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Puheenjohtajan terveiset 

Kesä on ovella! 
 
On aika rauhoittua loman viettoon – toivottavasti jokaisella on 
mahdollisuus levätä, nauttia pitkistä valoisista päivistä ja kerätä 
voimia jälleen syksyn koitoksiin.  
 
Kesä merkitsee myös lähestyviä HIV-hoitotyön päiviä. Päivämäärät 
päiville ovat varmistuneet ja ilmoittautuminen on aukeamassa. 
Seuraa yhdistyksen nettisivuja, ja varaa paikkasi. Alustava päivien 
ohjelma löytyy tästä tiedotteesta. 
 
Kiitos kaikille jäsenkyselyyn osallistuneille. Saimme hyvää ja 
arvokasta tietoa mitä käyttää toimintamme kehittämiseen. Kooste 
kyselyn tuloksista on tässä tiedotteessa. 
 
 

Aurinkoisin terveisin 
 
 

Henna Korte 
puheenjohtaja  
 
Kannen kuva: Marja Pakarinen 
Tiedotteen kokoaminen ja layout: Henna Korte 
 
 
 
 

 
 
SHAS ry Hallitus 
 
Henna Korte 050 301 5303 

puheenjohtaja 
info(at)shas.fi 
 
Marja Pakarinen 050 5588299 

varapuheenjohtaja 
marja.pakarinen@uta.fi 
 
Irene Vainikainen 050 5240741  

jäsenrekisteri 
perhe.vainikainen(at)welho.com 
 
Riikka Vakula  

sihteeri 
riikka.vakulai(at)hus.fi  
 

Annu Voutilainen 040 5198537 

Varajäsen 
annu.voutilainen(at)pp.inet.fi 
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YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ESITTELYÄ 
 
Raha-automaattiyhdistys (RAY) tukee rahoituksellaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. RAY:n 
strategian mukaisesti tuetaan erityisesti järjestöjä, jotka toiminnallaan edistävät jonkin erityisryhmän, jä-
senistönsä tai laajemman ryhmän fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista hyvinvointia.  
 
Järjestöillä on tärkeä rooli mm. ehkäisevässä työssä ja uusien toimintamallien kehittämisessä. Ns. kol-
mannen sektorin eli järjestökentän rooli on tärkeä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltotyössä. Jär-
jestöt tukevat ja täydentävät toiminnallaan julkisia palveluita mm. tarjoamalla matalankynnyksen palvelui-
ta.  
 
HIV-työn kentässä järjestöillä on alusta lähtien ollut vahva rooli. Hiv-tukikeskus (aikaisemmin Aids-
tukikeskus) perustettiin vuonna 1986 Seta ry:n aloitteesta. Lisääntynyt tartunnan pelko ja uutisoinnin pää-
painon tuolloin ollessa miesten välisissä tartunnoissa, ruuhkautui Setan toimisto niin, että järjestö ryhtyi 
suunnittelemaan erillistä toimipistettä, tartuntojen ehkäisytyön, tiedottamisen ja anonyymin testauksen jär-
jestämiseksi. Punaisen Ristin Hiv-työ käynnistyi vuonna 1988 silloisen Lääkintöhallituksen pyytäessä 
apua kansalaisille suunnatun puhelinneuvonnan järjestämiseksi, koulutus ja ehkäisevä työ tulivat mukaan 
heti alusta lähtien. Ja samalla vuosikymmenellä käynnistyi myös tartunnan saaneiden aloitteesta Positiivi-
yhdistys ry vuonna 1989, joka täydensi järjestöjen tekemää HIV-työn kenttää, tuoden mukaan tartunnan 
saaneiden ja heidän läheistensä asiat. 
 
Kaikkien kolme järjestöä (tai niiden HIV-ohjelma) on päässyt aikuiseen ikään, toimintaa on jatkunut jo yli 
20 vuoden ajan. Kaikki kolme ovat vaihtaneet nimeä kuvaamaan paremmin nykyajan tilannetta ja todelli-
suutta. Ohessa on näiden yhteistyökumppaneidemme esittely, kaikki kolme tahoa voivat tuoda hyvää li-
sää mm. alueelliseen HIV-työhön, tukea tartunnan saaneelle tai koulutusta ja verkostoja HIV-positiivisen 
hoitotyötä toteuttavan tahon arkeen.  
 

 
 

Keväinen tervehdys Positiivisista!  
 
Positiiviset ry on vuonna 1989 perustettu hiv-tartunnan saaneiden ja 
heidän läheistensä valtakunnallinen vertaistuki- ja edunvalvontajärjes-
tö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hiv-tartunnan saaneiden poti-
lasjärjestönä, edistää hiv-positiivisten ja heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua, tukea hiv-
tartunnansaaneita, ehkäistä syrjintää sekä syrjäytymistä sekä parantaa elämänlaadun yleisiä edellytyksiä.  
 
Erona muihin hiv-työtä tekeviin järjestöihin, Positiivisten toiminta on suunnattu hiv-tartunnan saaneilta hiv-
tartunnan saaneille. Tämä varmistetaan vähintään sillä, että yhdistyksen hallituksesta enemmistö on aina 
itse hiv-tartunnan saaneita.   
 
Kuten kaikki yhdistykset Suomessa, myös Positiiviset ry on jäsenperustainen. Jäseniksi ovat tervetulleita 
kaikki hiv-positiiviset, läheiset sekä heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa edistämisestä kiinnostuneet. 
Jäsenmaksumme on vuodessa 10 euroa. Positiivisten toimintaan on mahdollista tutustua ja osallistua liit-
tymättä jäseneksi.  
 
Virallisen toiminta-ajatuksen lisäksi yritän tässä avata enemmän tämän vuoden toimintaamme. Toivotta-
vasti tästä on apua hiv-tartunnan saaneita työssään kohtaavien hoitajien ja muiden ammattilaisten työ-
hön. Sairaanhoitajat ovat nimittäin ensisijaisen tärkeitä tiedon lähteitä hiv-tartunnan saaneille niin Positii-
viset ry:n kuin muidenkin järjestöjen toiminnasta!   
 
Tällä hetkellä ajattelemme usein itse toimintaamme jakamalla sen tukeen ja erityisesti vertaistukeen sekä 
edunvalvontaan. Vertaistuki ja sen koordinointi on vertaiskoordinaattorimme Juha-Erkki Kantsin vastuu-
aluetta ja minä, Sini Pasanen, vastaan toiminnanjohtajana kaiken muun ohella enemmän edunvalvonnas-
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ta. Lisäksi meillä on työntekijä päiväkeskuksessa, joka vastaa yleisestä viihtyvyydestä, ruoan laitosta tai-
tojensa mukaan sekä toimii eräänlaisena ”seurustelu-upseerina”. Juhannukseen mennessä tulemme vielä 
palkkaamaan vakituisen asiakaspalveluhenkisen toimistosihteerin.  
 
 
Miten toiminta-ajatusta toteutetaan käytännössä ja miten yritämme parantaa hiv-tartunnan saanei-
den hyvinvointia?  
 
Positiiviset ry:ssä on päiväkeskus, toimisto tai jäsenistön toimitila – paikka kulkee usealla eri nimellä. 
Toiset tulevat Posyyn, toiset toimistolle, toiset päiväkeskukseen ja toiset lounaalle…  
 
Tulee sitten toimistolle tai Posyyn, olemme avoinna joka arkipäivä klo 9-16 ja tiistaisin tiistaikahvilana klo 
20 asti. Torstaisin on tarjolla torstailounasta klo 12.30. Lisäksi joka toinen lauantai olemme avoinna va-
paaehtoisvoimin ja noin klo 13–15 on tarjolla lauantailounas. Sisään voi kävellä koska vaan. 
 
Tiistaisin, kun on tiistaikahvila, ja torstaisin päivän aikana meillä käy noin 10–30 eri ihmistä. Myös lauan-
tailounaalla kävijöiden määrä vaihtelee. Muina päivinä kävijöitä on muutamasta kävijästä noin kymme-
neen. Viime vuonna päiväkeskuksessa ja lounailla oli noin 2 200 osallistumista. Emme kirjaa kävijöitä 
erikseen, mutta arvioidemme mukaan tässä on noin 170 eri ihmistä. Jotkut käyvät muutaman kerran vuo-
dessa ja jotkut käyvät lähes päivittäin. 
 
Päiväkeskuksessa järjestetään teemapäiviä / -iltoja ja erilaisia tapahtumia pääasiassa ihmisten omien toi-
veiden mukaan. Tällaisia ovat olleet mm. karjalanpiirakoiden leipominen (jo useita kertoja  ) ja lääkärei-
den pitämät teemaluennot. Lisäksi tehdään retkiä, käydään pelaamassa frisbee golfia, käydään teatteris-
sa… Kaikki on periaatteessa mahdollista, ja ihmisten toiveita ja ideoita pyritään toteuttamaan.  
 
Toimitilamme sijaitsevat Helsingissä ja siten palvelevat lähinnä pääkaupunkiseudulla asuvia. Muualla 
Suomessa asuville on mahdollistettu toisten hiv-tartunnan saaneiden ja/tai heidän läheistensä tapaamista 
järjestämällä vertaistapaamisia ja erilaisia kursseja ja leirejä.  
 
Tällä hetkellä alueellisia vertaisryhmiä kokoontuu Hämeenlinnassa, Tampereella, Oulussa, Rovanie-
mellä sekä Turussa. Näissä tapaamisissa käy muutamasta osanottajasta noin kymmeneen osallistujaan. 
Toiminnallisempiin tapaamisiin osallistuu usein enemmän ihmisiä.  
 
Lisäksi tällä hetkellä kokoontuu ryhmät naisille, miehille, heteroille, nuorille, läheisille ja päihteettömille 
positiivisille. Nämä ryhmät ja tapaamiset ovat avoimia ryhmiä ja mukaan voi tulla koska vaan. Ryhmistä 
saa lisätietoa Positiiviset ry:n toimistolta tai verti -yhdyshenkilöiltä. Yhdyshenkilöillä on verti -puhelimet ja 
sähköpostiosoitteet, joista voi tiedustella ryhmän toiminnasta. Yhteystiedot löytyvät esim. nettisivuilta 
kohdasta vertaistoiminta.   
 
Esimerkiksi naisten ryhmän tapaamiset ovat yleensä vapaamuotoista yhdessäoloa ja esim. yhdessä ruo-
an laittamista. Edellisellä kerralla Naisten illassa oli seksilelujen esittelyä. Hämeenlinnan vertaisryhmä 
avasi kesäkautta grillauksen parissa Aulangolla ja miesten ryhmä kokoontui Hiv-tukikeskuksessa.  
 
Tällä hetkellä kokoontuu myös taideterapia ryhmä, joka on suljettu ryhmä. Tällaisista rymistä tiedotetaan 
aina erikseen.   
 
Hiv ja Body / Brain / Sexual Life vertaiskoulutuksia järjestetään eri paikkakunnilla. Tarkoituksena on ja-
kaa tietoa siitä, miten ihmiset voivat elää pitempään ja ylläpitää terveyttään hiv-infektion kanssa eli lisätä 
tietoisuutta hivin kanssa elämiseen liittyen. Olennaisena ajatuksena on myös, että ihmiset oppisivat ky-
symään oikeita kysymyksiä lääkäriltä ja hoitajalta. Aiheina ovat sydän, sydän- ja verisuonisairaudet, ke-
hon muutokset, luusto, maksa ja munuaiset, aivot ja seksuaalielämä.   
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Elämänhallintakurssit 
Vuosittain järjestetään elämänhallintakursseja, joille mahtuu noin 30–40 osanottajaa. Tänä vuonna on 
vielä tulossa kesäleirin saaressa Sipoossa 18.–22.7. Mukaan mahtuu 50 osallistujaa, ja se on tarkoitettu 
kaikille hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.  
 
Poveri ja Helpperi jäsentiedotteet  
Positiiviset ry julkaisee Poveri -jäsentiedotetta. Lisäksi jäsenille lähetetään Helpperi tiedotetta. Poverissa 
on mm. uusinta tietoa hivistä sekä hiv-positiivisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Pove-
ria toimitetaan edelleen hiv-positiivisille jaettavaksi sairaaloissa. Maailman aids-päivänä 1. joulukuuta Po-
veri -tiedotteesta julkaistaan erikoisnumero. 
 
positiiviset.fi 
Positiiviset ry:n kotisivuilta löytyvät muun muassa tapahtumakalenteri, keskustelupalsta ja Poverin sekä 
Hiv-käsikirjan internet -versiot.  

 
 
 
Tukihenkilötoiminta  
Olemme kouluttaneet viimeisten kahden 
vuoden aikana tukihenkilöitä – niin hiv-
positiivisia kuin heidän läheisiään. Tukihenki-
löitä on saatavissa vasta tiedon hiv-
tartunnastaan saaneille sekä esimerkiksi tu-
eksi madaltamaan kynnystä osallistua toi-
mintaan. Tukihenkilöitä voi kysellä toimistol-
tamme joko Siniltä tai Juha-Erkiltä.    
 

Kuva. Positiiviset ry 

 
 
Edunvalvonta 
Edunvalvonnan puitteissa yritämme vaikuttaa kaikkiin hiv-tartunnan saaneita koskeviin epäkohtiin. Yksit-
täisiä ihmisiä autetaan selvittämään asioitaan ja havaittuihin epäkohtiin puututaan. Positiiviset ry:n toimis-
tolle voi aina ottaa yhteyttä, jos haluaa lisää tietoa hivistä ja hivin kanssa elämisestä. Tuemme kaikkia hiv-
tartunnan saaneita ja heidän läheisiään.  
 
Tässä on Positiiviset ry:n tulevia tapahtumia. Lisätietoja päivitetään kalenteriin ja aina voit soittaa 
meille, laittaa sähköpostia tai tulla käymään! Positiiviset on koko kesän avoinna normaalisti. Muutamia 
poikkeuksia voi tulla, ja niistä ilmoitetaan täällä nettisivuilla erikseen. 
 

- Sään salliessa suuntaamme Helsingissä luonnon helmaan torstaina 14.6. Paikka tarkentuu myö-
hemmin, ja sen saat tietoosi toimistoltamme (Emme aina julkaise paikkoja ja tarkkoja aikoja, kos-
ka se karkottaa monia osallistumasta. Joten useimmiten tiedon saa soittamalla tai laittamalla 
sähköpostia.). Toimistomme on muuten 14.6. suljettuna. 

- Juhannuslounasta on tarjolla keskiviikkona 20.6. klo 12.30 - 14. Torstaina 21.6. alamme puolen 
päivän aikaan siirtymään juhannuksen viettoon. 

- Homo- ja bimiesten tapaaminen on 29.6. Positiivisissa. 
- Perheryhmän uimaretki Helsingissä 1.7. klo 11. Ilmoittautumiset Helille puh. 044 7507 457. Sa-

malla saat tietää paikan ja tarkemman ohjelman. 
- Tänä vuonna järjestämme Kesäleirin saaressa Sipoossa 18.-22.7. Mukaan mahtuu 50 osallistu-

jaa! Ilmoittautumiset 25.6. mennessä. 
- Perinteinen vertaisviikonloppu naisille Turussa 3.-5.8. Ilmoittautumiset kesäkuun loppuun men-

nessä. 
- Kesäretki perheille Tampereelle ja Särkänniemeen 11.–12.8. 
- Heteroiden vertaisviikonloppu on tulossa syyskuussa 14.–16.9. 
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Katso lisää tapahtumia kalenterista nettisivuiltamme ja uusi myös Poveri ilmestyy ennen juhannusta! 
 
 

Toivon päivänä 4.6.2012 vietämme avoimia ovia uusissa toimitiloissamme klo 13–17 
 
Positiiviset ry on jo useiden vuosien ajan viettänyt Toivon päivää 4.6. Toivon päivän tarkoituk-
sena on viestittää hiviin liittyvistä myönteisistä edistysaskelista sekä vaikuttaa yhteiskunnan 
asenteisiin. Toivon päivänä viestitetään toivoa – toivoa paremmasta huomisesta.  
 
Tänä vuonna Toivon päivänä haluamme suurella ilolla ja ylpeydellä esitellä teille uusia toimitilo-
jamme Helsingin Kampissa. Tervetuloa siis tutustumaan uusiin tiloihimme, toimintaamme ja ta-
paamaan Positiivisten työntekijöitä, hallituksen jäseniä sekä aktiivisia vapaaehtoisia.  
 
Ovet ovat avoinna Toivon päivänä 4.6. klo 13–17. Toki meille saa tulla muinakin ajankohtina 
vierailulle! 
 
 
 
Lämpimästi tervetuloa!  
 
Sini Pasanen  
toiminnanjohtaja  
 
Positiiviset ry 
Malminkatu 24  
00100 Helsinki 
 
puh (09) 692 5441 
Sähköposti: toimisto@positiiviset.fi 
positiiviset.fi    
  

Kuva. Positiiviset ry 

 

 

 
Hyödynnä työssäsi Hiv-tukikeskuksen  
palveluita! 
 

 
Hiv-tukikeskus tarjoaa monipuolisia palveluita 
terveydenhuollon, kasvatus- ja opetusalan am-
mattilaisille, hiv-tartunnan saaneille, tartunnan 
saaneiden läheisille ja tartuntaa pelkääville. Pal-
veluiden tavoitteena on edistää hiv-tartunnan 
saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, 
terveyttä ja toimintakykyä ja tavoittaa haavoittu-
vassa asemassa olevia yksilöitä, joille nimettö-
män asioinnin mahdollisuus, luottamuksellisuus 
ja sensitiivisyys palveluissa ovat tärkeitä. Hiv-
tukikeskuksessa työskennellään moniammatilli-
sella, asiakaslähtöisellä ja kohderyhmäsensitiivi-
sellä työotteella, jonka keinot valitaan asiakkaan 
tarpeista lähtien. Asiakastyötä tekevät tervey-

den- ja sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, psy-
kologi ja seksuaalineuvoja ja -terapeutti.   
 
Hiv-tukikeskuksen tehtävä on myös tehdä aktii-
visesti hivin ennaltaehkäisytyötä esimerkiksi eri-
laisten kampanjoiden ja hankkeiden kautta sekä 
jatkuvien ennaltaehkäisytoimien avulla. Eri koh-
deryhmille suunnatut terveydenedistämistoimet 
ovat osa Hiv-tukikeskuksen perustyötä. Kam-
panjoiden yleisinä tavoitteina on lisätä yksilöiden 
ja väestö/väestöryhmien tietoisuutta ja tietoja 
hiv:n tartuntatavoista ja sairauden luonteesta, 
vähentää aiheettomia hiv-tartunnan pelkoja sekä 
edistää kondomin käyttöä.  
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Palveluita hiv-positiivisille sekä heidän lähei-
silleen: 
 
1. Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset 
2. Ryhmätapaamiset 
3. Puhelin- ja Nettineuvonta 

p. 0207 465 705 ja www.hivtukikeskus.fi  
4. Sopeutumisvalmennusleirit 

 Seniorikurssi 2.-4.3.2012. 

 Homo- ja bi-miesten kurssi 25.–
27.5.2012. 

 Perhekurssi 8.-10.6. 

 Maahanmuuttajille kurssi 24.–26.8.2012. 

 Hyvinvointikurssi 21.–23.9.2012. 

 Heteromiesten kurssi 13.–14.10.2012. 

 Maahanmuuttajanaisten kurssi 16.–
18.11.2012. 

 Työelämässä oleville vasta tartunnas-
taan tietoisille henkilöille järjestetään pe-
la ja kaksi arki-iltaa käsittävä kaupunki-
sopeutumisvalmennuskurssi työ ja per-
he-elämä yhteen sovittaen kurssiaikojen 
kanssa. 

5. Verkostotapaamiset asiakkaan hoitoon osal-

listuvien eri toimijoiden kanssa 

6. Vierailut ja luennot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. Hiv-tukikeskus 

 

 
Palveluita tartuntaa pelkääville tai omasta 
riskikäyttäytymisestään huolestuneille: 
 

1. Hiv-pikatestaus   

2. Yksilö- ja paritapaamiset  

3. Puhelin- ja Nettineuvonta 

Testaukseen kuuluu terveydenhuollon ammatti-
henkilön yksilöllinen seksuaaliterveysneuvonta 
ja ohjaus, jossa on mukana ennaltaehkäisevä 

näkökulma ja riskien vähentäminen. Hiv-testiin 
pääsee matalalla kynnyksellä ja nimettömänä.  
 
 
Palveluita ammattilaisille: 
 
Eri alan ammattilaisille Hiv-tukikeskus tarjoaa: 
1. koulutus-,  

2. konsultointi-,  

3. materiaalituotanto- ja  

4. uutiskirjepalveluita.  

5. Erilaisissa ammattilais- ja asiantuntijaver-
kostoissa toimiminen hiviin ja seksuaaliter-
veyteen liittyen on osa Hiv-tukikeskuksen 
toimintaa.  

 

 

Kuva. Hiv-tukikeskus 

 

Ammattilaisille suunnatun työn kohderyhmiä 
ovat usein sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-
laiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tiin opiskelevat. Muita kohderyhmiä ovat nuoret, 
nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, 
maahanmuuttajatoimijat, kasvatus- ja opetus-
alan ammattilaiset. 
 
Hiv-tukikeskuksen neuvontanumero on 0207 
465 720 (ma-pe 10-15.30), yhteyttä voi ottaa 
myös suoraan toimipaikkakohtaisesti haluamaa-
si työntekijään. Yhteystiedot löytyvät 
www.hivtukikeskus.fi – osoitteesta. 
 

 
  

http://www.hivtukikeskus.fi/
http://www.hivtukikeskus.fi/
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Punaisen Ristin hiv ja seksuaaliterveystyö  
 
 
Suomen Punaisen Ristin hiv-työllä on jo pitkät 
perinteet. Vuonna 1988 käynnistettiin SPR:n 
aids-projekti Raha-automaattiyhdistyksen rahoi-
tuksen avulla. Toiminnan tavoitteena oli koulut-
taa Punaisen Ristin toimijat antamaan terveys-
valistusta ja jakamaan tietoutta hiv-infektiosta 
ympäri maata. Toinen tärkeä tavoite oli kouluttaa 
vapaaehtoisia hiv-tartunnan saaneiden ja heidän 
omaistensa tueksi. Punainen Risti käynnisti pu-
helinneuvonnan ja muutamia vuosia myöhem-
min perustettiin matalan kynnyksen testauspai-
koiksi Pluspisteet.  
 
Hiv-infektio oli tuohon aikaan uusi, pelottava ko-
ko yhteiskuntaa koskettava terveydenhuollon 
ongelma. Sairauteen liittyi paljon tietämättömyyt-
tä, uskomuksia, pelkoa ja stigmaa. Puhelinneu-
vonta, koulutukset väestön tietoisuuden lisäämi-
seksi ja tukihenkilötoiminta luotiin vastaamaan 
ajan haasteisiin ja tarpeisiin.  
 
Sittemmin hiv-infektion hoito on kehittynyt mer-
kittävästi ja lääkehoidon kehittyminen on var-
masti yksi suurimpia lääketieteen saavutuksia 
historiassa. Ikävä kyllä, samaan aikaan ihmisten 
tiedon, asenteiden ja käyttäytymisen tasolla hiv-
infektion leviämisen ehkäisemiseksi tai tartunnan 
saaneiden syrjinnän vähentämiseksi vastaavaa 
saavutusta ei ole nähty. 
 
Tämän ajan haasteena tuntuukin olevan huole-
ton seksikäyttäytyminen ja lisääntynyt riskin otto, 
varsinkin nuorten keskuudessa. 15-24-
vuotiaiden ikäluokassa lisääntyneet klamydiatar-
tunnat kertovat siitä, että yhä useammin kondo-
min käyttö on unohtunut tai sitä ei ole haluttu 
käyttää. Suomen Punainen Risti pyrkii omalla 
toiminnallaan vastaamaan tähän ongelmaan.  
 
Punaisen Ristin hiv ja seksuaaliterveystyössä 
nuoret ovat aina olleet ehkäisevän työn tärkeä 
kohderyhmä. SPR:llä on merkittävä vapaaeh-
toisverkosto nuoria toimijoita, jotka toimivat ver-
taisvalistajina erilaisissa nuorten tapahtumissa, 
joista festarityö ja kesäkumikampanja kenties 
tunnetuimpia. Seksuaaliterveystyöhön koulutetut 
vapaaehtoiset kiertävät nuorten tapahtumissa ja 
esimerkiksi oppilaitoksissa keskustelemassa tur-
vallisesta ja vastuullisesta seksikäyttäytymisestä 
sekä kondominkäytöstä. Kondomiajokortti opas-
taa myös konkreettisesti kondominkäyttöön.  

 
Toinen tärkeä kohderyhmä Punaisen Ristin eh-
käisevässä työssä on matkailijat. Tälle kohde-
ryhmälle tarjoamme edelleen vapaaehtoisver-
kostomme avulla kohdennettua valistusta mat-
kailijoiden suosimissa kohteissa. Vapaaehtoiset 
järjestävät turvaseksipartiointia esimerkiksi Hel-
singin satamissa, rajanylitysasemilla sekä Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalla.  
 
Kohderyhmittäin suunniteltu ja suunnattu ehkäi-
sevä työ on toimintamme tärkein painopiste. 
Vahvuutemme on ainutlaatuinen, koulutettu va-
paaehtoistoimijoiden verkosto, joka tavoittaa ta-
vallisen kansalaisen ymmärrettävällä tavalla. 
 
Ehkäisevän työn lisäksi Punaisessa Ristissä 
toimii edelleen neljällä paikkakunnalla Pluspis-
teet, jotka tarjoavat matalan kynnyksen hiv-
testausta ja neuvontaa seksuaaliterveydestä. 
Pluspisteissä toimivat vapaaehtoiset ovat kaikki 
terveydenhuollon ammattilaisia ja tehtävään 
koulutettuja. Myös puhelinneuvonta on säilyttä-
nyt paikkansa Punaisen Ristin hiv-työssä ja hiv-
neuvontapuhelin päivystää neljänä iltana viikos-
sa.  
 

 
 
Kuva. Suomen Punainen Risti 

 
 
Ajankohtaista tällä hetkellä on näkökulman laa-
jentaminen siten, että hiv-työtä pyritään tiiviisti 
sisällyttämään osaksi Punaisen Ristin muuta 
terveyden edistämistyötä. Ehkäisevässä työssä 
sekä neuvonta- ja ohjaustyössä huomioidaan 
kokonaisvaltainen seksuaaliterveyden edistämi-
nen. Haasteena ja kehittämisen kohteena on 
luoda uudenlaisia seksuaaliterveysvalistukseen 
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sopivia puheeksi ottamisen menetelmiä ja työka-
luja vapaaehtoistoimijoille. Ensi syksynä on esi-
merkiksi valmistumassa uutta koulutusmateriaa-
lia oppilaitoksissa kiertäville vapaaehtoisille.  
 
Vaikka ehkäisevä työ ja neuvonta ovat vahvasti 
painopisteitämme, on Punainen Risti aina koros-
tanut stigman ja syrjinnän ehkäisyä hiv-työssä. 
Toimimme aktiivisesti mukana kansalaisjärjestö-
jen yhteisissä verkostoissa ja esimerkiksi Maail-
man aids-päivä yhteisenä ponnistuksena muis-
tuttaa asian esillä pitämisen tärkeydestä.  
 
Toivomme edelleen aktiivista yhteistyötä niin jär-
jestökentällä kuin julkisen terveydenhuollon 
edustajien kanssa. Omalta osaltamme haluam-
me tarjota täydentävää palvelua hiv-hoitotyön 
tueksi.  
 
Suomen Punaisen Ristin 
hiv/seksuaaliterveystyön ohjelma  
Tehtaankatu 1 a 
00140 Helsinki  
Puhelin 020 701 2125  
Internet:www.punainenristi.fi 
 
 

 
Kuva. Suomen Punainen Risti 
 
 

Valtakunnallinen hiv-neuvontapuhelin 
Valtakunnallisessa hiv-neuvontapuhelimessa 
saa ohjausta, tukea ja neuvontaa hiv-tartuntoja 
ja muita seksiteitse tarttuvia tauteja sekä turva-
seksiä koskevissa kysymyksissä. Puhelimessa 
päivystävät koulutetut vapaaehtoiset, joista val-
taosa on terveydenhuollon ammattilaisia. Valta-

kunnallinen hiv-neuvontapuhelin päivystää maa-
nantaista torstaihin klo 17-20.  
Pluspisteet 
Punaisen Ristin Pluspisteissä on mahdollisuus 
keskustella hiv-tartuntaan, seksiteitse tarttuviin 
tauteihin ja turvaseksiin liittyvistä asioista. Plus-
pisteissä voi käydä nimettömänä, maksutta ja 
ilman ajanvarausta hiv-testissä ja asiakkaille tar-
jotaan luottamuksellista, henkilökohtaista ohja-
usta ja neuvontaa.  
 
Joensuun Pluspiste  
SPR, Savo-Karjalan piiri 
Kauppakatu 35, 80100 Joensuu  
Puhelin (013) 226336 
Avoinna tiistaisin klo 17-19. 
 
Jyväskylän Pluspiste  
SPR, Länsi-Suomen piiri 
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä  
Puhelin (014) 621558  
Avoinna tiistaisin klo 17-19 
 
 
Kuopion Pluspiste 
SPR Savo-Karjalan piiri, Minna Canthin katu 32, 
70100 Kuopio.  
Puhelin (017)2811 288 
Avoinna tiistaisin klo 17-19 
 
Seinäjoen Pluspiste  
SPR, Länsi-Suomen piiri  
Laturitie 2, 60100 Seinäjoki.  
Puhelin (06) 4148555 
Avoinna tiistaisin klo 17-19. 
 
Tukihenkilöt 
Hiv-tartunnan saanut tai tartuntaa pelkäävä voi 
pyytää tuekseen vapaaehtoisen tukihenkilön. 
Tukihenkilöinä toimivat Punaisen Ristin koulute-
tut vapaaehtoiset. Tukisuhde on ehdottoman 
luottamuksellinen. Tukihenkilön voi saada otta-
malla yhteyttä hiv-neuvontapuhelimeen tai Plus-
pisteeseen.  
 
Lisätietoja:  
hiv/seksuaaliterveystyön koordinaattori  
puhelin 0207012125 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.punainenristi.fi/
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4. HIV-HOITOTYÖN PÄIVÄT 26.–27.8. 2012  
 
 
Sunnuntai 26.8. 
 
16:00  Ilmoittautuminen ja majoittuminen 
 
17.00 -   Ohjattua verkostoitumista / järjestöt esittäytyvät ja Buffet -illallinen 
 
Maanantai 27.8. 
 

 

8:30  Päivien avaus 
 
9:00  Hoitohenkilöstön mielipiteitä HIV:stä vuonna 2012 
 
9:30  Infektiosairaanhoitajan puheenvuoro 
  Sh Tarja Kestilä, Lapin sairaanhoitopiiri 
 
10:30 HIV:n varhainen toteaminen 
 Erityisasiantuntija Annu Voutilainen, Hiv-tukikeskus 
 
11.30 Lounas 
 
12:30  HIV-lääkehoito hoitotyön näkökulmasta 
 
13:15  HIV-hoitotyön työkaluja 
 
14:00  Tauko / kahvi 
 
14:30 HIV-hoitotyön työkaluja teema jatkuu 
 
15:00  Ajankohtaista HIV-infektiosta 

Infektiolääkärin luento 
  

15:45  Koulutuspäivien päätös 
 
 
Koulutus järjestetään Helsingissä, Vuosaaressa 
 
Mikäli tarvitset työnantajaa varten virallisemman kutsun koulutukseen, ota yhteyttä info@shas.fi .  
    

 
 
Koulutuksen järjestää SHAS ry ja sitä tukevat yhteistyökumppanit 
 
   

ILMOITTAUTUMISLINKKI AUKEAA NETTISIVUILLE, SAMOIN PÄIVITETTY 
OHJELMA LÖYTYY SIELTÄ.     www.shas.fi  
 
 

 

mailto:info@shas.fi
http://www.shas.fi/
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JÄSENKYSELYSTÄ HYÖDYLLISTÄ TIETOA TOIMINTAAN 
 
Edellisen jäsenjulkaisun välissä jaettiin kaikille SHAS:n jäsenille kyselylomake. Kyselyn 
tarkoituksena oli arvioida yhdistyksen nykyistä toimintaa, kerätä tietoa jäsenistön tarpeista ja 
toiveista sekä saada kehittämisideoita. Kyselylomakkeita palautettiin 35 kappaletta ja suuressa 
osassa lomakkeita oli runsaasti myös sanallista palautetta jäsenjulkaisuun ja yleisesti toimintaan 
liittyen. Suuri kiitos kaikille vastaajille! Palautetta on käsitelty hallituksen kokouksessa ja sen 
avulla on suunniteltu syksyn koulutuspäivää ja jäsenjulkaisujen tulevia aiheita. Lähes kaikki 
vastaajat (97 %) pitivät SHAS:n jäsenmaksua 20 € sopivankokoisena. Jäsenmaksu tulee 
toistaiseksi säilymään nykyisellä tasolla. 
 
Jäsenjulkaisua luetaan 
 
Kaikki jäsenkyselyyn vastanneet ilmoittivat lukevansa jäsenjulkaisun osittain tai kokonaan. 
Julkaisu onkin merkittävä osa yhdistystoimintaa. SHAS:n hallituksessa on pohdittu 
jäsenjulkaisun siirtämistä paperilehdestä kokonaan sähköiseksi julkaisuksi. Kysymys jakoi 
mielipiteitä myös jäsenkyselyssä, jossa hieman yli puolet kannatti sähköistä lehteä ja hieman 
alle puolet oli sitä vastaan. Valtaosa vastaajista kuitenkin ilmoittaa pitävänsä paperilehteä 
hyödyllisenä. Eräs vastaajista ilmoitti 
esimerkiksi vievänsä lehden työpaikalleen 
luettavaksi.  Jäsenpalaute vahvisti SHAS:n 
hallituksen päätöstä paperilehden 
säilyttämisestä toistaiseksi. Nykypäivän 
sähköisessä maailmassa paperinen 
jäsentiedote tullee paremmin huomatuksi ja 
luetuksi kuin sähköpostilehti, joka helposti 
hukkuu viestitulvaan. Jäsentiedotteeseen 
toivottiin erityisesti henkilöjuttuja HIV-työtä 
tekevistä ammattilaisista eri aloilla, 
kansainvälisiä uutisia ja kuulumisia, 
tutkimustiivistelmiä, tietoa lääkityksestä ja 
tiivistelmiä koulutuksista ja seminaar-
iesityksistä. 
Yhdistys avasi Internet-sivut www.shas.fi 
vuonna 2010. Sivuilla tiedotetaan 
yhdistyksen toiminnasta sekä tulevista 
koulutuksista, jaetaan koulutusaineistoa ja 
sieltä voi ladata materiaalia sähköisesti. Jäsenpalautteen perusteella sivut ovat osalle vielä 
tuntemattomat. Valtaosa vastanneista koki kuitenkin sivut hyödyl-liseksi tiedotuskanavaksi. 
Internet-sivujen kehittämistä HIV-hoitotyön asiantuntijaka-navaksi ehdotettiin yhdessä 
palautteessa. Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita Internet-sivujen kehittämiseksi.   
 
 
Yhdistys on jäsentensä näköinen  
 
Jäsenkyselyn palautteen perusteella selvästi suosituin tapa osallistua toimintaan ovat 
yhdistyksen koulutukset, joista lähes kaikki vastaajat olivat kiinnostuneita. Aikaisemmat 
koulutukset saivat positiivista palautetta vastaajilta. Muutamat vastaajista mainitsivat pitkän 
etäisyyden Helsinkiin tai oman työn olevan esteenä osallistumiselle. Koulutuksia muualle, kuin 
pääkaupunkiseudulle toivottiin useissa palautteessa. Elokuun 26.-27. järjestetään seuraava 

http://www.shas.fi/
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HIV-hoitajien koulutuspäivä Helsingissä. Toistaiseksi käytännön syyt ovat määritelleet 
koulutuspaikaksi Helsingin, mutta jonakin vuonna koulutuspäivä voitaisiin hyvin järjestää 
pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin. Erityisen hyvin tämä voisi onnistua, jos jossain päin 
Suomea paikallisilla yhdistyksen jäsenillä herää innostusta osallistua koulutuspäivän 
suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
 
 

Muutama vastaaja ilmoitti kiinnos-
tuksensa osallistua yhdistyksen ko-
kouksiin ja tapahtumiin talkooapuna. 
Kokoukset on järjestetty Helsingissä, 
koska hallituksen jäsenet ovat olleet 
pääkaupunkiseudulta. Yhdistyksen ke-
vät- ja syyskokouksiin kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita ja niiden ohessa on 
usein pientä ohjelmaa. Esimerkiksi 
viime vuoden syyskokouksessa nautit-
tiin herkullisen illallisen lisäksi erikois-
lääkäri Eija Hiltunen-Backin luennosta 
seksitaudeista.  

 
 

 
Vapaaehtoisuuteen perustuvassa yhdistystoiminnassa jokaisella jäsenellä voi olla suuri merkitys 
siihen, millaiseksi yhdistyksen toiminta muotoutuu. Osallistumisen tapa voi olla suuri tai pieni, 
mutta jokaisella jäsenellä on oma erityinen osaamisensa ja tarinansa HIV-työssä. Yhdistyksen 
toiminnan tavoitteena on jakaa tätä erityistä osaamista ja luoda verkostoja työn tueksi. Yksi 
kanava vaikuttaa yhdistystoiminnassa on jäsenjulkaisun kautta. Kaikenlaiset tarinat, 
työnkuvaukset, henkilöjutut ympäri Suomea työskenteleviltä jäseniltä ovat erittäin toivottuja. 
Omasta arkipäiväisestä työstään kertominen jäsenjulkaisussa voi olla loistava kanava 
verkostoitua ympäri Suomen. Voit lähettää juttusi hallitukselle osoitteeseen info@shas.fi.  
 
SHAS hallitus  
Jäsenkyselyn tulokset koosti Marja Pakarinen 
 

 

 
 

 
Infektiosairaanhoitajana HUS:n infektioklinikalla ja Helsingin Diakonissalai-
toksen Munkkisaaren palvelukeskuksessa 

Taustaa  

 Pääkaupunkiseudulla on vuonna1998 todetun epidemian seurauksena nyt yli 200 HIV-infektion 
saanutta huumeidenkäyttäjää 

 Toimiva hoitojärjestelmä on tärkeä työkalu HIV-epidemian rajoittamisessa, mutta hoidon 
toteuttaminen huumeidenkäyttäjille vaatii erityisosaamista ja enemmän resursseja kuin 
seksuaaliteitse HIV-infektion saaneiden kanssa tehtävä hoitotyö. Tämä on hoidettu 
moniammatillisena yhteistyönä HUS; ja Helsingin Diakonissalaitoksen toimesta 

mailto:info@shas.fi
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Toiminnan tavoitteena on alusta alkaen ollut saada HIV-positiiviset narkomaanit somaattisen hoidon 
piiriin huomioiden, ettei heitä voida tavoittaa erikoissairaanhoidon tavanomaisin keinoin. 

Olen työskennellyt HUS:ssa infektiosairaanhoitajana 11 vuotta. Työni on mielekästä sekä haastavaa. Voin 
tätä työtä tehdessäni pystyä hyödyntämään vanhoja ammattejani: mielenterveyshoitajana 18 vuotta, 
sosiaaliohjaaja, seksuaaliterapeutti sekä myös sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja. Valotan hieman 
toimeani, joka on mahdollistanut minulle tämän mielenkiintoisen työn. 

 

TOIMINNAN KUVAUS 

Toiminnan rahoittaa Helsingin kaupunki ja ylläpidosta vastaa Diakonissalaitos. Helsingin kaupunki ostaa 
HUS infektio erikoissairaanhoidon palvelut, joita ovat yksi infektiolääkäri, yksi infektiosairaanhoitaja ja yksi 
sosiaalikuraattori.  

Munkkisaaren palvelukeskuksessa on rekisterissä noin 220 HIV- ja/tai C-hepatiitti -positiivista 
päihteidenkäyttäjää. Heistä noin puolet on naisia. Muista tilastoista mainittakoon n. 20 MRSA -altistusta, 
n. 10 MRSA –kolonisaatiota,  seitsemän TBC hoidettua potilasta sekä tällä hetkellä 11 DM-seurannassa 
olevaa henkilöä. 

 

MUNKKISAAREN HIV-VASTAANOTTO 

Munkkisaaren palvelukeskuksessa infektiolääkärin/ infektiosairaanhoitajan palvelut ovat järjestetty 
toteutuviksi tiistaisin ja torstaisin. Sairaanhoitajan kautta tapahtuva puhelinkonsultaatio on mahdollisia 
päivittäin. Sähköinen potilastietojärjestelmä auttaa työn toteutumisessa.  

Infektiovastaanotolla: 

 Hoitovasteen seuranta 

 Toimenpiteet,( pienet kirurgiset toimenpiteet, verikokeiden otto valtimosta) ja niissä 
avustaminen 

 Jatkot/hoitosuunnitelma (laboratorion sekä infektiolääkärin kalenterin merkinnät) 

 Munkkisaaren sairaanhoitajan kanssa yhteistyö ja kirjaaminen (lääkkeiden uusinnat) 

 Potilaan seurannoista tiedottaminen asuttamisyksiköihin sekä muille tahoille tarvittaessa 

 Sairaanhoitajan vastaanotto: 

 Verikoetulosten kertominen, hoidon seuranta, seksuaalikysymyksiin vastaaminen, 
kirjaaminen. 

 Munkkisaaressa myös MRSA käytännön järjestelyt, näytteiden otto sekä henkilökunnan 
kouluttaminen 

 Asuttamisyksiköiden näytteiden oton organisointi, (tarrat, näyteputket), hoitopuheluiden 
järjestäminen, Helsingin kaupungin inf. lääkärin konsultointi sekä rekisterin ylläpitäminen 

 

YHTEISTYÖ MUIDEN AMMATTIRYHMIEN JA ERI TAHOJEN KANSSA: 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat psykiatriset osastot, vankilat, asuttamisyksiköt, terveyskeskukset 
Meilahden eri osastot, Haartmannin ja Töölön sairaala, A-klinikat ja huumepäivystys. Lisäksi tärkeää 
yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin kanssa, kuten Positiiviset ry:n ja Hiv-tukikeskuksen. 
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PROJEKTIT 

 Rokotukset: 

 Pneumovax (Aurora inf.pkl kautta,) 

 A-hepatiitti rokotukset (THL koulutti, kaksi viikkoa kaikki rokotettu) 

 B-hepatiitti 

 H1N1- rokotukset 

 

SEKSUAALINEUVONTA 

Olen valmistunut vuonna 1995 seksuaaliterapeutiksi Metodi Teamin koulutamana. Infektioklinikalla pidän 
vastaanottoa kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Munkkisaaren potilaille on myös vastaanotto 
mahdollista. 

 

OMASTA JAKSAMISESTA ON PIDETTÄVÄ HUOLTA 

Kun tätä toimenkuvaa lukee, moni kysyy, että miten jaksan tehdä tätä työtä. Oma arvomaailmani kulkee 
mukana ja ohjaa toimintaani. Myös koulutukset/työkokemukset ovat suuressa osassa tätä työtä 
tehdessäni. 

Potilailla on oma ainutlaatuinen elämäntilanne, johon 
hoitajana tuon mukaan ammatillisuuteni ja kokemukseni. 

Jaksamistani auttaa myös harrastukseni. Rullaluistelen, uin, 
hölkkään ja käyn kuntosalilla, sekä Remu -mäyräkoiran 
kanssa lenkkeilyä. Lastenlapsia on kolme, joten heidän 
kanssaan saan löytää aina sen ”oman lapseni”, joka työn 
tohinassa voi joskus hävitä. 

” Älä pelkää  

  että elämä loppuu. 

  Pelkää 

  ettei se koskaan ala” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva. Marja Pakarinen 
 

Jos teksti herätti kysymyksiä, ota reilusti yhteyttä 

Katariina Salminen, sh, seksuaaliterapeutti, 
Puh. 040 7217794 
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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: 
 
Irene Vainikainen,  
SHAS-jäsenrekisterivastaava  
050-5240741 
Auroran sairaala os 5-2 
PL 348 
00029 HUS 
irene.vainikainen(at)hus.fi 
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Kuva Marja Pakarinen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osoitelähde: SHAS ry:n jäsenrekisteri. 
Painatus: Abbott Oy, Pihatörmä 1 B, 02240 ESPOO. 


