutuspäivät 
järjestettiin Helsingissä 3.2.2011 
 
SHAS:n nettisivuille tulee kooste päivän  
tärkeimmistä ajankohtaisista teemoista 
ja keskusteluista.



 10 

 
1st announcement” 

 
Kolmas pohjoismainen HIV-kokous 

Hotelli Hilton Airport, Vantaa 9.6.2011 

 
  
Kokous on päivän mittainen ja Gilead maksaa matkat kokoukseen ja takaisin.  
  
Rekisteröinti on avoinna jo nyt osoitteessa 
www.delegia.se/GileadGongressAndMeetingServices 
> valitse Meetings / 3rd Nordic Hiv Summer Meeting / registration 
 
Lisäkysymyksiin vastaa Gileadin Product Manager Kaisa Salomaa, hänen osoitteensa on 
kaisa.salomaa(at)gilead.com 
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OLEN KIINNOSTUNUT LIITTYMÄÄN SUOMEN HIV/AIDS- 
SAIRAANHOITAJAYHDISTYKSEN (SHAS ry:n) JÄSENEKSI 
 
 
Nimi 

 
Osoite 

 
Puhelin koti 

 
Muu puh. 

 
Sähköpostiosoite 

 
Työnantaja / Toimipaikka 

 
Toiminimike / Tehtävä työpaikalla 

 
 

 
KERROTKO MUUTAMALLA SANALLA, MIKSI OLET KIINNOSTUNUT SHAS ry:n JÄSENYYDESTÄ 

 
 

 
 

 
Onko sinulla jokin tietty osaamisalue, jolla haluaisit vaikuttaa SHAS:n toimintaan? 
 

 
 

 
 
 

 
Jäsenhakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Toimittaisitko hakemuksesi alla olevaan osoittee-
seen: 
 
Outi Debnam,  
SHAS-jäsenrekisterivastaava  
050-344 9670 
Auroran infektiosairauksien poliklinikka 
PL 348 
00029 HUS     
outi.debnam(at)hus.fi 
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Kuva Riikka Teperi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osoitelähde: SHAS ry:n jäsenrekisteri. 

Postitus: Abbott Oy, Pihatörmä 1 B, 02240 ESPOO. 


