
Suomen HIV/aids –
sairaanhoitajayhdistys  

Toukokuussa saimme mais-

tiaisia jo kesän lämmöstä. 

Keskikesää olemme joutuneet 

viettämään viileämmässä kelis-

sä, mutta toivottavasti lämpi-

missä tunnelmissa. Haluamme 

toivottaa kaikille jäsenille oi-

kein rentouttavaa kesää!    

Tämä tiedote on toinen tänä 

vuonna ja ilmestyy vain säh-

köisessä muodossa. Tiedote 

sisältää linkkejä, joita klikkaa-

malla pääset kätevästi tarkem-

man tiedon lähteille.  

Kevätkokous järjestettiin tou-

kokuussa ravintola La Fami-

gliassa Helsingissä. Kokouk-

sen aluksi kuulimme alustuk-

sen yhdistyksen viestinnästä ja 

keskustelimme SHAS:n vies-

tintäkeinoista. Asiantuntijavie-

raamme Tia Härkösen esityk-

sen löydät tästä linkistä. 

Yhdistyksemme keskeiset 

viestintäkanavat ovat net-

tisivumme, sähköpostiviestin-

tä ja uudet Facebook-sivut. 

Viestintäkanavat ovat pienelle 

yhdistyksellemme varsin riittä-

vät, mutta haasteena on niiden 

monipuolinen hyödyntämi-

nen.  

Viestintä parhaimmillaan on 

monikanavaista ja vuorovai-

kutteista. Hallitus toivoo, että 

jäsenemme rohkaistuisivat 

hyödyntämään yhdistyksen 

viestintäkanavia tiedon välittä-

miseen ja verkostoitumiseen. 

Kanavamme ovat kaikille 

avoimet!  

Jos siis Sinulla hyvä lukija, on 

jotain tiedotettavaa tai ideoi-

ta/palautetta yhdistyksen vies-

tintään liittyen, otathan mei-

hin yhteyttä tai käy kommen-

toimassa esim. Facebook-

sivuilla. 

Pohdintaa sosiaalisen median 

hyödyntämisestä HIV-

hoitotyössä löytyy myös Annu 

Voutilaisen matkakertomuk-

sesta NECTM5 seminaarista.   

HIV-hoitotyön koulutuspäivät 

järjestetään tänä vuonna Van-

taalla. Koulutuspäivien ohjel-

marunko ja ilmoittautumislo-

make löytyvät sivuiltamme 

www.shas.fi. Ohjelmassa on 

jälleen mielenkiintoisia luento-

ja ja antoisia keskusteluja kol-

legojen kanssa. Tapaamisiin 

siis syyskuussa!  

Kaunista kesää toivottaen 

Marja Pakarinen 

puheenjohtaja 

 

Kuva: Marja Pakarinen 

Kesäviestejä puheenjohtajalta 

Sähköpostiviestintä on yhdis-

tyksemme keskeinen tapa 

tiedottaa.  

Jäsenrekisterissämme on kui-

tenkin jonkin verran puutteel-

lisia tietoja, erityisesti sähkö-

postiosoitteiden kohdalla.  

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.  

Ilmoituksen yhteystiedoista 

voit tehdä osoitteeseen     

info@shas.fi tai verkkosivu-

jemme kautta sähköisellä lo-

makkeella. 

      

Muista päivittää jäsentietosi! 
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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. 

http://www.slideshare.net/tiahar/kuinka-viet-viestisi-shasyhdistys
http://www.slideshare.net/tiahar/kuinka-viet-viestisi-shasyhdistys


Jokavuotiset HIV-hoitotyön 

koulutuspäivät järjestetään 28.

-29.9.2014. Paikkana on Sokos 

Hotel Vantaa. 

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.  

Tänä vuonna koulutuspäiville 

on määritelty pieni osallistu-

mismaksu, jolla katetaan kus-

tannuksia. Hinta SHAS ry:n 

jäsenille on molempien päivi-

en osalta 20 euroa ja ei-

jäsenille 50 euroa. Vain maa-

nantain ohjelmaan osallistuvil-

le hinta on edullisempi.  Hinta 

sisältää ohjelman, majoituksen 

ja ruokailut.  

Hoitotyön päivien järjestämis-

tä tukee lääketeollisuus. 

Tänä vuonna HIV-hoitotyön 

päivien aiheita ovat HIV ja 

mielenterveys, HIV-hoitotyön 

profession kehittyminen, sekä 

seksuaalisuuden erilaisten 

muotojen kohtaaminen hoito-

työssä.  

Koulutuspäivien tarkempi 

ohjelma löytyy verkkosivuil-

tamme kesän aikana.  

Ilmoittautuminen päiville 

on avautunut. Sähköiseen 

ilmoittautumislomakkeeseen  

ja päivien esittelyyn pääset 

tästä linkistä www.shas.fi/hiv-

hoitotyon-paivat. 

Tapaamisiin koulutuspäivillä! 

varojen tukemiseen sekä mies-

ten seksuaali- ja lisääntymis-

terveyteen. 

Lisätietoa toimintaohjelmasta 

löydät THL:n sivuilta  

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos julkaisee SELI-
verkostokirjettä seksuaali– ja 
lisääntymisterveyden alan 
toimijoille ja aiheesta kiinnos-

Uusi seksuaali- ja lisääntymis-

terveyden toimintaohjelma 

vuosille 2014–2020 on julkais-

tu.  

Seuraavien kuuden vuoden 

aikana seksuaali- ja lisäänty-

misterveyden edistämisessä 

keskitytään erityisesti seksuaa-

likasvatukseen, monikulttuuri-

suuteen, synnyttäjien voima-

tuneille. Verkostokirje kertoo 
alan ajankohtaisista aiheista: 
koulutuksista, tapahtumista, 
julkaisuista, kehittämishank-
keista ja tutkimustuloksista. 
 
Verkostokirjeeseen pääset 
tutustumaan ja voit tilata sen 
sähköpostiisi tästä linkistä.  
 

Ilmoittaudu HIV-hoitotyön koulutuspäiville 

Uusi seksuaali– ja lisääntymisterveyden ohjelma 

Kuva: Marja Pakarinen 

Kuva: Marja Pakarinen 

heti diagnoosin jälkeen.  
 
Lisäksi suomenkielinen net-
tisivusto www.shetoshe.fi 
tarjoaa naisille tietoa HIV:stä 
ja SHE-ohjelmasta. Tarkoitus 
on voimaannuttaa ja tukea 
naisia. 
 
Materiaalisalkun ja SHE-

sivuston on laatinut HIV:n 

kanssa elävistä ihmisistä koos-

tuva työryhmä yhteistyössä 

hoitavien lääkäreiden kanssa. 

SHE-ohjelmaa on tukenut 

biolääkeyritys Bristol-Myers 

Squibb. 

SHE-ohjelma HIV-positiivisille naisille 

Suomeen on lanseerattu SHE-
ohjelma, joka on lähtenyt liik-
keelle vuonna 2010 ja toimii 
tällä hetkellä noin 12 maassa. 
 
Ohjelman ovat kehittäneet 
HIV-positiiviset naiset yhdes-
sä lääkärien ja hoitajien kans-
sa. Nyt suomalaisia naisia 
koulutetaan vertaistukihenki-
löiksi, jotka auttavat muita 
HIV-positiivisia naisia etenkin 

"Olen saanut SHE-

ohjelmasta 

itseluottamusta, ystäviä, 

lisää terveyttä ja paljon 

tietoja. Vertaistukiryhmä 

on tehnyt minusta 

vahvan ja itsenäisen" 

- Silvia Peretti 
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Terveisiä Matkalääketieteen konferenssista Bergenistä 

Kansainvälisiä HIV-konferensseja 2014 

AIDS 2008, Wien 

Kuva: Marja Pakarinen.  

Jäsenemme Annu Voutilai-
nen raportoi Bergenissä 
järjestetystä konferenssista.  
 
5th Northern European Con-
ference on Travel Medicine 

pidettiin 4.-8.6.2014 Ber-
genissä Norjassa, jonne osal-
listuin SHAS:laisena. Pidin 
konferensissa esityksen mat-
kailijoiden HIV:n ja seksitau-
tien ehkäisystä Suomessa.  
 
HIV:n ja muiden seksitautien 

ehkäisy matkailijoiden keskuu-

dessa on tärkeää, koska vuo-

sittaisista suomalaisten HIV-

tartunnoista 35-50 % saadaan 

ulkomaan matkoilta. Tiedäm-

me myös, että suomalaiset 

hakeutuvat tai ohjautuvat koh-

tuullisen harvoin ennen mat-

kaa terveydenhuollon vastaan-

otolle saamaan matkailijoille 

suunnattua terveysneuvontaa. 

 Lisäksi emme tiedä kuinka 

suuri osa matkailijoista saa 

seksiin liittyvää neuvontaa 

ennen matkaa. Olemme kehit-

täneet Suomessa monenlaisia 

väyliä tavoittaaksemme eri 

matkailijaryhmät myös seksi-

tautien ennaltaehkäisyn näkö-

kulmasta. HIV-hoitotyön 

asiantuntijoina meillä onkin 

aikamoinen tehtävä ylläpitää 

näiden väylien kautta toimivi-

en neuvontaa ja ohjausta anta-

vien henkilöiden innostusta ja 

osaamista sekä pitää toisemme 

tietoisina erilaisista tavoista, 

joilla parhaiten voimme HIV-

tartuntoja ennaltaehkäistä.   

Matkailijoiden neuvonnan 

tulee sisältää matkailijan 

(oman) riskinarvioinnin, riittä-

vän tiedon antamisen HIV:sta 

ja muista seksitaudeista, niiltä 

suojautumiselta ja matkan 

jälkeen mahdollisesti tarvitta-

vista testi- ja hoitomahdolli-

suuksista. Matkailijoille tulee 

myös kertoa mistä saa lisätie-

toa, kun ja jos sitä matkalla tai 

sen jälkeen tarvitsee. 

Lue Annun koko raportti 

seminaarista nettisivuiltam-

me, josta löydät myös esi-

tyksen diat. 

hoitajien kesken jakamalla 

kokemuksia ja kehittämällä 

hoitotyötä. Verkoston perus-

taminen on vielä alkuvaihees-

sa ja varsinainen perustaminen 

tapahtuu 4.9 Tukholmassa.  

Tervetuloa mukaan! Ohjelma 

ja ilmoittautumisohjeet löyty-

vät nettisivuiltamme. 

 

 

Syyskuun 4. järjestetään en-
simmäinen verkostotapaami-
nen Pohjoismaiden HIV-
hoitajille Tukholmassa. 

Tarkoituksena on tehdä poh-

joismaista yhteistyötä sairaan-

toinen vuosi ja se kokoaa yh-

teen yli 20 000 osallistujaa.  

Konferenssin sivuilta löytyy 

runsaasti ajankohtaista tietoa.  

www.aids2014.org  

Lokakuussa Espanjassa järjes-

tetään HIV-hoitotyön konfe-

renssi, jossa on mahdollisuus 

päivittää tietojaan HIV-

infektion hoidosta ja verkos-

Heinäkuun lopulla järjestetään 

20. kerran kansainvälinen 

HIV-konferenssi ”AIDS 

2014” Melbournessa, Australi-

assa. Konferenssi on suurin ja 

merkittävin koulutus– ja tie-

donvaihtopaikka HIV-työtä 

tekeville ja HIV-tartunnan 

saaneille.  

Konferenssi järjestetään joka 

toitua eurooppalaisten kolle-

gojen kanssa.  Ilmoittautumi-

nen konferenssiin onnistuu 

vielä syksyn aikana. Tarkem-

pia tietoja konferenssista  

www.xcdsystem.com/

EHNC 

1. Nordic Nurses 

Meeting 

4.9.2014 
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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. 

 

Jäseneksiliittymislomake http://www.shas.fi/

jaseneksi/ 

 

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 

Verkostoituminen  kansallisel-
la ja kansainvälisellä tasolla on 
tapahtuman parasta antia.  

Vaikka on tuntuma, että asiat 
menevät Pohjolassa samaan 
malliin, ei se niin aina olekaan. 

Asiantuntijaluennoitsijat olivat 
edustettuina laajalti eri maista. 

Yhteissession pääteemana 
olivat HIV ja syöpä sekä diag-
nosoimattomien HIV-
positiivisten tavoittaminen. 
Hoitajien session teemana oli 
“Best practices in HIV Patient 
Education  and Stigma Reduc-
tion”. 

Hotellin aulan pöydille olim-
me tuoneet ei maista  potilas-

Jäsenemme Helena Mäki-
nen osallistui HIV-
tapaamiseen Tukholmassa. 

 Gilead järjesti kuudennen 
pohjoismaisen koulutuksen 
12.6 Tukholmassa. Paikkana 
oli viihtyisä Stockholm City 
Conference. Koulutus on 
suunnattu hoitajille ja lääkä-
reille, jotka työskentelevät 
HIV:n kanssa.  

Osanottajia oli noin 180, Suo-
mesta 20 ja Ruotsi oli tietysti 
runsaslukuisena  edustettuna. 
Aamun session ohjelma oli 
yhteinen hoitajille ja lääkäreil-
le, iltapäiväksi jakaannuimme 
kouluttautumaan omiin ryh-
miin. 

materiaalia, johon oli mahdol-
lisuus tutustua taukojen aika-
na. 

Koulutusaiheita olivat HIV ja 
syöpä, sekä diagnosoimatto-
mien HIV-tartunnansaaneiden 
tavoittaminen. Hoitajien osi-
ossa keskusteltiin viestintä ja 
neuvonta hoitotyössä, sekä 
stigman vähentäminen.   

 

Lue Helenan raportti mat-

kan annista kokonaisuu-

dessaan nettisivuiltamme.  

The 6th Nordic Summer HIV Meeting 

Sähköpostiosoite: 

info@shas.fi 

Kuva: Outi Debnam 
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