
Suomen HIV/aids –
sairaanhoitajayhdistys  

Käsissänne on vuoden kolmas 

tiedote, joka teemana voisi 

olla verkostoituminen ja HIV-

hoitotyön profession kehitty-

minen.  Syksy on nimittäin 

ollut täynnä antoisia verkos-

toitumisen ja osaamisen kehit-

tämisen tilaisuuksia, joista 

jäsenemme raportoivat tässä 

tiedotteessa.  

Myös yhdistyksen HIV-

hoitotyön päivillä syyskuun 

lopussa keskusteltiin verkos-

toitumisesta ja sen merkityk-

sestä. Yhdistykselle tuli myös 

toiveita organisoida HIV-

hoitajien verkostoa, joka pa-

rantaisi mahdollisuuksia hoita-

jien väliseen tiedonkulkuun ja 

konsultaatioon. Tämän koke-

vat tärkeäksi erityisesti he, 

jotka työskentelevät hyvin 

itsenäisesti HIV-hoitotyön 

parissa. Otamme toiveen va-

kavasti ja pohdimme, millaisia 

keinoja voisimme tuoda jäse-

nistömme käyttöön ammatilli-

sen yhteydenpidon helpotta-

miseksi. Mielellämme kuulem-

me ja vastaanotamme myös 

ideoita, ajatuksia ja yhteistyön 

organisaattoreita. Meitä voi 

lähestyä esim. nettisivujen tai 

Facebookin kautta.  

Lokakuun puolessa välissä 

järjestettiin kansainvälinen 

HIV Nursing –konferenssi 

Barcelonassa Espanjassa. Pai-

kalla oli myös SHAS:n edusta-

jana Irene Vainikainen. Kon-

ferenssin ajankohtaisia aiheita 

voitte lukea tästä tiedotteesta 

ja yksityiskohtaisemmin net-

tisivuiltamme. 

Kansainväliset verkostot ja 

tiedonvaihto muiden maiden 

kollegojen kanssa on loistava 

keino kehittää osaamista ja 

saada uusia välineitä sekä nä-

kökulmia työhön.  Tänä syk-

synä perustettiin uusi Pohjois-

mainen verkosto HIV-

hoitajille. Lisätietoa verkos-

toon liittyen löydät tästä tie-

dotteesta. Toivottavasti mah-

dollisimman moni käyttää 

tämän tilaisuuden hyväkseen!    

HIV-kentällä vuoden koho-

kohta on vielä tulossa. Maail-

man aids-päivää vietetään 

jälleen 1.12. erilaisten tapahtu-

mien merkeissä ympäri Suo-

mea. Jokainen voi myös omal-

la työpaikallaan tai kotiseudul-

laan tuoda päivän teemaa 

esiin, jakaa materiaaleja tai 

järjestää tilaisuuksia.  

Muistattehan myös SHAS:n 

syyskokouksen. Toivotamme 

kaikki jäsenemme tervetulleik-

si kokoukseen ja illallistamaan 

kanssamme White Lady ravin-

tolaan Helsinkiin. Kokouskut-

sun löydätte tiedotteen viimei-

seltä sivulta.  

 

Iloista ja valoista vuoden lop-

pua toivottaen 

Marja 

Kuva: Marja Pakarinen 

Puheenjohtajalta 

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos on julkaissut juuri uudet 

verkkosivut seksuaali– ja 

lisääntymisterveydestä. 

Tuore kokonaisuus tarjoaa 

ammattilaisille monipuolista 

tietoa, jonka avulla aiheita on 

helpompi käsitellä omassa 

työssä. Sivusto tuo ajankoh-

taista tietoa aiheesta myös 

päätöksentekijöille, opettajille 

ja opiskelijoille. 

Uusi seksuaali- ja lisääntymis-

terveyden toimintaohjelma 

vuosille 2014–2020 on nyt 

myös ladattavissa vapaasti 

THL:n sivustolta. 

Uusia tietolähteitä verkossa 
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Tässä tiedotteessa: 

TULOSSA:  

XVI valtakunnallinen 

HIV koulutus 

11.2.2015 

Helsingissä. 

Edellisten vuosien 

materiaalit tästä 

linkistä.  

http://www.thl.fi/fi/web/seksuaali-ja-lisaantymisterveys
http://www.thl.fi/fi/web/seksuaali-ja-lisaantymisterveys
http://www.thl.fi/fi/web/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/ajankohtaista/seksuaali-ja-lisaantymisterveyden-toimintaohjelma-2014-2020
http://arvosta.fi/FI/Arvo-seminaarit/Seminaari%202014/
http://arvosta.fi/FI/Arvo-seminaarit/Seminaari%202014/
http://arvosta.fi/FI/Arvo-seminaarit/Seminaari%202014/


Konferenssi järjestettiin Bar-

celonassa 19.-20.10.2014. 

Konferenssia isännöi IAPAC 

”International Association of 

Providers of Aids Care” 

yhteistyössä EHNN:n 

”European HIV Nursing Net-

work” kanssa. 

Osallistujat Suomesta olivat sh 

Helena Mäkinen (HUS, Auro-

ran sairaala), farmaseutti Mari-

ka Romppanen ja sh Eija Tal-

vitie (Helsingin Diakonissalai-

toksen Palvelukeskus) ja sh 

Irene Vainikainen (SHAS:n 

edustaja) 

Konferenssiin osallistui 150 

hoitajaa 26 eri maasta, 4 eri 

mantereelta.  Luentoja oli 

kahden päivän aikana yli 20, 

paneelikeskusteluita 4, niistä 2 

oli ns. lounaspaneeleja. Lou-

nasta syödessäkin kuunneltiin 

HIV:n liittyvää asiaa. 

Helena Mäkinen oli yhtenä 

panelistina ”Evolving HIV 

treatment Paradigms – What 

We Need to Know – paneelis-

sa”. 

Melkein kaikki luennot olivat 

sairaanhoitajien/ hoitotyön 

asiantuntijoiden esittämiä. 

Päivien aikana nousi vahvasti 

esille sairaanhoitajien ammat-

titaito ja kokemus HIV-

potilaiden hoitamiseen liitty-

vissä asioissa. Moni luento 

käsitteli myös eri maissa tehty-

jä tutkimuksia, mitkä liittyvät 

HIV-infektioon. 

Luennoista jäi mieleen, että 

työskentelemme Euroopassa 

samojen asioiden ja ongelmien 

kanssa. 

HIV todetaan usein myöhäi-

sessä vaiheessa  (HIV tode-

taan vasta, kun potilaalla on jo 

jokin liitännäissairaus). 

Kyseessä ei enää ole kuole-

man tauti vaan pitkäaikaissai-

raus. 

On olemassa hyvät lääkkeet ja 

lääkkeiden saatavuus Euroo-

passa on hyvä. 

(Konferenssissa puhuttiin aika 

vähän ns. kolmansien maiden 

HIV-tilanteesta).   

Eri puolilla Eurooppaa ollaan 

huolissaan kondomin käytön 

vähenemisestä ja riskikäyttäy-

tyminen seksissä on lisäänty-

nyt. Etenkin miesten väliseen 

seksiin on tullut myös huu-

mausaineiden käyttöä (Chem-

sex).   

Stigmaa on vielä erittäin pal-

jon.   

Mielenterveydestä (Mental 

Health) HIV-potilailla kuultiin 

hyvä luento. Kuten myös 

maahanmuuttajien (Migrants) 

ongelmista. Näistä aiheista voi 

tarkemmin lukea nettisivuil-

tamme tästä linkistä, jonne 

on koottu  lyhennelmät joista-

kin luennoista. 

Konferenssin luentoihin voi 

käydä myös tutustumassa 

seuraavilla nettisivuilla 

www.iapac.org  

Irene Vainikainen, SHAS halli-

tus 

aiheesta, kuinka hoitaja toimii 

potilaan mielenterveyden tu-

kena. Ihmisen sairastuessa 

tulee selvittää mielenterveyden 

suojatekijöitä, jotka vahvista-

vat ja auttavat potilaan selviy-

tymistä sairaudesta sekä toi-

saalta kartoittaa yksilön riski-

tekijöitä, jotka voivat altistaa 

mielensairastumiseen.  

Henrikki Brummer-

Korvenkontio, (THL) päivitti 

tietomme HIV-testauksesta ja 

tulevista tartuntatautilain 

muutoksista.  

Koulutuksessa kuultiin jälleen 

mielenkiintoisia luentoja ja 

keskusteluita HIV-

hoitotyöhön liittyen.  

Dinah Arifulla, (THL) luennoi 

meille HIV-hoitotyön profes-

siosta ja sen vahvistamisesta. 

Saimme vinkkejä verkostoitu-

miseen ja havaitsimme, miten 

tärkeää meille on hoitotyön 

käytäntöjen kehittämiseksi olla 

aktiivisesti yhteydessä toisiim-

me. 

 Taru Kaivola luennoi meille 

Jussi Nissinen piti luentosessi-

on seksuaalisuudesta. Saimme 

työkaluja seksuaalisuuden 

puheeksiottamiseen ja malleja 

avaavien tai tarkentavien kysy-

mysten käyttöön.   

Poimimme jäsenistöllemme 

parhaita osuuksia luennoista, 

joita voit käydä lukemassa 

nettisivuiltamme tästä lin-

kistä.  

Annu Voutliainen, SHAS halli-

tus 

European HIV Nursing Conference 

 6. HIV-hoitotyön koulutuspäivät 28.–29.9.2014  

Kuva: Annu Voutilainen. 

Kuvassa Dinah Arifulla, 

THL. 

Kuvassa: Helena Mäkinen (vas.), 

Eija Talvitie, Marika Romppa-

nen ja Irene Vainikainen 
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1st Nordic HIV Nurse Network Meeting  
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Ensimmäinen pohjoismaisten 

HIV-sairaanhoitajien tapaami-

nen oli Tukholmassa 4.9.2014. 

Tapahtuman järjestelyistä 

vastasi Gilead. 

Päivä alkoi Ruotsin, Suomen  

ja Tanskan esityksillä oman 

maansa sairaanhoitajien vas-

taanottotoiminnasta ja HIV-

tilanteesta. Yhtäläisyyttä on 

paljon. Sairaanhoitajien vas-

taanotoilla keskustellaan poti-

laan kanssa lääkityksestä, ad-

herenssista, seksuaalisuudesta, 

ravitsemuksesta ja lähes mistä 

vain potilaan sairauteen ja 

elämään liittyvistä asioista.  

Suomessa Auroran Infektio-

sairauksien poliklinikalla sai-

raanhoitajat aloittivat  2011 

lääkärin korvaavat vastaanotot 

vakaassa terveystilanteessa 

oleville HIV-potilaille. Lääkä-

rin korvaavia sairaanhoitaja-

vastaanottoja pitävien sairaan-

hoitajien on täytettävä sovitut 

kriteerit mm. koulutuksen ja 

työkokemuksen osalta. 

Norjan hoitajat eivät päässeet 

mukaan, Islannista oli yksi 

hoitaja edustettuna, joka sai 

tapaamisestamme  runsaasti 

aineksia HIV-hoidon kehittä-

miseen. Suomea edusti kolme 

sairaanhoitajaa. 

Peter Richards Lontoosta 

kertoi kokemuksistaan Paxton 

Green ja OneClinic:lla. Klini-

kat toimivat sairaanhoitajave-

toisesti. Sairaanhoitajat kirjoit-

tavat reseptejä ja potilaat ovat 

sitoutuneet pitkään hoitosuh-

teeseen. Tämän päivän haas-

teita ovat potilaiden tarpeiden 

huomioiminen, ikääntyvä vä-

estö, toimiminen julkisen ter-

veydenhuollon kanssa ja kas-

vava stigma. 

Klinikka toimii iltaisinkin ja 

asiakkaat ovat antaneet myön-

teisestä palautetta joustavista 

vastaanottoajoista. 

Tulevaisuuden visioina Peter 

näkee lisää yhteiskunnan tarjo-

amia palveluja HIV-

positiivisille, sairaanhoitajien 

kasvavan roolin ja verkkopal-

velujen kehittämisen. 

Iltapäivän workshoppien vetä-

jänä toimi suomalaissyntyinen 

sairaanhoitaja Katri Manninen 

Tukholmasta. Hän johdatti 

meidät taitavasti pohtimaan, 

mitä koemme tärkeänä ja 

kuinka haluamme kehittyä 

työssämme ja sairaanhoitajan 

roolissa. 

Esille nousseita ajatuksia eten-

kin muissa Pohjoismaissa 

olivat mm. laajempi HIV-

koulutus ja rakenteiden luomi-

nen sairaanhoitajille HIV-

potilaiden vastaanottoja var-

ten. 

Päivän lopuksi perustimme 

pohjoismaisen HIV-

sairaanhoitajaverkoston viralli-

sesti.  Tarkoituksena on kehit-

tää ja vaihtaa kokemuksia 

HIV-hoitotyöstä. Kokouksia 

pidämme alussa puhelimitse ja 

koulutusta on tarkoitus järjes-

tää ensi vuonnakin.  

Suomen yhteyshenkilöt ovat 

Helena Mäkinen ja Batulo 

Essak. Meihin voi halutessaan 

ottaa yhteyttä helena.makinen

(at)hus.fi,  p. 050 4272461 tai 

batulo.essak(at)

hivtukikeskus.fi, 

p .0207465734 

Verkostossa on voimaa! 

Terveisin Helena ja Batulo 

keräyksistä, kynttilätapahtu-

mista, koulutustilaisuuksista, 

seminaareista, näyttelyistä ja 

konserteista. 

Jokainen voi omalla paikka-

kunnallaan tai työyhteisössään 

nostaa Maailman aids-päivän 

sanoman esiin esim. laittamal-

la esiin julisteita, kiinnittämällä 

rintaan punaisen nauhan tai 

Maailman aids-päivän tavoit-

teena on lisätä ihmisten tietoi-

suutta HIV:sta ja aidsista sekä 

kampanjoida ennaltaehkäisyn 

ja hiv-positiivisten oikeuksien 

puolesta. 

Maailman aids-päivää on vie-

tetty Suomessa vuodesta 1988. 

Maailman aids-päivän vietto 

on jo vuosia koostunut lipas-

järjestämällä aiheeseen sopi-

van tilaisuuden. Esim. Helsin-

gissä voit osallistua kynttiläta-

pahtumaan tai hartauteen 

Kampin kappelissa. 

Tietoa päivän tapahtumista, 

ideoita päivän viettoon ja il-

maisia materiaaleja (mm. julis-

teet) löydät sivuilta 

www.maailmanaidspaiva.fi.  

Uusi 

Pohjoismainen 

HIV-hoitajien 

verkosto 

perustettu 

—tule mukaan!   
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Kuva: Batuloa Essak (oik) 

Helena Mäkinen ja Christel 

Estlander 

Kiinnittämällä rintaasi punaisen 

nauhan osoitat tukesi hiv-

positiivisille ja hiv-työlle. 

http://www.maailmanaidspaiva.fi
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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 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  

Aika:  27.11.2014 klo 17.30  

Paikka:  Ravintola White Lady, Mannerheimintie 93,                

 00270 Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan 

tarkastajan valinta  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seu-

raavalle kalenterivuodelle  

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 2015  

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö  

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

Kokouksen jälkeen nautimme yhdessä illallista ravintola White Ladyssa. SHAS tarjoaa illallisen jäsenil-

le. Ilmoittautumiset 21.11.2014 mennessä Irene Vainikaiselle s-posti: perhe.vainikainen@welho.com. 

Kutsu syyskokoukseen 27.11.2014 

Sähköpostiosoite: 

info@shas.fi 
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