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E
esti HIV-positiivsete võrgustiku 

11. suvekooli raames toimus Eesti 

ühenduste konsortsiumi (Eesti HIV-

positiivsete võrgustiku ning MTÜ-de LUNEST  

ja VEK LGBT) strateegilise planeerimise koos-

olek. Koosoleku viis läbi Vene Föderatsiooni 

esindaja, avaliku ühenduse Humanitaarprojekt 

juhataja Denis Kamaldinov. Tema juhtimisel 

töötati välja Eesti Konsortsiumi strateegiline 

tegevuskava. 

Sündmus oli osa rahvusvahelisest projektist 

„Partnerlus HIV-iga seotud teenuste kättesaa-

davuse järjepidevuse tagamiseks Ida-Euroopa ja 

Kesk-Aasia regioonis“, mida AIDS-i, tuberkuloosi 

ja malaariaga võitlemise ülemaailmse sihtasu-

tuse GFATM (Global Fund) toetusel viib ellu Ida-

Euroopa ja Kesk-Aasia HIV-positiivsete ühendus 

ECUO koostöös Euraasia kahjude vähendamise 

võrgustikuga EHRN. 

Ehkki nakatumiste avastamise tempo on 

viimase kümne aasta jooksul langenud, on 

Eesti Euroopa riikide seas uute HIV-nakkuste 

diagnoosimise sageduse poolest kolmandal 

kohal. HIV-i levimus uimasteid süstides tarvi-

tavate inimeste hulgas on kõrge kogu maailmas 

(48,3%). HIV-i levimus teiste peamiste 

Strateegiline planeerimine



riskirühmade seas on väiksem: kinnipeetavate 

hulgas on see 15,8%, sekstöötajate hulgas 

6,2% ja meestega seksivate meeste hulgas 

3%. Paraku on see statistika iganenud — kõige 

värskem riiklik aruanne HIV-i/AIDS-i käsitleva 

kohustuste deklaratsiooni ellurakendamise 

kohta (2016) viitab kümne aasta tagustele 

uuringuandmetele. Praegusel ajal levib viirus  

eelkõige heteroseksuaalsetel viisidel. Nakatu- 

mus nii HIV-i kui ka tuberkuloosi on jätkuvalt 

kõrge — 12% —, ja Eesti on multiresistentse 

tuberkuloosi levimuse poolest maailma riikide 

seas 27. kohal. 

Strateegia „90-90-90“ kohaselt peaks Eestis 

olema oma HIV-positiivsest diagnoosist 
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teadlikud 12 150 inimest, 10 953 inimest 

peaksid saama retroviirusvastast ravi, ning  

mitte vähem kui 9248-l neist peaks viiruse 

hulk olema sedastamatu. Alates 2000. aastast 

on Eestis süstides uimasteid tarvitavate ini- 

meste hulgas kujunenud välja üks tõsisemaid 

kontsentreeritud HIV-epideemiaid — HIV-nak- 

kuse levimus Eesti süstivate uimastitarvi- 

tajate seas on 50–60%. Maailma tervis-

hoiuorganisatsioon WHO 2013. aasta kalkulat- 

sioonide kohaselt on HIV-positiivsete inimeste 

hinnanguline hulk Eestis 13 500 (teisisõnu 

— üks sajast Eestimaa elanikust on HIV-

positiivne). Eestit peetakse eeskujulikuks 

näiteks riigist, kus üleminek programmide 

riiklikule rahastamisele on olnud edukas. Riigi 

toetus peamistele riskirühmadele suunatud 

tegevustele pole aga piisav. Näiteks ei tehta 

mingisugust süstemaatilist tööd MSM-idega.  

HIV-raviga kaetuse protsent kõigi HIV-posi- 

tiivsete seas on Eestis üks Euroopa 

madalamaid, samas kui uute HIV-nakkuste seas 

on hilinenud diagnoosiga juhtumite osakaal 

63%. Ametkonnad astuvad samme raviga 

kaetuse laiendamiseks; näiteks tühistati 2017. 

aastal rahastamise ülempiir retroviirusvastaste 

ravimite ostmiseks. Riiklik HIV-ravi programm 

on hõlmatud rahvastiku tervise arengukavasse 

aastateks 2009–2020. Paraku puudub meie 

riigis seni HIV-i ennetuse ja ravi vallas tehtud 

edusammude, nendega seonduvate takistuste 

ja nende ületamise arutamiseks tõhus platvorm, 

mis hõlmaks kõiki asjassepuutuvaid osapooli 

ja sektoreid. Kodanikuühiskonna ja peamiste 

riskirühmade dialoog riiklike struktuuridega 

pole olemuselt süsteemne. 

http://ecuo.org/estonskij-konsortsium-

soobshhestv-provel-strategicheskoe-

planirovanie/
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Suve lõpul korraldas Eesti HIV-positiivsete 

võrgustik EHPV Narva-Jõesuus 11. korda 

traditsioonilise suvekooli HIV-nakkusega 

elavatele inimestele ja nende sugulastele. 

Alates 2006. aastast on EHPV igal aastal läbi 

viinud suvekooli — teabe- ja koolitusseminari 

HIV-nakkusega elavatele inimestele. Sündmuse 

EHPV XI rahvusvaheline 
suvekool Soome  

lahe kaldal: „Ühtsuses 
peitub jõud“

eesmärkideks on mh informatsiooni jagamine, 

hariduse pakkumine ja platvormi võimaldamine 

kogemuste vahetamiseks, aga ka vaba aja 

meeldiv sisustamine. Alates 2010. aastast on 

suvekoolis osalenud külalised naaberriikidest — 

Venemaalt, Ukrainast, Lätist, Rootsist ja Poolast. 

Kohtumise teeb eriliseks see, et osalejad saavad 

kaasa võtta lapsi, kellega tegeleb haridustöötaja, 

kuni lapsevanematele juhtimiskoolitust 

pakutakse. 

EHPV suvekooli traditsiooniks on saanud 

rahvusvahelise kogemusega koolitajate 

osalemine. Minevikus on koolitusi läbi viinud 
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sellised andekad ja tunnustatud spetsialistid 

nagu Nikolai Nedelski, Damir Bikmuhametov, 

Jekaterina Stepanova, Natalja Leontšuk, Deniss 

Godlevski, Gennadi Roštšupkin jt. 

Eesti HIV-positiivsete võrgustiku ja Eesti 

kogukondade konsortsiumisse kuuluvate 

strateegiliste partnerite — MTÜ-de LUNEST ja 

VEK-LGBT — tiheda tegevusgraafiku ja ühiste 

ettevõtmiste arvukuse, nagu ka palavate ja 

väga palavate ilmade tõttu lükati traditsioonilise 

suvekooli toimumine sel aastal augusti lõppu. 

Majanduslikel põhjustel kutsuti tänavusse 

suvekoolile osalejaid ainult Eestist. 

EHPV suvekooli populaarsus on aastast aastas-

se kasvanud, pakkudes osalejaile ikka meeldivaid 

üllatusi loomingulise ja professionaalse lähe-

nemisega õppetööle ja muudele arendava-

tele tegevustele. Kõik võrgustiku korraldatud 

suvekoolid on osutunud asjakohasteks ja toonud 

osalejaile praktilist kasu. 

Ühistöö raames oli osalejail võimalus jagada 

kogemusi, vahetada teavet, saada uusi teadmisi 

uuenduslike testimisviiside, ravi ja huvide kaitse 

kohta ning keskenduda ka partnerlussuhetele 

ja kogukondade rollile riigis jätkuva HIV-

epideemia ohjeldamisel. Suvekooli raames 
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toimusid loengud, rühmatöö, psühholoogia- ja  

psühhoteraapiateemalised õpitoad ning mitme-

sugused loomingulised, sportlikud ja vabaaja-

tegevused. 

Suvekooli programm oli tähendusrikas ja 

informatiivne. Viis päeva õpinguid looduse rü- 

pes — see on midagi muud kui koolitus akadee-

milises keskkonnas; siin pole kellelgi kusagile 

kiiret ja keskkond ise soodustab hariduse 

omandamist. Igakülgne õppetöö, koolitused 

juhendajate käe all, nauditavad eined, oivaline 

spaakompleks, päikseline ilm, šamanistlik pu-

hastus- ja heaoluriitus, kitarri saatel laulmine… 

Kõik suvekooli hommikud algasid virgutava 

võimlemisega. Kultuuri- ja haridusprogrammi 

täitsid akustilised kontserdid rannal, õhtused 

sauna- ja basseinimõnud, sportlikud mängud, 

jalutuskäigud vabas õhus ja kunstiteraapia. 
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Tagasiside suvekoolil osalenutelt oli väga 

positiivne. Nagu näha, ootavad kõik juba 

järgmist aastat: „Kõigil oli suvekooli 

kaasa tuua midagi erilist.“ „Ilma kõigi 

teieta poleks koolituslaager holistiline!“ 

„Tundsime puudust neist, kes tulla 

ei saanud, kuid need, kes tulid, tegid 

ühiselt veedetud aja unustamatuks!“ 

„Iga päev oli teistsugune kui eelmised.“ 

„Te kõik olete erilised!“ „24 tunni jooksul 

jõudis juhtuda nii palju, nagu oleks 

mööda lennanud terve nädal. Ja ometi 

tundus mulle suvekooli viiendal päeval,  

nagu saabunuksin siia alles eile! 

Ühesõnaga — täitsa metafüüsika!“ „Suur 

tänu kõigile!“ 

http://mv.ecuo.org/hi-mezhdunarodnaya-

letnyaya-shkola-ehpv-na-beregu-finskogo-

zaliva-v-edinstve-sila/
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Juunis alustas valitsusväline organisatsioon ja 

Eesti HIV-nakkusest mõjutatud kogukondade 

konsortsiumi liikmesühing VEK-LGBT 

ettevalmistusi Tallinnas 6.–9. juulil toimunud 

LGBT-kultuuri festivaliks ja rongkäiguks Baltic 

Pride. 

LGBT+ festivali põhitee-

maks oli kontseptsioon 

„KOOS“, mis ei seondu 

ainult hiljuti vastu võetud 

kooseluseadusega, vaid 

tähendab ka sidusust 

ja heanaaberlikkust ning viitab üksikisiku 

kasvatusele ja küpseks indiviidiks kujunemisele. 

Tänavu ühendasid Tallinn Pride ja Baltic Pride 

jõud suure, neli päeva kestnud festivali korral-

damiseks, mille raames toimus rahvusvaheline 

konverents ning hulk LGBT-kogukonna ajaloo 

„Erinevad inimesed, sama mure“

Üritus polnud rõhutatult 

agressiivne; selle atmosfäär oli 

turvaline, pidulik ja pingevaba.“

teemalisi seminare, kinoseansse, näituseid, 

pidusid, piknikuid ja ekskursioone. 

7. juulil osalesid VEK-LGBT ja EHPV rahvusvahelisel 

konverentsil „LGBT+ kogukond: koos minevikus, 

olevikus ja tulevikus“, mille eesmärgiks oli leida 

viise mugava ja ohutu keskkonna loomiseks 

inimestele hoolimata nende seksuaalsest 

sättumusest ja soolisest 

enesemääramisest. 

Konverentsi raames arutati 

mitmesuguseid teemasid,  

k.a koostööd inimliku ja 

salliva ühiskonna ehitamisel 

ning Eestis selles suunas 

tehtud edusamme. 

Konverentsil toimunud arutelus osales tervise- 

ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes märkis, 

et „Eesti ühiskond on hakanud mõistma, et 

LGBT+ inimesed on täieõiguslikud ühiskonna 
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liikmed, kellele peavad olema tagatud teistega 

samaväärsed õigused. Inimene on inimene.“ 

8. juulil peeti esimest korda viimase kümne aasta 

jooksul Tallinn Pride’i, millel mitmete allikate 

osutusel osales kaks kuni kolm tuhat inimest 

eri riikidest. VEK-LGBT esindus Pride’il korraldas 

meediakampaania Robert Carri sihtasutuse 

projekti „Tervishoidu saab osta, kui olemas on 

eelarve“ raames. 

Meediakampaania ettevalmistamise käigus 

töötasid VEL-LGBT aktivistid ja vabatahtlikud 

välja kampaania kontseptsiooni ja eesmärgi — 

innustada inimesi HIV-i küsimuses olema need, 

kes nad on. Üks kogukonna peamiseid sõnumeid 

oli „Erinevad inimesed, sama mure“ (ingl Dif-

ferent People. Same Problem). 

Kahe organisatsiooni — VEK-LGBT ja EHPV — 

esindajad moodustasid ühtse kolonni loosun-

gitega, mis kannustasid Eestimaa kogukondi 

ühinema HIV-nakkuse vastases võitluses. 

VEK-LGBT juhataja Jekaterina Smirnova 

andis meediaportaali Postimees repor-

tereile otse eetrisse intervjuu, milles kirjel- 

das nii organisatsiooni ennast kui ka mee- 
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Eesti ühiskond on hakanud 

mõistma, et LGBT+ inimesed on 

täieõiguslikud ühiskonna liikmed“

diakampaania eesmärke. „Pride’il osalemine on 

meie ühingu jaoks väga tähtis. Meil on hea meel,  

et saime võimaluse rääkida endast ja oma  

tegevustest ning olla nähtavad neile,  

kes meid vajavad.“ Meediakampaania toel in- 

nustas VEK-LGBT taas kord riiki ja 

otsusetegijaid pöörama tähelepanu MSM-

idele suunatud programmide alarahastuse, 

nagu ka HIV-i ennetamise kontaktieelsete 

ja -järgsete vahendite ning spetsiaalselt  

MSM-idele mõeldud arstliku ja psühholoogilise 

hoolduse puuduliku kättesaadavuse problee-

midele. Suurem osa Baltic Pride’il osalenuist 

nentis, et üritus polnud rõhutatult agressiivne 

ning et selle atmosfäär oli turvaline, pidulik ja 

pingevaba. 
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Ajalehe MK-Estonija arvamusrubriigis ilmus tänavu 4. septembril Mart 
Kalveti ja Jelena Antonova artikkel „Kingitus kõige nõrgemale ja kogu 
ühiskonnale“ 

„Rekordiliselt kõrgest narkosuremusest Eestis 

ei saa pärast rohkem kui kümnendi väldanud 

katastroofilisi tagajärgi enam rääkida kui 

kriisist, pigem on tegu uue normaalsusega. 

Ühiskonda õõnestavate sõltuvushäirete 

mõistmine, ennetamine ja ravi muutub üha 

aktuaalsemaks kogu maailmas.“

http://www.ohtuleht.ee/828429/endine-

soltlane-koigil-on-narkomaanist-ukstapuha 

„Diskrimineerimine tõrjub nad ühiskonna 

äärealadele, kus nad on sunnitud omal 

käel hakkama saama. Täna on Eestis 

rohkem kui 9000 uimastitarvitajat, kelle 

üldsuse suhtumine on n-ö üle parda 

visanud. Vihkamine ja eelarvamused ei saa 

muuta nende suhtumist oma füüsilistesse 

vajadustesse, vaid tekitavad ainult 

mõlemapoolset diskrimineerimist, hirmu ja 

tõrjumist.“

http://arvamus.postimees.ee/4213843/mart-

kalvet-ja-jelena-antonova-uimastikahjude-

vahendamise-keskused-kingitus-kogu-

uhiskonnale

http://www.mke.ee/mnenie/bolee-9000-upotreblyayushchikh-narkotiki-lyudej-vybrosheny-za-

bort-obshchestvennym-otnosheniem
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Eestimaa jahedast kliimast hoolimata oli  

september ühingule LUNEST viljakas mitme-

te sõnavõttude ja intervjuude poolest. Tuli- 

sed valimiseelsed arutelud, uute süstlavahe-

tuspunktide avamine, üldsuse külm sõda 

uimastitarvitajate vastu — kõik need teemad 

panid ajakirjanikke esitama palju küsimusi 

uimastitarvitajate kogukonnale. 

http://www.ohtuleht.ee/588309/mart-kalvet-

eesti-praegune-narkopoliitika-ei-toota

http://vikerraadio.err.ee/v/vikerhommik/

rubriigid/vikerhommikintervjuud/

loigud/282e344a-7f3a-46f6-a4ff-

46137e4297d3/intervjuud-7-35-ene-villak-ja-

raiman-kukk-kas-sustlavahetuspunkt-

EL-i narkopoliitika koordinaatorite 
kohtumine

Tallinnas toimus Euroopa Liidu riikide 

uimastipoliitika koordinaatorite nõupidamine. 

Seekordne kohtumine toimus tavalisest 

veidi erinevalt. Kohtumisel osalesid Eesti 

uimastitarvitajate ühenduse LUNEST esindajad 

Mart Kalvet ja Jelena Antonova, kes tutvustasid 

uut organisatsiooni ja rääkisid uimastitar-

vitajate elust meie jõukas ja liberaalses riigis. 

http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/

terevisiooni_lood/762edcc8-c857-4ba7-a163-

24b47c64b6d3/mart-kalvet-eesti-voiks-

vaadata-riikide-kogemusi-kellel-on-head-

tulemused-uimastikahjude-vahendamisel6\\

http://www.err.ee/610491/el-uimastipoliitika-

suundub-karistamiselt-ennetamisele

September on lõikuskuu
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Uuringut ettevalmistav seminar toimus Tallinnas 

augusti alguses. 

Osalejatel oli võimalus: 

• saada teavet nais-uimastitarvitajate õiguste 

tüüpiliste rikkumiste kohta Kesk- ja Ida-Euroopa 

ning Kesk-Aasia riikides; 

• saada üksikasjalikku teavet selle kohta, 

Uuring nais-uimastitarvitajate õiguste rikkumisest

kuidas tõhusalt suhelda ÜRO naiste 

õiguste diskrimineerimise likvideerimise 

komitee (CEDAW) ja muude rahvusvaheliste 

ametkondadega; 

• kujundada arusaamine kvalitatiivsetes 

teadusuuringutes rakendatavatest peamis- 

test põhimõtetest ja nende rollist ker-

gestihaavatavatesse rahvastikurühmadesse 

uudiskiri

uudiskiri

uudiskiri

uudiskiri



Üritus viidi läbi tänu Euraasia kahjude vähendamise 

võrgustikule EHRN, mida esindas koolitaja 

Aleksander Tšehhanovitš, ja Eesti riiklikule Tervise 

Arengu Instituudile. Tänu koolituse käigus tehtud 

4.–6. augustil toimus Jõhvis Eesti uimastitarvitajate ühingu 
LUNEST organisatsiooni arendamise teemaline koolitus

tööle said ühingu eesmärgid ja ülesanded senisest 

selgemaks ning sõnastati ühingu missioon. Kooli-

tusel osalesid ühingu LUNEST liikmed Narvast, 

Kohtla-Järvelt ja Tallinnast."

kuuluvate naiste olukorra uurimise juures; 

• arendada põhjalike intervjuude läbiviimiseks 

vajalikke praktilisi oskuseid; 

•    õppida tõhusalt suhtlema ajakirjanduse,  

kohalike ametnike ja rahvusvaheliste inimõigus-

ametkondadega.

Seminari viis läbi Euraasia kahjude vähendamise 

võrgustik EHRN. Tallinnas korraldas sündmust MTÜ 

Convictus Estonia osalusel ühing LUNEST.

uudiskiriuudiskiri

uudiskiri



„Uimastipoliitika ja kogukond: uued 

teadmised ja aktsioonide algatamise 

üldine kontseptsioon“

Regionaalsel kohtumisel osales ühingu LUNEST 

juhataja Jelena Antonova. Rahvusvahelise 

uimastipoliitika konsortsiumi IDPC esindaja 

Jamie Bridge andis ülevaate rahvusvahelisest 

uimastikontrolli süsteemist ja tutvustas 

Moldova, Kišinjov, 11. juuli

asjassepuutuvaid ÜRO agentuure. 

Osalejad panid tõhusa ja tasakaalustatud 

uimastipoliitika väljatöötamise ja elluvii-

mise positiivsete tagajärgede ja võimalike 

takistuste analüüsimiseks kokku „Tõhusa  

uimastipoliitika puu“.

#DrugPolicy #EHRN #IDPC

uudiskiri
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„Üks päev elus: uimastitarvitajate maailm“, 10. juuli

Ühingu LUNEST juhatuse liige Mart Kalvet 

korraldas Tallinnas klubis Kelm Ungari 

kodanikuõiguste sihtasutuse Rights Reporter 

Foundation toodetud, seitsme maailma linna 

uimastitarvitajate elust rääkiva dokumentaal-

filmi tasuta linastuse. Jim Jaruschi filmist „Night 

on Earth“ innustust saanud kaleidoskoopi- 

line linateos heidab valgust sellele, mil- 

list mõju avaldab uimastipoliitika uimas- 

t i tarv ita jate  e ludele  er i  r i ik ides .  Linastusel 

osales ka RRF-i videoaktivismi koordi- 

naator István Gábor Takács koos tegevjuhi 

Péter Sárosiga, et vastata vaatajate küsimus-

tele.

uudiskiri

uudiskiri



Esinemisoskuse koolitus

2017. aasta 30. septembril korraldas Eesti 

ühingute konsortsium Kirde-Eestis Narva-

Jõesuus riikliku programmi „Partnerlus HIV-iga 

seonduvate teenuste võrdse kättesaadavuse 

ja järjepidevuse tagamiseks Ida-Euroopa ja 

Kesk-Aasia regioonis kõigile, kes seda vajavad“ 

(projekti, mida koostöös Eesti ühingute 

konsortsiumi kolme liikmesühinguga — MTÜ-

dega EHPV, LUNEST ja VEK-LGBT — rakendab 

ellu Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIV-nakkusega 

elavate inimeste ühendus ECUO) raames 

järjekordse esinemisoskuste koolituse, mille viis 

läbi üks esimestest tuntud HIV-aktivistidest 

Gennadi Rošupkin. 

Nii iga aktivisti kui ka kogukondade muredest 

hooliva tavainimese tegevusel on teatud 

piirid. Esinemisoskuste koolituskursus on 

uudne õppekeskkond, mis aitab arendada 

esinemisoskuseid ja viia läbi koolitusi. 

Meie koolitus on võimalus aduda edasise kasvamise 

võimalusi meie tugevate külgede ja motivatsiooni 

mõistmise kaudu. 

Meie ühine eesmärk pole mitte ainult õppida 

esinema nagu kutselised kõnepidajad, vaid luua 

tulevikus rakendatavaid reserve kogukonna juh- 

tide tööalaseks arendamiseks, meie tugevate ja 

nõrkade külgede paremaks mõistmiseks, iseendi 

kvaliteedi parendamiseks aktivistidena, avaliku 

esinemise oskuste lihvimiseks, kolleegide ja 

partneritega suhtlemiseks, vastastikuse abi ja 

toetuse rühmade juhendamise ja organiseerimise 

nüüdisaegsete võtete omandamiseks ning omal 

käel koolituste läbiviimiseks.

EEsTi ÜhEndusTE LiiT
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Eesti HIV-nakkusest mõjutatud kogukondade 

konsortsium (Eesti HIV-positiivsete võrgustik, 

LUNEST, VEK-LGBT), „Partnerlus järjepidevate 

HIV-iga seotud teenuste võrdse kättesaadavuse 

tagamiseks Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis“ 

Kolme Eesti ühingu — Eesti HIV-positiivsete 

võrgustiku ning MTÜ-de LUNEST ja VEK-

LGBT — ühisprojekti elluviimine on planeeritud 

kahele aastale (2017 ja 2018) ning rajaneb 

ühingute riiklikul tegevuskaval aastateks 2017–

2020, „HIV-nakkuse kontekstis kvaliteetse 

ja järjepideva abi tagamine Eestis kõigile, kes 

seda vajavad“. Projekti peamine eesmärk on 

kvaliteetsete ja järjepidevate HIV-iga seotud 

teenuste kättesaadavuse parendamine peamis- 

tele riskirühmadele nende rühmade mobili-

seerimise, lõimimise ja juhtimisoskuste aren-

Teadaanne

damise kaudu. Projektil on kolm järgmist 

põhisuunda. 

1. Kogukondade tugevdamine ja koostöö

a) konsortsiumi baasil teisi valitsusväliseid 

organisatsioone ja samade kogukondade 

initsiatiivgruppe kaasates organiseeritava Kogu-

kondade Nõukogu taastamine; 

b) ürituste korraldamine kogukondlike organi-

satsioonide tegevusse uute aktiivsete inimeste 

kaasamiseks; 

c) organisatsioonide inimpotentsiaali tugevdamine 

kogukonnajuhtide koolitamise kaudu. 

2. HIV-poliitika

a) Kogukondade Nõukogu töötab välja peamiseid 

riskirühmi esindavate organisatsioonide 

EEsTi ÜhEndusTE LiiT
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kooskõlastatud seisukoha, eelkõige ettepanekud 

2018. aasta ja järgmiste aastate tegevuskava-

desse, mida saaks rakendada rahvastiku tervise 

arengukava aastateks 2009–2020 raames; 

b) Kogukondade Nõukogu toimib kogukondade 

huve kaitsva institutsioonina, osaledes koh-

tumistel kõigi osapoolte esindajatega, eriti 

riiklike HIV-nakkuse ohjeldamise suunaliste 

tegevuste elluviimise eest vastutavate valit-

susametitega. 

3. Tõhusate teenuste kättesaadavus. 

Kogukondade Nõukogu ja HIV-nakkuse 

ohjeldamise suunaliste tegevuste elluvii-

mise eest vastutavate valitsusametitega 

sõlmitud tööalaste sidemete kaudu kavat-

seb konsortsium: 

a) pälvida loa HIV-kiirtestimisteenuse pakkumiseks 

mitte ainult tervishoiuasutustes, vaid ka 

valitsusväliste organisatsioonide (MTÜ-de) baasil; 

b) ajakohastada olemasolevaid ja töötada välja 

uusi riskirühmadele suunatud HIV-teenuste 

standardeid. 

Projekti esimesel aastal on põhitegevus suunatud 

kogukondade sidususe ja koostöö tugevdamisele 

nii riskirühmade juhtide igapäevase töö, nende 

koolitamise ja riiklike struktuuridega tehtava 

koostöö, kui ka avalike ürituste kaudu, mille 

sihtrühmaks on riskikogukonnad ning Eesti 

arvamusliidrid, poliitikud ja ametnikud ise. 

Projekti teisel aastal keskenduvad tegevused  

huvide kaitsega seotud eesmärkidele, eriti HIV-

teenuste järjepidevuse tagamiseks vajalike 

MTÜ-de avaliku rahastuse suurendamisele, 

retroviirusvastaste ravimite kättesaadavuse 

parendamisele ning kogukondade esindajate 

kaasamisele Eestis HIV-i puudutavaid otsuseid 

vastu võtvatesse valitsuskomisjonidesse ning 

nõuandvatesse ja tööorganitesse. 

EEsTi ÜhEndusTE LiiT
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Lühidalt olulisest

P
ühapäeval, 10. septembril toimus SEB 

Tallinna maratoni raames HIV-positiivsete 

toetuseks aktsioon „Eluimpulss“. Maraton 

pole mitte ainult võimalus vaba 

aja veetmiseks ja enda võimete 

proovilepanekuks. Taolistel üri- 

tustel osalemine kannab 

reeglina ühiskondlikku sõnumit. 

Eesti HIV-positiivsete võrgustik 

EHPV võttis maratonist osa 

loosungi „Eluimpulss“ all, et 

juhtida tähelepanu HIV-i/AIDS-

iga seonduvatele probleemidele. 

 

http://r4.err.ee/v/podrobnosti/

loigud/2f99a21c-c5e6-4aba-

ab16-4c9d5131ee9e/loyalno-

li-nashe-obshchestvo-k-vich-

pozitivnym

Kas meie ühiskond on HIV-positiivsetele lojaalne? 

Raadio 4 ja riigiraadio edastasid maratonil 

osalejaile üleskutse: „Teil on võimalus mitte 

ainult läbida distants, vaid ka aidata abivajajaid. 

Väljendage oma suhtumist HIV-

iga elavatesse kaaskodanikesse, 

võtke punase lindiga kleebis ja 

jookske sellega.“ 

uudiskiri
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Käivitus projekt “Sõprus” 

2017. aasta alguses sai alguse Eesti HIV-positiivsete 

võrgustiku ja kahe pariisitarist aktivisti, 

Constance Boris’ ja Camille Karénine’i 

vaheline koostöö eesmärgiga arendada Eesti ja 

Prantsusmaa vahel kahepoolseid suhteid HIV-i/

AIDS-iga võitlemiseks ja epideemiast mõjutatud 

kogukondade toetamiseks. 

Septembri keskel saabus Tallinnasse Prant-

susmaalt partii kondoome, mis võimaldab 

kogukonnal enda ühiskondlike partnerite 

ja sõprade hulgas levitada usaldusväärseid 

vahendeid sugulisel teel levivate nakkuste 

ohjeldamiseks. See kingitus Prantsusmaalt on 

sõpruse ja inimeste tervise nimel tehtava koostöö 

sümboliks. Kaunis pakend, mida on kõikjale mu- 

gav kaasa võtta, kasutada ise ja pakkuda 

partnerile, sisaldab pakki kondoome ja 

libestit. Eesti HIV-positiivsete võrgustik tule- 

tab kõigile meelde, et kondoomid on kõige 

usaldusväärsem viis enda kaitsmiseks 

nakkuste eest ja neid tuleb alati kaasas 

kanda! Kõigile partneritele ja kogukonna 

poolehoidjatele meenutame, et kondoome 

saate alati küsida meie esindustest Tallinnas, 

Narvas ja Jõhvis. Tallinnas on võimalik tellimusi 

esitada ka e-posti aadressile ehpv@ehpv.ee. 

Me hoolime Eesti-
maa inimestest; me 
hoolime HIV-positiivs-
etest inimestest.

 

https://www.lepotcommun.fr/pot/47tyx5zg 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1

591270747605047.1073742671.1815837419

07095&type=1&l=0747384679

https://www.lepotcommun.fr/pot/47tyx5zg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1591270747605047.1073742671.181583741907095&type=1&l=0747384679
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1591270747605047.1073742671.181583741907095&type=1&l=0747384679
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1591270747605047.1073742671.181583741907095&type=1&l=0747384679


19.–20. juulil leidis aset Eesti HIV-ist 

mõjutatud kogukondade konsortsiumi — HIV-

positiivsete võrgustiku EHPV ning MTÜ-de 

LUNEST ja VEK-LGBT — töökoosolek.

„Kõigi Eestis HIV-ist/AIDS-ist mõjutatud 

eri kogukondade huvide esindajate, kes 

koosolekul osalesid, ühtseks nägemuseks 

peaks olema konkreetne, selge ja praktiline 

dokument, omamoodi „äriplaan“,“ selgitas 

ECUO esindaja Andrei Agafonov. Tänu temale 

oskavad kogukondade juhid otsusetegijatele 

üksikasjaliselt selgitada teenuste puudumise 

või ebapiisava pakkumise probleeme, 

kaitsta HIV-iga elavate inimeste ja peamiste 

riskirühmade huve ning töötada olemasolevate 

seaduste muutmise nimel nii, et need 

kaitseksid paremini inimõiguseid ning tõrjuksid 

diskrimineerimist ja häbimärgistamist, millega 

konsortsiumi esindatavate kogukondade 

liikmed nii sageli kokku puutuvad. 

http://ecuo.org/v-tallinne-sostoyalsya-

seminar-trening-povyshenie-effektivnosti-

mehanizmov-vzaimodejstviya-soobshhestv/

Uuring grupinõustamise teenuste pakku-

misest Eesti HIV-positiivsete võrgustiku 

raames 2018. aastal

Eesti HIV-positiivsete võrgustik (MTÜ EHPV) 

kavatseb 2018. aastal hakata pakkuma 

grupinõustamise teenuseid. Kõige paremate 

grupikoosseisude planeerimiseks viime läbi 

eeluuringu. Uuringus osalemiseks täitke, palun, 

ankeet, mille leiate allolevalt veebiaadressilt. 

Küsitlus on anonüümne. Pilootuuringu tulemused 

avaldame järgmises uudiskirjas. 

Ankeet vene keeles: 

https://goo.gl/forms/25SFywvaNxbVVH1h2

Toimus Eesti ühingute konsortsiumi 
tegevuskava parendamise töökoosolek
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EEsTi ÜhEndusTE LiiT

http://ecuo.org/v-tallinne-sostoyalsya-seminar-trening-povyshenie-effektivnosti-mehanizmov-vzaimodejstviya-soobshhestv/
http://ecuo.org/v-tallinne-sostoyalsya-seminar-trening-povyshenie-effektivnosti-mehanizmov-vzaimodejstviya-soobshhestv/
http://ecuo.org/v-tallinne-sostoyalsya-seminar-trening-povyshenie-effektivnosti-mehanizmov-vzaimodejstviya-soobshhestv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebxH-tuAPYj6DbUOJm0iJZbMlf4A4y7LgjC0cxKoApjMTgug/viewform


24.–26. juulil toimus Tallinnas kogukon-

dadevahelise suhtluse mehhanismide tõhus- 

tamise teemaline koolitusseminar, mida  

korraldas Euraasia meeste tervise koalit-

sioon ECOM. 

Töö konsortsiumides on uuenduslik lähenemine 

huvide kaitsele suunatud tegevuste suurima 

tõhususe saavutamiseks, mis kerkis esile 

suhteliselt hiljuti tänu rahvusvahelistele 

doonor-organisatsioonidele nagu Robert Carri 

kodanikuühiskonna võrgustike sihtasutus RCNF, 

mis rahastab projekti „Tervishoidu saab osta, kui 

olemas on eelarve“. Selline lähenemine on juba 

andnud suurepäraseid tulemusi ja ennast edukalt 

tõestanud, kuid vajalik on konsortsiumi liikmete 

vaheliste suhete edasine arendamine, viiside 

leidmine konsensuse kiireks saavutamiseks, 

kõigile ühiste prioriteetide kehtestamine ja 

ühiste väärtuste jagamine — töö, mis pole 

kergete killast. Just nendele ja paljudele teistele 

(nii praktilistele kui ka teoreetilistele) küsimus-

tele olidki pühendatud koolitusseminari kolm 

päeva. 

http://ecuo.org/rabochaya-vstrecha-estonskogo-

konsortsiuma-otnositelno-usovershenstvovaniya-

plana-dejstvij-soobshhestv/

Tallinnas toimus seminar 
kogukondadevahelise suhtluse 
mehhanismide tõhustamisest

EEsTi ÜhEndusTE LiiT

EEsTi ÜhEndusTE LiiT

http://ecuo.org/rabochaya-vstrecha-estonskogo-konsortsiuma-otnositelno-usovershenstvovaniya-plana-dejstvij-soobshhestv/
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Teadaanne

Esitleme teile Eesti 

konsortsiumi liikmete 

veebiressursse. Lähitulevikus 

saavad esitlemisvalmis ka 

tõhusad, nüüdisaegsed 

ja tipptehnoloogilised 

veebilehed. 
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Täname tähelepanu eest!

Tallinn 2017
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