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Puheenjohtajan terveiset 

Vuosi on jo jälkimmäisellä puoliskollaan. Kädessäsi on nyt toinen 
tämän vuoden tiedotteista.  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin toukokuussa 
Helsingissä ja tuossa kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 
toimintakertomus sekä tilinpäätös. Ylimääräisenä asiana 
esityslistalla oli kahden uuden hallituksen jäsenen valinta. 
Mielenkiintoisten työtehtävien vuoksi, hallituksen koko uhkasi 
pienentyä toimintakyvyttömyyden rajoille. Nyt olemme jälleen 
vahvana jatkamaan toimintaan. 
 
Kesäkuussa YK:n yleiskokouksen erityisistunnon teemana New 
Yorkissa oli HIV/aids. Suomesta oli paikalla valtuuskunta, missä 
kansalaisjärjestöjä edustivat Sini Pasanen Positiiviset ry:stä ja Tiina 
Saarikoski Punaisesta Rististä. Jäljempänä tiedotteessa on 
erityisistunnon tuloksista. 
 
Yhdistyksen nettisivut ovat olleet toiminnassa reilun puoli vuotta. 
Ikävä kyllä loppukesästä teknisten ongelmien vuoksi sivujen 
päivitykset olivat jäissä, mutta tämän tiedotteen ilmestyessä, nuo 
ongelmat ovat toivon mukaan jo ratkenneet. Kaikki kommentit ja 
palautteet nettisivuista ovat tervetulleita.  
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Marja Pakarinen 050 558 8299  

 marja.pakarinen(at)uta.fi 
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Piilikuja 4 
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SHAS ry:n vuoden 2011 hallitus sai vahvistusta 
 

Kaksi hallituksen jäsentä jätti tehtävänsä ulkomaille muuton seurauksena. Hanna Kas-
kinen työskentelee tällä hetkellä Intiassa Lääkärit ilman rajoja –järjestön palveluksessa. 
Riikka Teperi puolestaan muutti kesällä Japaniin.  
 
Kevätkokous valitsi kaksi uutta jäsentä yhdistyksen hallitukseen. Riikka Vakula työs-
kentelee Auroran sairaalassa HIV-tartunnan saaneiden parissa, Marja Pakarinen on äi-
tiysloman jälkeisellä opintovapaalla Hiv-tukikeskuksesta ja työstää Paavo-pojan avus-
tuksella väitöskirjaansa.  
 
Saimme siis osaavaa vahvistusta yhdistyksemme hallitukseen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.shas.fi  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Suomen HIV/aids –sairaanhoitajayhdistys 
ry:n nettisivut löytyvät osoitteesta 
www.shas.fi. Sivujen rakenne on pyritty 
tekemään mahdollisimman yksinkertaisik-
si, niin että hakemasi tiedot löytyvät yksin-
kertaisesti.  
 
Toimintapalkin alta löytyy perustietoa 
yhdistyksestä: säännöt, toimintakertomus 
ja suunnitelma. Materiaalit –osiota kan-
nattaa seurata. Sinne tulevat ilmestyneet 
tiedotteen, sen jälkeen kun ne on jäsenis-
tölle postitettu, samoin HIV-
hoitotyönkäsikirja löytyy täältä ladattavas-
sa muodossa.  
 

http://www.shas.fi/
http://www.shas.fi/
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Uusi HIV-hoitotyön käsikirja löytyy nettisivuilta. Käy lataamassa se omalle työpöydällesi 
tai tikulle. 
 
Yhteystieto -välilehden takaa löydät meidät, hallituksen jäsenten tehtävät, puhelinnume-
rot ja sähköpostiosoitteet. 
 
 

 

Tule mukaan yhdistyksen toimintaan, tarjoamme 
 

- Koulutuksia, viimeisintä tietoa HIV-hoitotyöhön liittyen 
- Mukavaa seuraa 
- Erilaisia työryhmiä koulutuksen, tiedottamisen, jäsenilto-

jen tai muiden tehtävien parissa 
 

 Ota yhteys hallituksen jäseneen ja kysy lisää. 
 

 

Kuva: Outi Debnam 
 

 
 

Muista Maailman aids-päivä 
 

Maailman aids-päivää vietetään 1.12. Ensimmäinen maailmanlaajuinen aids-päivä jär-
jestettiin vuonna 1988 Maailman terveysjärjestön, WHO:n aloitteesta. Tarkoituksena oli 
silloin ja on edelleen lisätä väestön tietoisuutta HIV-epidemiasta, sen ehkäisystä sekä 
vähentää aidsiin liittyviä ennakkoluuloja ja HIV-tartunnan saaneiden syrjintää. 
 
Maailman aids-päivänä järjestetään tapahtumia eripuolilla Suomea. Helsingissä Maail-
man aids-päivän toimikunta järjestää aamiaisseminaarin, jossa keskustellaan ajankoh-
taisista HIV-teemoista.   
 
Voit seurata päivän tapahtumia sivuilta www.maailmanaidspaiva.fi. Sivuilta löydät myös 
ideoita, kuinka voit tehdä aids-päivää näkyväksi omalla työpaikallasi. Maailman aids-
päivän toimikuntaan kuuluvat vuonna 2011: Helsingin Diakonissalaitos, Hiv-säätiö/Hiv-
tukikeskus, NNKY, Positiiviset ry, Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys ry, Suomen 
Lähetysseura, Suomen Punainen Risti, Pro-tukipiste ry ja Väestöliitto. Toimintaa rahoit-

taa sosiaali- ja terveysministeriö. 
 

 
  

http://www.maailmanaidspaiva.fi/
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3. HIV-HOITOTYÖN PÄIVÄT 21.–22.8.2011  
 

Jo tuttuun tapaan järjestimme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa koulutuspäivät 
HIV-hoitotyöhön liittyen. Ohjelma alkoi sunnuntai-iltana 21.8. ja varsinainen koulutuso-
sio toteutettiin maanantaina 22.8. 
 
Sunnuntain ruokailun yhteydessä osanottajat saivat 
kuulla Positiiviset ry:n puheenjohtajan, noin 20 
vuotta HIV-tartunnan kanssa elänyt Erkin kokemuk-
sia elämästään tartunnan saaneena. Koulutuksen 
teemana oli jaksaminen, niin potilaan kuin hoitajan-
kin näkökulmasta. Erkin kokemukset kertoivat, että 
tartunnan kanssa jaksaa – voiko mitään muuta-
kaan. Aina ei ole helppoa, hoitoon sitoutuminen 
vaatii kurinalaista elämää ja todella halua päivittäi-
sen lääkityksen toteuttamiseen. 
 
Maanantaina luennoivat el Jussi Sutinen Auroran sairaalasta teemasta HIV-infektion tä-
nään, sh Tiina Vatanen HUS:n lasten ja nuorten sairaalan työntekijä otsikolla Lap-
si/nuori HIV-perheessä sekä iltapäivällä osanottajat kuulivat esh, psykoterapeutti Jarmo 
Supposen alustuksen aiheesta Ratkaisukeskeisiä työkaluja hiv-positiivisten hoidos-
sa sairauden eri vaiheissa. Päivään kuului myös ohjattua ryhmäkeskustelua jaksamis-
teemasta.  
 
Osanottajien palautteen perusteella päivät olivat onnistuneet. Keskiarvo koulutuksen 
onnistumisesta ylti 4,2 (max 5).  
 
PARASTA PÄIVISSÄ OLI: 

 luennot: Sutinen, Supponen, Vatanen 

 kollegojen tapaaminen ja keskustelut hei-
dän kanssaan 

 tiedon päivitys 

 POSY:n edustajan tapaaminen + keskus-
telu illallisen jälkeen 

 hyvä ruoka ja majoitusmahdollisuus 
 

OLISIN TOIVONUT: 
- osallistujien esittelyä 
- päivien ohjelma olisi toimitettu aikaisemmin 
- enemmän asiantuntija luentoja 
- keskustelulle enemmän aikaa esim. pienryh-

missä 
- sunnuntaina aikaisempi aloitus 
 

 

SEURAAVAAN KOULUTUKSEEN TOIVON AIHEEKSI: 
- erilaisia potilastapauksia 
- HIV-positiiviset ikäihmiset 
- mikä on sh-opiskelijoiden HIV-tietous; uusille hoitajille HIV-peruspakettia 
- HIV vankilassa 
- HIV-lääkkeistä napakka tietopaketti  
- luentoja maakunnista 
 

Yhdistys kiittää palautteesta. Katsomme miten se ensi vuoden päivillä voidaan huomioi-
da. Tänäkin vuonna tarkoituksemme oli saada mukaan luento sairaanhoitajalta, joka 

Kuva: Outi Debnam 
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työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ikävä kyllä tämä ei onnistunut. Jos sinä, 
olet halukas puhumaan omasta työstäsi, ilmoitathan siitä meille. 
 
Jussi Sutisen ja Jarmo Supposen luennot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta. 
 

 
 

Kuva: Outi Debnam 
 
 

 

TARTUNTATAUTILIITTO RY LOPETTAA TOIMINTANSA 
 
Maaliskuun lopulla Tartuntatautiliiton yhdistyskokous päätti yksimielisesti lopettaa liiton toiminnan vuo-
denvaihteessa 2011/2012. Päätöksen takana oli Raha-automaattiyhdistyksen uuden toimintastrategian 
myötä loppunut rahoitus. Taloudellisia edellytyksiä toiminnan jatkamiselle nykymuodossaan ei enää ole 
olemassa. 
 
Liiton jäsenistöstä valtaosa on terveyden- ja sairaanhoitajia, tartuntatautityössä työskenteleviä. Heille nel-
jä kertaa vuodessa ilmestynyt Takiainen –lehti on ollut tärkeä uuden tiedon saantikanava. Toinen ja erit-
täin käytetty liiton tiedotuspalvelu, nettisivut ovat vielä muutaman kuukauden käytössämme. Sivuilta löy-
tyy asiantuntijoiden kirjoittamaa ja tarkistamaan perustietoa tartuntataudeista. Käy katsomassa ja ota 
talteen. 
 
25-vuotiaan Tartuntatautiliiton toiminnan lopettaminen 
kertoo pienten yhdistysten haavoittuvuudesta. Mikäli 
julkista rahoitusta tai omaa, toimivaa varainhankintaa 
ei ole, on ainoa keino toimi vapaaehtoisuus. 
 
Tartuntatautiliiton toiminnanjohtaja, Tero Hautala, tote-
aa kirjoituksessaan: ”Tartuntatautien ehkäisytyö on jat-
kuva prosessi, ja liitto on ollut tällä tomintasektorilla 
vain yksi pieni osa monien muiden organisaatioiden 
joukossa. Rohkenen kuitenkin väittää, että täysin mer-
kityksetön ja helposti korvattava toimija me emme ole 
missään vaiheessa olleet.” 
 
Teron lausumaan on helppo yhtyä, ei todellakaan merkityksetöntä toimintaa. Itse kiitän Tartuntatautiliittoa 
paitsi menneen noin 10 vuoden yhdistystoimintamahdollisuudesta myös mahtavasta kanavasta päivittää 
omia tietojani.  
 
– Henna Korte, Tartuntatautiliitto ry:n hallituksen jäsen n. 10 v ja varapuheenjohtaja 2010–2011. 
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YK:n yleiskokouksen aids-erityisistunto 
 

2011 UN General Assembly High Level Meeting on AIDS, 
Unite for universal access, 8.-10.6.2011 New York 

 

Vuonna 2001 pidetyn YK:n Aids-erityisistunnon toinen viisivuotisseurantakokous järjes-
tettiin kesäkuussa New Yorkissa. Paikalla oli yli 3000 henkilöä yli 30 YK:n jäsenvaltios-
ta, suuri osa edustajista oli maiden päämiehiä. Suomesta paikalla oli 10-henkinen val-
tuuskunta, jossa mukana oli mm. suurlähettiläs Viinanen YK-edustustosta, ylilääkäri Vi-
rolainen-Julkunen STM:stä ja ulkoministeriöstä yksikön päällikkö Suomela-Chowdhury. 
Valtuuskunnassa oli mukana myös kansalaisjärjestöedustajat: järjestöpäällikkö Sini Pa-
sanen Positiiviset ry:stä sekä terveydenhuollon neuvonantaja Tiina Saarikoski Punai-
sesta Rististä. 
 
Alla oleva kooste pohjautuu Tiina Saarikosken matkaraporttiin. 
 
Kokouksessa käytiin läpi saavutuksia viimeisen 10 vuoden aikana, miten sitoumukset, 
jotka tehtiin vuosina 2001 ja 2006 loppuasiakirjoihin, ovat toteutuneet. Vuoteen 2015 
mennessä HIV-tilanteen pitäisi näyttää paremmalta. Tavoitteiksi kirjattiin: 
- sukupuoliteitse tarttuvien HIV-infektioiden määrän puoliintuminen 
- ruiskuhuumeiden käytön välityksellä tapahtuvien tartuntojen määrän puoliintuminen 
- äiti-lapsi –tartuntojen estäminen ja aidsiin liittyvien äitikuolemien huomattava vähe-

neminen 
- 15 miljoonan antiretroviraalista lääkitystä tarvitsevan HIV-tartunnan saaneen pää-

seminen laadukkaan, turvallisen ja turvatun lääkehoidon piiriin 
- HIV-positiivisten tuberkuloosin aiheuttamien kuolemien määrän puoliintuminen 
- HIV-tartuntaa koskevien maahantulo-, oleskelu- ja matkustusrajoitusten identifiointi 

ja näiden rajoitusten poistaminen. 
 
UNAIDS:in pääjohtaja Michel Sidibé painotti puheenvuoroissaan mm. tarvetta siirtyä 
yhä enemmän lyhyen aikajänteen kriisityöstä pitkäntähtäimen suunnitteluun koko HIV-
työn rintamalla ja tätä kautta päästään myös kestävämpiin ratkaisuihin. Kumppanimai-
den omistajuus omiin kansallisiin HIV-ohjelmiin, strateginen toiminta ja koordinaatio ovat 
tärkeitä. Sidibé korosti myös tarvetta löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja mm. maail-
manlaajuisen ehkäisytoiminnan ja lääkehoidon kattavuuden saavuttamiseksi. Erityis-
huomiota tarvitaan edelleen kaikkein haavoittuvimpien ryhmien tavoittamiseksi ja palve-
luiden saamiseksi heidän ulottuvilleen. Äiti-lapsi tartunnan ovat Sidibén mukaan edel-
leen haaste, mikä tarvitsee panostusta. 
 
Suomen, joka on sekä UNAIDS:n että Global Fundin tukijamaa, virallisessa puheenvuo-
rossa pääteemaksi oli valittu seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä oikeudet näihin. Eri-
tyisesti nuorille suunnattu seksuaalivalistus oli Suomen esille nostama asia. Huippuko-
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kouksen loppuasiakirjaan nuorten seksuaaliterveys ei vielä päässyt. Töitä on siis edes-
sä.  
Täysistuntojen lisäksi kokouksessa oli viisi paneelikeskustelua. Suomella oli kaksi viral-
lista paikkaa paneelia kohden. Seuraavassa Suomen edustajien kokoamat tiivistelmät 
ydinasioista. 
 
Paneeli 1:  "Shared responsibility—a new global compact for HIV"  

- Uuteen ajattelutapaan kuuluu yhteinen johtajuus, rikkaiden ja köyhien maiden vä-
linen sopimus, joka perustuu jaettuun vastuuseen ja yhteisiin arvoihin; globaalin 
perusturvan tulee toteutua; tulee tukea vahvoja kansallisia järjestelmiä; nuorten 
tulee antaa astua johtoon ja ”äänettömille” tulee antaa mahdollisuus osallistua ja 
sanoa mielipiteensä; 

- HIV-työn kansallista omistajuutta tulee korostaa, mutta tarvitaan myös pitkäjän-
teistä ulkopuolista tukea ja uusia yhteistyömekanismeja, etelä-etelä yhteistyötä ja 
paikallisia organisaatioita tulee hyödyntää enemmän kuin tähän saakka on tehty; 

- Resurssien viisaan käytön tulee olla ohjenuorana: varat tulee allokoida sinne mis-
sä niistä on eniten hyötyä, syrjäytyneillä tulee olla pääsy palveluihin ja heidän oi-
keuksiaan tulee kunnioittaa; 

- HIV-positiivisiin ja tartuntariskissä oleviin ryhmiin kohdistuvat rankaisevat lait ja 
leimaaminen tulee poistaa. 
 
 

Paneeli 2:  Prevention- what can be done to get to zero new infections? 
- HIV:n ehkäisyyn tarvitaan johtajuutta ja sitoutumista sekä kansainväliseltä että 

kansalliselta tasolta. 
- Ehkäisyn tulee olla oikein kohdennettua sinne, missä riskit ja tarve ovat suurim-

mat. Tähän tulee antaa tarpeeksi resursseja. 
- Nuorten rooli ja oikeudet ovat avainasemassa ehkäisevässä työssä. Lähestymis-

tapa pitää muuttaa kontrolloivasta osallistavaksi ja nuorten oikeuksia kunnioitta-
vaksi, huomioiden ryhmän heterogeenisuus.  

- Leimautumisen ja syrjinnän vastaiseen työhön tulee panostaa. Avainryhmät; 
seksityötä tekevät, huumeita käyttävät, miehet joilla on seksiä miesten kanssa ja 
transgender ihmiset tulee ottaa mukaan ehkäisevän työn kaikkiin vaiheisiin.  

- Rajoittavat ja ihmisoikeuksia riistävät lait pitää poistaa ja lainsäädäntöjä muuttaa 
HIV:n ehkäisyä tukevaksi.  

 
 
Paneeli 3: “Innovation and new technologies” 

- HIV-työ tarvitsee lisää innovaatioita ja uutta teknologiaa sekä ehkäisyyn että hoi-
toon, uusia lähestymistapoja HIV-työn ja käytettävissä olevien resurssien hallin-
toon sekä rahoituksen turvaamiseen aikaisempien vuosien kokemukselle raken-
taen. 

- Uusien innovaatioiden tulee olla kaikkien saatavilla. 
- HIV-positiivisten ja avainryhmien tulee olla mukana tutkimus- ja kehitystyössä in-

novaatioista valmiiden tuotteiden jakeluun asti. 
- Tutkimus- ja kehitystyöhön tulee varata riittävästi rahoitusta. 
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Panel 4: Women, girls and HIV 
Paneelissa tuotiin esiin tyttöjen ja naisten erityisasema; HIV:n naisille ja tytöille aiheut-
tamaa suhteetonta taakkaa, naisten miehiä suurempi todennäköisyys saada HIV-
tartunta sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja HIV:n yhteydet. Puheissa ko-
rostui fyysinen väkivalta ja sen uhka.  
 
Paneeli 5: Integrating the AIDS response with broader health and development 
agendas 

- HIV-positiivisten kuoleminen hoidettavissa oleviin tauteihin kuten tuberkuloosiin, 
ei ole hyväksyttävää 

- TB ja HIV -palvelut pitää ehdottomasti integroida 
- HIV-palvelut pitää sisällyttää vahvasti osaksi äiti-lapsiterveyspalveluja sekä sek-

suaali- ja lisääntymisterveyspalveluita.  
- ARV-lääkityksen avulla ihmiset elävät pidempään ja HIV-positiiviset sairastuvat 

myös ei-tarttuviin tauteihin, joka pitää huomioida palvelun tarjonnassa. 
- HIV ei ole ainoastaan terveyskysymys vaan myös sosiaalinen ja taloudellinen ky-

symys, joka pitää huomioida palvelutarjonnassa.  
- HIV pitää nostaa eristäytyneestä asemasta osaksi laajempia terveys- ja kehitys-

poliittisia toimia.   
 
 
 
 

  

 

Hiv-tilastoraportit 
 

http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/infe/yksikot/hiv-yksikko/tapaustilastot/  
 
18. syyskuuta päivitettyjen THL:n HIV-tilastojen mukaan Suomessa on todettu kaikkiaan 
2912 HIV-tartuntaa. Tämän vuoden aikana uusia tartuntoja on löydetty 122. Tartunnois-
ta 64 % on seksivälitteisiä, sama määrä kuuluu ryhmään tartuntareitti tuntematon (ei il-
moitettu) ja 4 % on ilmoitettu tapahtuneen ruiskehuumeiden käytön välityksellä. 
 
 
 
 

 
 
 
  

Kuvat: mtv3.fi ja femidom.com 

http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/infe/yksikot/hiv-yksikko/tapaustilastot/
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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 Outi Debnam, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoitelähde: SHAS ry:n jäsenrekisteri. 

Monistus ja postitus: Abbott Oy, Pihatörmä 1 B, 02240 ESPOO. 


