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1. OSANOTTAJAT 
Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 23. Aluevaltuutettuja oli paikalla 15, 
neuvoston jäseniä oli 8, yksi luottamushenkilö toimi Palvelutoimiston työntekijänä. Äänivaltaisia 
olivat 15 aluevaltuutettua ja 7 neuvoston jäsentä, yksi luottamushenkilö luopui äänioikeudestaan, 
jotta mahdollisissa äänestystilanteissa aluevaltuutettujen 2/3 enemmistö toteutui 18. VK:ssa. 
 
Tarkkailijana kokoukseen osallistui pohjoismaiden valtuutettu Nina. 
 
Kokouksen puheenjohtajana toimi 17. VK:ssa valittu Riku ja sihteerinä neuvoston kutsumana Olli 
T. 
 
2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM  
 
2.1. 17. VK:N TOIMINTASUOSITUKSET 
1. Nuorille suunnattu materiaali 
Nuorille (koululaisille) suunnattu valmistelu todettiin etenevän hyvin AA:n osalta.  
Yhteistyön kehittämistä kaikkien ammattilaisten kanssa tulee jatkaa. 
2. Suositamme, että agendassa kuljetettaisiin mukana valtuustokokouksesta saatavat     
tehtävät, sekä niiden suorittamisen päivitetty tilanne. 
3. Kuuma peruna, käännöksiä stilisoitu, mutta ehdotuksia ei ole syytä tässä tilanteessa laittaa 
yleiseen levitykseen. 
Käsitteiden uudelleen suomennos on tehty ja painettu kirton toimesta. Askelten ja  
perinteiden uudelleen suomennos on myös tehty, mutta neuvosto on päättänyt, että   
askelien käännöksiä ei ainakaan vielä julkaista. Mikä on käännösten saatavuus Anonyymien 
jäsenistölle? 
4. Talousraportointi. Toimikunta totesi, että avoimuus talousasioissa on parantunut.  
Toimikunnat ovat saaneet pyydettäessä tietoonsa tarvitsemansa taloustilanteen. 
Toimikunta pyytää kiinnittämään huomion Palveluoppaan sivuun 38, jossa esitetään periaatteet 
ehdotuksista  suositusten perustaksi. 
Käsittääksemme neuvoston toimintasuositusten raportissa tulisi näkyä suositusten toteuttamiseksi 
tehdyt toimenpiteet. 
 
Toimintasuositus Neuvostolle: 
Seuraavaan VK:een tulee tuottaa yksityiskohtainen raportti edellisessä VK:ssa annettujen 
toimintasuositusten toteuttamisesta valtuustokauden aikana. 

 
2.2. ALOITE 1 : ”Rakenteen ulkopuolinen ryhmä” 
Mitä tarkoittaa rakenteen ulkopuolinen ryhmä? Mitä tarkoittaa, että ei ole liittynyt rakenteeseen? 
Riippumaton ryhmä, mitä se tarkoittaa? 

Mitä tarkoittaa tulevaisuudessa se, jos on yhä enemmän ryhmiä, jotka eivät kuulu kumpaakaan 
rakenteeseen? 

Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta  
Mitä tarkoittaa rakenteen ulkopuolinen ryhmä? Mitä tarkoittaa, että ei ole liittynyt rakenteeseen? 
Riippumaton ryhmä, mitä se tarkoittaa? 
Ryhmä ei kuulu kumpaankaan palvelu rakenteeseen eli ei ole lähettänyt yhteystietojaan 
kummankaan rakenteen palvelutoimistoon. 
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Mitä tarkoittaa tulevaisuudessa se, jos on yhä enemmän ryhmiä, jotka eivät kuulu kumpaakaan 
rakenteeseen? 
Jokainen ryhmä on itsenäinen, mutta koko yhteisömme mahdollisuudet toteuttaa ensisijaista 
perustehtäväämme eli auttaa vielä kärsivää alkoholistia vähenisivät oleellisesti.  
 
18. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle 18. VK:n 
tiedotustoimikunnan kirjauksen pohjalta.  

 
2.3.  ALOITE 2: ”Aluetoiminta” 
Miten Anonyymien Alkoholistien aluetoiminnan ja alueella toimivan ryhmien paikallistoimiston 
suhde tulee järjestää? 

Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta  
Piirit saavat järjestää tarvitsemansa paikallistoimistotoimintansa haluamallaan tavalla. 
Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta 
Paikallistoimisto on tarkoitettu palvelemaan kaikkia alueella toimivia AA-ryhmiä, eikä 
paikallistoimiston tulisi kuulu mihinkään rakenteeseen. Paikallistoimiston suuntaviivat löytyvät 
www.aasuomi.fi sivustoilta. 
 
18. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle 18. VK:n yhteistyö- ja 
kirjallisuustoimikuntien kirjausten pohjalta. 
	  
2.4. ALOITE 3: ”Äänitteet” 
Monelle ihmiselle tekstin kuunteleminen on luontevampaa kuin lukeminen. Usein voi tekstiä myös 
kuunnella samanaikaisesti kun ajaa autoa, tiskaa tms 

Ehdotamme että osioita AA kirjallisuudesta ja artikkeleita AA lehdistä tulisi äänittää sopivina 
kokonaisuuksina esim cd-levyille ja pitää kaupan. 

Valtuustokokouksen eri toimikunnat  
Totesivat, että AA:n virallinen kirjallisuus on copyright suojattu, mutta ei estä yksittäisiä AA:n 
jäseniä ja ryhmiä tuottamaan materiaalia.  
Monelle ihmiselle tekstin kuunteleminen on luontevampaa kuin lukeminen. Usein voi tekstiä 
myös kuunnella samanaikaisesti kun ajaa autoa, tiskaa tms. Ehdotamme että osioita AA 
kirjallisuudesta ja artikkeleita AA lehdistä tulisi äänittää sopivina kokonaisuuksina esim cd-
levyille ja pitää kaupan. 
Asia hyvä ja tavoitteena tulisi olla äänitteiden (esim. iso kirja, 12/12) saaminen nettiin vapaasti 
käytettäväksi. Copyright kysymykset selvitettävä.  
Hyvä, toteuttamiskelpoinen ajatus. Tallenteet voisivat olla kotisivuillamme josta ne olisivat 
ladattavissa joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan. Mahdolliset copyrightit huomioiden. AA:lla on 
olemassa tietty määrä tuotettua äänitemateriaalia. Annetaan uuden äänitemateriaalin tuottaminen 
kirton harkittavaksi.  

18. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle 
valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta. 
 
 
2.5. ALOITE 4: ”Kaksipuoluejärjestelmän lopetus” 
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Eikö olisi jo viimein aika lopettaa "kaksipuoluejärjestelmä" Suomessa ja ryhtyä me kaikki 
yhdessä yhdeksi AA:ksi? Tämä mitä me harrastamme on naurettavaa periaatteellista pelleilyä joka 
ei ole ainakaan AA:n hengen mukaista. Itse olen ammatiltani hautausurakoitsija ja uskon 
täydellisen varmasti, että perustajamme kääntyilevät haudassaan tämän meidän pelleilyn takia 
jossa jostakin käsittämättömästä väärinkäsityksestä ja erehdyksestä olemme saaneet rakennettua 
kaksi palvelurakennetta maahamme. 

Toisekseen en voi ymmärtää miten me voimmekaan tehdä vahinkoa itse niille ketä haluamme 
auttaa eli tulokkaat! Palveleeko tämä heitä ja mitä he ajattelevat kahdesta AA:sta ja sitten 
yritämme juurruttaa heille AA:n periaatteita, kun itse emme osaa niitä edes soveltaa käytännössä! 

Minulle on olemassa vain yksi ja ainoa AA ja niin kauan, kuin taistelemme kahden leirin voimin 
Suomessa meidän oma ryhmämme ei tule liittymään kumpaankaan palvelurakenteeseen, sillä 
ainakin me tahdomme olla ryhmänä AA:n maailman hengen mukaisessa ohjelmassa joka on vain 
yksi ja sama. Uskon myös tämän olevan koko ryhmämme kanta. Me emme ole Suomen 
Nimettömiä emmekä Suomen Anonyymejä vaan olemme AA:laisia ja heti, kun Suomesta löytyy 
AA:n palvelutoimisto rakenteineen niin otamme siihen yhteyttä liittyäksemme siihen. 

Pitäisi tämän olla meille kaikille aika selvää, mutta valitettavasti Suomessa on vielä joukko hyvin 
vakavasti periaatteellisesti sairaita AA:laisia ketkä eivät ole vielä sisäistäneet ohjelmaa ja AA 
henkeä, kun tahtovat toisin ajatella. 

Minua suorastaan hävettää tulokkaalle selitellä kahta eri palvelurakennetta, mutta oman kantani 
kerron yksiselitteisesti, että minulle on olemassa vain yksi ja ainoa AA ja se ei todellakaan asu 
Suomessa, vaan täällä on joukko periaatteellisia AA:ta halveksuvia riitaisia alkoholisteja. Toki on 
hyvä, että on heillekin hengellistä apua tarjolla sillä heidän sairautensa tuntuu olevan pahinta 
mahdollista laatua, kun ei edes toisen AA:laisen kanssa voi rakentaa yhteistyötä eikä osata 
soveltaa ohjelmaa vielä käytännössä. 

Minun Korkeampi Voimani on hyvin vahvasti sitä mieltä, että meidän on aika lopettaa pelleily, 
itsemme ja toistemme halveksuminen, että myös saisimme hengen puhalluksen toiminnallemme. 

En ajattele nyt itseäni vaan erityisesti sitä tulokasta jolle me teemme suuren suurta vahinkoa ja 
väitämme kirkkain silmin haluavamme auttaa häntä lisäten hänen hämmennystään kahdesta 
AA:sta Suomessa! 

Riisukaamme jääräpäiset periaatteelliset asenteemme toisiamme kohtaan ja otetaan se sisarellinen 
ja veljellinen rakkaus käyttöön ja pidetään tämä yksinkertaisena, kuten perustajamme myös 
toivoivat. 

Olen joutunut toteamaan itse käytännössä ettei yksikään periaate toimi todellakaan periaatteessa 
vaan itse käytännössä. Itse me estämme hengen valon pääsyn maahamme ja toimintamme 
näivettymisen joka on ilmeisen vahvasti havaittavissa. Kuka uskaltaa ottaa vastuun, minä ainakin 
uskallan sanoutumalla irti tällaisesta periaatteellisesta pelleilystä. 

Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunta  
Suomessa vallitseva AA:n tilanne on useimpien AA:laisten mielestä valitettava. Ainoa 
päätarkoituksemme on sanomansaatto alkoholisteille viidennen perinteen mukaisesti. Anonyymit 
Alkoholistit ovat avoimia kaikelle yhteistyölle AA:ssa.  

18. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokouksen 
kirjallisuustoimikunnan kirjauksen pohjalta. 
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2.6.  ALOITE 5: ”AA:n osallistuminen” 
Seuraava tuli mieleeni. On olemassa joukko tapahtumia joissa AA:n kannattaisi olla läsnä. 
Esimerkkinä haluan mainita Lääkäripäivät, Mielenterveyden päivät, sosiaalityö, 
työterveyshuollon päivät jne 

Jos neuvosto ei ole tehnyt luettelo/suunnitelmaa tämäntapaisista mahdollisuuksista tiedottaa 
AA:sta tätä voisi ehdottaa. Jos tällainen on tehty asia on hoidettu enkä tee ehdotusta. 
Mahdolliseen ehdotukseen koetan kasata pitemmän luettelon kohteista kuten 
pääluottamusmiesten/naisten päivät jne 

Valtuustokokouksen eri toimikunnat  
Totesivat, että  jatkossa Neuvoston yhto ottaa yhteyttä aloitteen tekijään ja asiaa käsitellään 
neuvoston toimikunnissa. Kyseessä on laaja kysymys, johon tämänhetkiset resurssit eivät riitä. 
Paikallista toimintaa. 

  
18. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokous-
toimikuntien kirjausten pohjalta. 
	  

2.7.  ALOITE 6: ”Anonyymien palvelurakenteen purkaminen”  
Olemme huolissamme yhtenäisyydestä ja hyvinvoinnista AA:ssa Suomessa, nykyinen "kahden 
järjestelmän" ; nimettömien ja anonyymien erilliset rakenteet on tiensä päässä. 

Miten paljon energiaa ja rahavaroja menee "hukkaan" pitämällä erillisiä palvelutoimistoja , 
erillisiä kokousluetteloita , erillisiä auttavia puhelimia...muutamin esimerkein ilmaistaksemme... 

Myös AA:n yhteistyötahot sekä Media ovat kummastelleet nykytilaa ; palvelutoimistoomme tuli 
paikallisradiolta pyyntö kommentoida miksi Suomessa on kaksi AA:ta. 

Meidän Palveluvaltuustorakenne oli ja on hieno ja ainutlaatuinen yritys AA-rakenteen luomiseksi 
myös Suomessa. 

Liki 20-vuotta kokeiltuamme olisi vakava itsetutkiskelu paikallaan ajatellen AA:n yhteistä 
hyvinvointia Suomessamme. 

Miten ja Millä tavalla parhaiten auttaisimme yhtenäisyyden aikaansaamiseksi ? 

Ehdotamme vakavasti harkitsemaan valtuustosuunnitelman mukaisen palvelurakenteemme 
purkamista ja siten pyrkivän auttamaan yhteisömme hyvinvointia ja menestystä Suomessa. 

Valtuustokokouksen tiedotuskunta 
Olemme täysin vakuuttuneita, että noudattamamme palvelurakenne on paras tapa toteuttaa 
ensisijaista tarkoitustamme eli saattaa sanoma vielä kärsivälle alkoholistille. Tämä on myös 
vankka ja ainoa todellinen peruste sille, että haluamme edelleen ylläpitää ja kehittää tätä 
kansainvälisesti koettua ja parhaimmin toimivaksi todettua AA yhteisön järjestäytymismallia 
myös Suomessa. 
Valtuustokokouksen yhteistyökunta 
Anonyymien alkoholistien puolelta toimintaa on pidetty kokoajan avoimena, maailmanlaajuisen 
palvelurakenteen mukaisena ja keskustelun aloittamisen valmiutta Nimettömiin auki. 
Nimettömille on lähetetty aina kutsu jokaiseen valtuustokokoukseen. Kahden rakenteen 
yhdistämisen taloudellinen hyöty olisi ilmeinen ja yhdistymisen suurin lopullinen hyötyjä olisi 
vielä kärsivä alkoholisti. Toimikunnassa heräsi ajatus alustavan yhdistämissuunnitelman 
laatimiseksi. 
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Tulisi laatia ehdotus uudesta rakenteesta paperilla. Kun alustava ehdotus olisi tehty, kutsuisimme 
mukaan Nimettömien puolen edustajia jatkamaan työtä yhdistymisen puolesta. Niin kauan kun 
ryhmät itse haluavat ylläpitää voimassaolevia rakenteita, emme voi olemassa olevia rakenteita 
purkaa. 

  
18. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokouksen 
tiedotus- ja yhteistyötoimikuntien kirjausten pohjalta. 

 
2.8.  MUUTA TOIMINTAAN LIITTYVÄÄ 
Selvitetään GSO:n käyttämä terminologia ja tarkastetaan ja tarvittaessa oikaistaan ja 
yhtenäistetään omissa asiakirjoissamme käytettävä alkuperäisistä teksteistä tehdyt suomennokset 
ja termistö. 
 
Ehdotetaan tulevissa valtuustokokouksissa noudatettavaksi raportointia, jossa vertailun 
selkeyttämiseksi esitetään Toimintakertomus ja Toimintasuunnitelma rinnakkain. 

 
3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  
 
3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU 
Neuvosto 
Toimintakertomus 
Talousraportoinnissa toivottiin tarkennusta tulopuoleen, mm. niin että ryhmätuet eroteltaisiin 
alueittain 
Toimintasuunnitelma 
Neuvosto ei kokoonnu kesä-heinäkuun lisäksi joulukuussa sekä Menettelytapa ja 
Nimeämistoimikunta eivät ole pysyviä vaan ne muodostetaan ja kokoontuvat tarvittaessa. 
Palveluneuvosto huomioisi, että neuvoston kokousten esityslistaan merkittäisiin selvästi erikseen 
kohta, jossa olisi toimintasuositukset kaudelle 2015- 2016. 
 
Toimintasuositusten toteutuman raportointi toimitettava valtuustokokoukselle. 
 
Neuvoston toimikunnat 
 
Toimintakertomukset 
Tiedotustoimikunta 
Toimintakertomuksessa lukee: "Aloitettiin työpajatoiminta". Toiminnasta voisin hiukan  kertoa.  
Tiedotusmateriaalissa ammattilaisille käytettiin AA:han kuulumattomia käsitteitä "vertaistuki ja 
kokemusasiantuntijuus". 
 
Toimikunnan työtä vaikeuttanut ja tulosten aikaansaamista rajoittanut nimettyjen jäsenten 
vajavainen osallistuminen toimikunnan kokouksiin ja kokousten väliseen työskentelyyn. 
Mediavastaavan puute koetaan yhdeksi keskeiseksi rajoitteeksi toiminnan kehittämisessä.  
Käytössä olleista rajatuista resursseista huolimatta toimikunta on toteuttanut keskeiset 
tavoitteensa. 
 
Medialle tiedote 80 vuotta toimineesta AA:sta, uuden A-jäsenen sekä Kymen  piirin järjestämien 
80-vuotisjuhlien hyödyntäminen asian tiimoilta. 
 



                                                                                                                  7 

Hyvin tehdyt Powerpoint esitykset saivat kiitosta. Tumma pohja on tyylikkään näköinen, mutta 
toivottiin myös printattavaa versiota vaalealle pohjalle. Toimikunta ehdottaa kokoushaun linkin 
saatavuutta parannettavaksi sivulle www.aasuomi.fi. Kokoushaun tulisi olla sivuilla heti 
etusivulla ja helposti saatavilla. 
 
Linkin ja kokoushaun toimivuutta tulisi parantaa erityisesti mobiililaitteilla. Tabletit ja puhelimet. 
 Googlehaun saatavuus herätti keskustelua. 
Yhteistyötoimikunta  
Korjaus; toimintakertomuksessa sivulla 37 sivun alalaidassa pitäisi päivämäärän olla17 – 
19.04.2015. 
Ehdotus kehittää uusia tapoja houkutella toisen rakenteen edustajia VK:n 
toimikuntatyöskentelyyn (esim. yhteistyö Suomessa). 
Jannen mielipide oli, että hommassa on päästy hyvin alkuun, mutta toimintaa tulee edelleen 
syventää. Tampereen YO:n kurssinsa päättäville lääketieteen Kandeille pidetty AA tiedotus on 
toiminut hyvin. 
Kirjallisuustoimikunta 
 Toimikunta tehnyt oman osuutensa Nuorille suunnatun perustietopaketin valmistelussa, mutta 
johtuen opetushallituksen muutosten takia työ on odottavassa vaiheessa. 
Muilta osin KirTo on tehnyt hyvää työtä ja toteuttanut suunnitelman mukaiset keskeiset 
tehtävänsä mallikkaasti. 
12/12 tarkistetun suomennoksen osalta PN:n puheenjohtaja on luvannut antaa kirjallisen 
selvityksen liittyen näiden julkaisematta jättämiseen. 
Valtuustokokoustoimikunta 
Pienenä huomautuksena pyydettiin materiaaliin lisättäväksi sivunumeroita. 
 
Toimintasuunnitelmat 
Kirjallisuustoimikunta 
Virheitä: Kahdessa kohdassa pitäisi olla XIII PVK:n jälkeen, Marjaana ei ole enää valtuuston 
kirjallisuustoimikunnan puheenjohtaja, AA:n puhelinvastauspalvelut jo käännetty. 
Tiedotustoimikunta 
Medialle tiedote 80 vuotta toimineesta AA:sta, uuden A-jäsenen sekä Kymen  piirin järjestämien 
80-vuotisjuhlien hyödyntäminen asian tiimoilta. 
Saisiko tarkempaa tietoa työpajatoiminnan suunnitelmista? 
Minkä tyyppinen on vertaistuki- ja kokemusasiantuntijuusesite? 
Uusille tuleville valtuutetuille kerrotaan toiminnasta heti heidän toimikautensa alettua ja 
kannustetaan ottamaan yhteyttä vastuullisiin toimikunnan jäseniin. Saateviestiin lisätään kohta 
kommenttipyynnölle. 
Työpajatoiminnan kehittäminen – on päästy alkuun ja seuraamme kokemuksia alueilta. 
Valtuustotoimikunta  
ei huomautettavaa, uusi toimistonhoitaja tarvitaan vuoden vaihteessa. 
Kannustetaan terävöittämään päätöksentekoa siten, että tulee päätetyksi ja kirjatuksi mitä, milloin 
ja kuka? 
Valtuustokokouksen kokousmateriaaliin toivottiin sivunumerointia. 
Yhteistyötoimikunta 
Kehittää uusia tapoja houkutella toisen rakenteen edustajia VK:n toimikuntatyöskentelyyn (esim. 
yhteistyö Suomessa). 
Yhteydenotot Suomen AA:han: vastauksia tullut, mutta olleet kielteisiä. Muilta osin kannustetaan 
etenemään suunnitelman mukaan. 
Yhteistyö ei ole pelkästään terveydenhuollon ammattilaisten takana, vaan koko sosiaalihuolto 
yleensä saattaa kohdata vielä kärsiviä alkoholisteja jo alkuvaiheissa. Sosiaalitoimessa termit 
kokemusasiantuntemus, sekä vertaustuki ovat hetken trendejä. Kirkon aseman todettiin tuntuvan 
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vähentyneen alkoholistien kohtaamistilanteissa. 
 
3.2. TALOUSKATSELMUS 2014 – 2015 

!2012$
+$$

2012$
&$

%$ 2013%
+%

2013%
%'%

%% 2014$
+$

2014$
&$

%$      
 Selostuksia 

Vapaaeht.$tuki$ 13454$ 117$ 13754$ 102$ 14617$ 106$

Tiedotus$mat.t.$ 2618$$ 2725$ 104$ 1240$ 2108$ 170$ 166$ 3311$ 13$ Taiteleh>set,$$$Palv.$Opas,$12$KäsiteEä$

Tulot$yhteensä$ 16072$ 133$ 14994$ 93$ 14783$ 98$

Päivystys$$kulu$ 1034$ 1897$ 183$ 2400$ 126$ 2012&5$kk$$$2013&2,5$kk$$ilman$päivyst.$
Muut$kulut:%
Toimistovuokra$ 4060$ 103$ 4178$ 103$ 4301$ 103$ $nousu$3%$$/$v.$
Matkakulut$ 2353$ 226$ 3487$ 113$ 2095$ 60$ 13:$1470/2017$$14:$$846/787$ulko/FI 

Puh.$+$neO$$ 1015$ 115$ 842$ 83$ 314$ 37$ $Puh.&$NeO$$

Toimisto$&muut$ 787$ 813$ 103$ 940$ 115$ kopiokone$pois$2014$$&$Kirjanpito,sähkö,$pos>tus,$tarjoilu$

Kulut$yhteensä$ 8572$ 92$ 11217$ 131$ 10050$ 90$

Tema$/PMV/$FI$ 880$ 1201$ teema$$ja$PMV$kokous$$ 
VK$$ 3308$ 2911$ +$ 4100$ 3452$ +$ 3250$ 3645$ 112$
PMV$
Box$108 80$ 2430$ 45$$ 360$ 2013$&$1$nro! 
Saatavat 

19452$ 17518$ 19139$ 17137$ 90$ 18033$ 18207$
TULOS$$$ +1945$ +2001$ &174$ $

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Janne!2015*04!

 
3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA 
VK päätti valtuustokauden 2015 – 2016 teemaksi: ”Kolme Perintöä: Elintärkeät kaikille 
sukupolville” 
 
3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN 
Neuvoston esitys: 
Nuoremmaksi Pohjoismaiden valtuutetuksi Erkki 
Luottamushenkilöiksi: 
Ei-alkoholisti luottamushenkilöksi Mauri Aalto  
Alkoholisti luottamushenkilöiksi 
Nisse  2 vuodeksi 
Arvo H 3 vuodeksi 
Esa 4 vuodeksi 
Esko 4 vuodeksi 
 
18. VK hyväksyi neuvoston esitykset 
 
3.5. 19. VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET 
17. VK päätti ajankohdaksi 8. – 10.4.2016, paikaksi Nurmijärvellä Kiljavan  
Kotorannan kurssikeskuksen ja osallistumismaksuksi 275 € / valtuutettu. 
 
3.6. 19. VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ 
18. VK valitsi 19. VK:n puheenjohtajaksi yksimielisesti Petterin ja hänelle varahenkilöksi 
Marjaanan. 
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3.7. 19. VK:N TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ 
Valtuustokokoustoimikunta 
Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtaja Esko ja varahenkilö Kari J. 
Yhteistyötoimikunta  
Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Heikki ja varahenkilö Skootteri. 
Tiedotustoimikunta 
Valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Petteri ja varahenkilöksi 
Jukka. 
Kirjallisuustoimikunta 
Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Marjaana ja varahenkilö nimetään 
myöhemmin. 
 
3.8. VALTAKUNNALLISET JA ULKOMAISET TAPAAMISET 2015 – 2016 
7.6. Anonyymien Alkoholistien Eteläisen alueen Aluepäivä 80-vuotiaan AA:n kunniaksi 
Kouvolan Myllykoskella Seuratalon kerhohuoneessa 
20. - 21.11. Pohjoismaiden valtuutettujen teemakokous Ruotsissa 
1. – 3.1.2016 SCANYPAA 2016 Oslossa Norjassa 
 
4. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN KAUDEN TOIMINNASTA 
 
4.1. ETELÄINEN ALUE   
KYMEN PIIRI 
Alueella toimii kolme ryhmää jotka muodostavat po piirin. Ryhmiin kuuluu yhteensä 18 jäsentä. 
Ryhmien toiminta on ollut aloitteellista ja ryhmissä on tulokkaita. Kaikki ryhmät ovat hankkineet 
uuden kokoontumispaikan vuoden aikana ja Viiala on laajentanut toimintansa Inkeroisiin. 
Ryhmät ovat perustaneet kuusi krt viikossa kokoontuvan päiväryhmän uuteen vuokratilaan joka 
on kokonaan AA:n käytössä, siinä kokoontuu myös Nimettömien ryhmä sekä Al Anon ja NA. 
Päiväryhmässä käy keskimäärin 8 hklöä / kokous, su kokous on Ison kirjan lukuryhmä. 
Kokoukset ovat tunnin mittaisia. 
Ryhmässä ei ole henkilöjäseniä, vetovuoro vaihtelee piirin ryhmien välillä viikoittain ja 
taloudenhoitaja vaihtuu puolivuosittain. Ryhmän asiapalaverina toimii piirin hallituskokous. 
Piiri on huolehtinut AA tiedotuksesta katkolla yhteistyössä Nimettömien kanssa, ryhmät 
vuorottelevat kuukausittain (3/3 ryhmää). 
Piiri julkaisee ja päivittää ryhmäkortin ja nettisivun ( www.aakouvolassa.fi ) jossa on tiedot 
kaikista alueella toimivista ryhmistä mukaan lukien Nimettömät, Al Anon sekä NA. 
Myös molemmat alueella toimivat Auttavat puhelimet mainitaan sekä kortissa että nettisivulla. 
Yhteistyö piirin ryhmien välillä on tiivistä, myös NA - ryhmän kanssa ollaan paljon tekemisissä. 
Piirin edustajat ovat käyneet kertomassa sosiaaliviraston työntekijöille AA:n toiminnasta. 
Piiri järjestää joka pääsiäinen kokemustenjako leirin ja vuoden 2015 kesäpäivät. 
Alueen yhteistoimintaa on ollut niukasti mutta Lahden Siltaryhmästä on käyty hakemassa mallia 
aa-kokouksen kulusta. 
Kummitoimintaa esiintyy mutta sitä ei tueta järjestelmällisesti. 
Toimintavuosi on siis ollut vilkas ja uusi toimintamuoto on kehitetty (päivä ryhmä ). 
 
LAHDEN PIIRI 
Ryhmiä Lahden piirissä on yksi AA-Siltaryhmä.  AA-Siltaryhmän viikoittaiset kokoukset 
pidetään eri osoitteissa seuraavasti: 
Tiistai klo19.00 suljettu AA-kokous:  Myllykallio, Neulomotie 5,Orimattila 
Keskiviikko klo 18.00 avoin AA-kokous: Nousurinteen tukiasuntojen kerhohuone, Apilakatu 6 C, 
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Lahti 
Perjantai kloklo19.00 suljettu AA-kokous: Launeen Kirkko, Tapparakatu 22, Lahti 
Yhteistyö Myllyhoitoyhdistyksen Lahden klinikan kanssa sujuu hyvin. Tulokkaita ohjautuu 
ryhmäämme säännöllisesti, että alle 1-vuotiaita jäseniä on jatkuvasti noin 5. 
Ryhmän jäsenmäärä on pysynyt viimevuotisessa ja on 36 jäsentä. Jäsenistössä on vaihtuvuutta. 
Palvelutehtäviin riittää aktiivisia jäseniä. Vetovuorot jakautuvat suhteellisen ongelmattomasti. 
Kokouksiin osallistujien määrä: 
Myllykallio, Orimattila 12-18 osallistujaa/kokous Nousurinne, Lahti 8-12 osallistujaa/kokous 
Laune, Lahti 12-18 osallistujaa/kokous. 
 
KESKI-SUOMEN PIIRI 
Ryhmät ja kokoukset: 
Piirissä toimii edelleenkin kaksi ryhmää, Touru-ryhmä ja Huhta-ryhmä. Touru-ryhmä kokoontuu 
tiistaisin klo 18, keskiviikkoisin klo 11 ja uutena kokouksena perjantaisin klo 11 joka on 
tarvittaessa avokokous. Kokoukset on rajattu tunnin mittaisiksi ja ovat suljettuja. Huhta-ryhmä 
kokoontuu kahdesti viikossa klo 19, perjantaisin joka on tarvittaessa avopalaveri sekä 
sunnuntaisin. Maanantaisin kokoontuu Pernis-ryhmä Laukaan varavankilassa 
sanomansaattoryhmänä. Yhteyshenkilöinä ovat toimineet Touru-ryhmän jäsenet, mutta 
käytännössä se on tarkoittanut myös vetovastuuta. Ryhmän vetäjä on kuitenkin pyritty löytämään 
toimintaan osallistuvien vankien joukosta. 
Palvelijat ja palvelu piirissä 
Palvelijoissa on tapahtunut muutoksia enemmänkin tilanteen mukaan kuin palveluajan puitteissa. 
Asiaa ei kuitenkaan ole koettu kovinkaan ongelmalliseksi, koska piirin pienestä koosta huolimatta 
palvelutehtäviin on löytynyt aina uusi henkilö. Puheenjohtajaksi valittiin Riku Huhdasta, 
ryhmäpalveluedustajina Touru-ryhmän Mikko jatkaa vanhana ja Huhta-ryhmän Timon siirtyessä 
valtuutetuksi tilalle valittiin Olli. Piirin varainhoitajana jatkaa Riikka. Tiedotustoimikuntaan 
kuuluvat Huhtaryhmän Eira ja Eino Tourusta. Palveluhenki ja palvelun merkityksen oivaltaminen 
osana toipumista on piirin kokouksissa voimakkaasti mukana, ja tämän seikan korostamista myös 
ryhmätasolla pidetään erittäin tärkeänä. Toisaalta ryhmissä halukkaiden palvelijoiden vähyys on 
enemmänkin mielikuva kuin todellinen tilanne, vaikka tehtävistä ei varsinaista kilpailua 
esiinnykään. 
Tiedotus 
Tärkeimmäksi toimikunnaksi on koettu jo pitkään puhelin- ja tiedotustoimikunta. Itse 
toimikunnalla ei ole rasitteena suurta tehtävämäärää, vaan tarkoituksena on yhteistyöelimenä 
turvata tiedotustoiminta. Tiedotustoimikuntaan kuuluvat Huhtaryhmän Eira ja Tourun Eino. Eira 
on  jakanut aktiivisesti tietoa AA:n toiminnasta, ja hyvänä esimerkkinä mainittakoon Kriisikeskus 
Mobilen suhtautumisen muutos myönteisempään suuntaan yhteisöämme kohtaan. Eino on tuonut 
asiaamme esille mm. Radiohaastattelun merkeissä. 
Toimikunta on toiminut vaihtelevasti ja se vastaa mm. Palvelevan puhelimen säännöllisestä 
ilmoituksesta Keskisuomalaisessa. Alkutalvesta ilmoitus siirrettiin Suurjyväskylän lehteen joka 
ilmaisjakeluna tavoittaa huomattavasti suuremman ja myös potentiaalisemman lukijakunnan. 
Palveleva puhelin on ollut päivystävässä muodossa jo vuosia, ja se on vuoroin molempien 
ryhmien vastuulla kuukausi kerrallaan. Puhelimen jatkuva toiminta on koettu sanomansaaton 
kannalta ehdottoman tarpeelliseksi. Tiedotustoiminta oppilaitoksiin ja terveydenhoitosektorille on 
niin ikään koettu erittäin positiiviseksi, ja kaikkiin pyyntöihin on tiedottajat, vähintään kaksi 
henkilöä, aina löytyneet. Tiedotustilaisuuksia on ollut 2-3 kertaa vuodessa. Jonkin verran 
päällekkäisyyttä tiedottamisessa on rinnakkaisrakenteen ryhmien kanssa, lähinnä 
Päihdepalvelusäätiön suhteen. 
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4.2. ITÄINEN ALUE 
Ei toimintaa valtuustokaudella. 
 
4.3. LÄNTINEN ALUE 
Palveluvaltuutetut: Petteri (viimeinen kausi), Heikki ja Markku. 
Neuvoston jäsen: Janne (viimeinen kausi) ja Taina 
 
Läntinen alue 
 
Läntisen alueen aluekokous järjestetään 21.2.2015. Alueella toimii 11 AA-ryhmää. 
Aluetoimikunta kokoontuu ainakin kerran vuodessa. 
 
Piirit 
 
Alueella on yksi piiri, Rannikon piiri. Rannikon piiri kokoontui neljä kertaa vuonna 2014. Piirin 
toimintaan osallistui 8 AA-ryhmää. Piiri pyrkii järjestämään alustettuja työpajoja sekä muita 
ehdotettuja kokemuksenvaihtoistuntoja. Vuoden 2015 alussa tammikuun-toukokuun välillä piiri 
järjestää 12 perinteen työpajasarjan. 
 
Turun Paikallistoimisto 
 
Turun Paikallistoimisto kokoontui vuonna 2014 kuusi (6) kertaa Palvelevat Alkoholistit ry:n 
vuokraamiin ja ylläpitämiin toimistotiloihin osoitteessa Vähäheikkiläntie 37. 
 
Pääasiallista AA:n ohjelman mukaista 12. askeleen työtä on pyritty tekemään pitkin vuotta 
yhdeksän ryhmän voimin.  
Tiedotustyöryhmä on jatkanut yhteydenottoja kartoittamiinsa paikkoihin, joissa olemme käyneet 
tiedottamassa vuoden aikana.  
Toimintaa on ollut myös seuraavilla osa-alueilla; 
- On järjestetty tiedotustilaisuuksia AA:sta kiinnostuneille, esim. opiskelijoille, sosiaali- ja 

terveystyön ammattilaisille, katkaisuhoitoasemalla, ”jalkatyönä” (ns. mainosten jakaminen). 
Myös kirjallisen materiaalin jakaminen (esitteet) on kuulunut toimintaan. On osallistuttu 
Messu- ja seminaaritapahtumiin. Kirjastossa/kirjastoissa on pidetty AA-kirjallisuusnäyttelyitä. 

- AA:n Auttava Puhelin – puhelujen määrä yhä edelleen / laskusuunnassa 
- Internetsivu: http://www.aa-tupa.fi, siellä linkki valtakunnallisiin kotisivuihin 
- TUPA -lehti, AA:n sisäinen paikallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa 
 
Näitä toimintamuotoja ovat ylläpitäneet kaksi (2) toimikuntaa: tiedotus- ja puhelintoimikunta sekä 
kaksi (2) työryhmää: tiedotus- ja toimistotyöryhmät. 
 
Palvelijoita tarvittaisiin lisää ja jatkuvasti mietimme eri keinoja uusien palvelijoiden 
innostamiseksi. 
 
Samoin pyrimme kiinnittämään kummitoimintaan tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota, 
kuten myös palvelukummitoimintaan. 
 
4.4. POHJOINEN ALUE 
 
Raportti Anonyymien Alkoholistien Pohjoisen alueen toiminnasta valtuustokaudella. 
 
1. Ryhmien määrä  
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Pohjoisella alueella on yksi ryhmä. Se pitää kolme kokousta viikossa. Ryhmän toiminta on ollut  
 
2.  Info-tilaisuudet 
Ryhmä osallistuu info-tilaisuuksiin. Vakituisena käydään kerran kuussa Kiviharjun 
katkaisuasemalla. Helmikuussa 2015 osallistuimme info-tilaisuuteen, joka järjestettiin päihde- ja 
sosiaalialan ammattilaisille. Ryhmän jäsen on mukana kaupungin päihdeyhteistyöryhmässä, joka 
kokoaa eri toimijoita.  
 
Oulun vankilassa on pidetty avointa info-kokousta kerran viikossa ryhmän toimesta.  
 
3. Tulokkaat 
Ryhmässä on jatkuvasti tulokkaita. Ryhmässä on järjestelmällistä kummitoimintaa. Tulokkaalle 
tarjotaan kummi heti.  
 
4. Piiri- ja aluetoiminta 
Ei ole, koska muut ryhmät eivät ole rakenteessa. Olemme auttaneet uusien ryhmien aloittamisessa 
ja toiminnan käynnistämisessä. Nämä uudet ryhmät eivät ole laittaneet edustajaansa rakenteeseen. 
Ryhmien välinen tieto kulkee suusanallisesti ja jäsenten välityksellä.  
 
5. Omat kokemukset 
Kun on syntynyt uusia ryhmiä, niin nämä eivät osallistu minkään rakenteen toimintaan. Ne eivät 
katso sitoutuvansa mihinkään. Nimittävät itseään riippumattomiksi ryhmiksi.  
 
Olemme tulleet siihen tulokseen, että AA:n kokemus pitää paikkaansa. Toiminnan tulisi perustua 
entistä enemmän AA:n palveluperiaatteisiin, jotka ovat maailmanlaajuisesti osoittautuneet 
toimiviksi.  
 
6. Omat toimintatavat 
Meillä on oma yhteyspuhelin, käyntikortti ja nettisivut. Ryhmän jäsenet osallistuvat Sorsasaaren 
ryhmäyhteisön toimintaan.  
 
7. Entiset valtuutetut ja luottamushenkilöt 
Suurin osa entisistä palvelijoista osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan ja ovat 
toiminnallisuuden perustana, joskin välillä väsymys yllättää.  
 
4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE 
Raportti valtuustokaudelta 2014–2015 

Alueen piirit: Espoo, Helsinki ja Vantaa 

Ryhmät: Helsingin piirissä toimii 5 ryhmää, Espoon piirissä 5 ryhmää ja Van- taan piirissä 2 
Toiminta länsivantaalaista ryhmää. 

Alueen toiminta 
Sanomansaatto tapahtuu piirien ja ryhmien toimesta. Toiminta on ollut pääasiassa edellisvuoden 
kaltaista. 

Espoon piiri on järjestänyt kokouksia tälläkin kaudella aktiivisesti. Helsingissä ryhmät ovat 
toimineet vapaamuotoisten järjestelyjen pohjalta ja järjestäneet tapahtumia yhteistoiminnassa 
keskenään. Länsi- Vantaan 2 ryhmää pitävät kokouksia länsivantaalaisten nimettömien ryhmien 
kanssa 1-2 kertaa vuodessa. Näissä on voitu sopia Myyrmäen päihdevieroitusyksikön 
informaatiotilaisuuksien vastuuvuoroista ja A-klinikan asioista. Kuluneella kaudella sovittiin 
käytännöstä, jossa infotilaisuuden pitäjä hoitaa samana iltana samassa talossa kokoontuvan 
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Sirkkeli ryhmän kahvinkeiton. 

Aluekokous on ollut koolla kolme kertaa vuoden aikana. Kokousajan- kohdat olivat 24.5.2014, 
11.10.2014 ja 7.2.2015. Kukin kokous on järjestetty paikallistoimiston tilassa lauantaisin klo 13 ja 
16 välisenä aikana. Osallistujia kokouksissa on ollut kohtuullisesti, mutta aivan edellisten vuosien 
osanottajamääriin ei ole kaudella päästy. 

Yhteisten asioiden hoitamisesta hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti on vastannut 
aluetoimikunta, joka kokoontuu vuodesta 2014 lukien omaksutun uuden käytännön mukaan viisi 
kertaa kaudessa. Kokousajankohta on ollut säännöllisesti tiistai-ilta klo 18.00 alkaen ja paikkana 
on ollut Pasilan paikallistoimisto. Yhden kerran on kokoonnuttu torstai-iltana samana 
kellonaikana. 

Kuluneella kaudella töitä on teettänyt erityisesti Pääkaupunkiseudun Palvelukeskus Kolmio ry:n 
asiat. Kolmion paikallistoimiston toimintaa ansiokkaasti kehittänyt yhdistyksen pitkäaikainen 
puheenjohtaja Matti H poistui keskuudestamme Isoon Palaveriin kesällä 2014 ja hänen johdollaan 
toiminut alueen toimistotoimikunta jäi sen jälkeen vaille selkeää toiminta-ajatusta. 

Aluetoimikunta on kokouksissaan arvioinut toimiston nykyistä kykyä palvella alueen ryhmiä ja 
selvittänyt yhdistyksen taloudellista tilannetta. Toimikunta toimitti kaudella kyselyn ryhmille 
saadakseen selville ryhmien kiinnostuksen paikallistoimiston nykyistä toimintaa kohtaan ja 
valmiuden suorittaa riittäviä toimiston ylläpidon edellyttämiä tukimaksuja. 

Paikallistoimiston toimintaa ovat kaudella tukeneet 15 ryhmää. Toimiston ylläpitokustannukset 
ovat olleet viime vuosina yli 10.000 euroa. Saatujen tietojen perusteella aluetoimikunta on 
päätynyt käsitykseen, että ryhmät eivät ole valmiita tukemaan jatkossa paikallistoimistoa 
nykymuodossaan, jossa tukimaksuja lähettävien ryhmien luku- määrä on pienentynyt 15 ryhmään. 
Epäviralliset tiedustelut ovat myös osoittaneet, ettei tukiryhmien määrää ole helposti lisättävissä. 
Alue- toimikunta on tämän seurauksena ehdottanut aluekokoukselle, että paikallistoimiston 
toiminta lakkautettaisiin. 

Helmikuussa 2015 kokoontunut aluekokous nimitti toimiston lopettamista hoitamaan ns. 
alasajotoimikunnan. Tämä toimikunta on kokoontunut kaksi kertaa ja toimikunnan arvion mukaan 
toimisto sulkeutuu kokonaan vuoden 2015 aikana. 

Aluekokoukset ja aluetoimikunnan ja sen alatoimikuntien kokoukset tullaan pitämään Pasilan 
toimiston sulkemisen jälkeen niissä tiloissa, joissa ne oli totuttu pitämään ennen kuin 
paikallistoimiston tilat tulivat alueen kokousten käyttöön. Aluekokoukset pidettiin silloin 
rotaatioperiaatteen mukaisesti vuorovuosin Helsingin, Espoon ja Vantaan ryhmien tiloissa. Muut 
kokoukset pidettiin yleensä puheenjohtajan kulloinkin osoittamassa paikassa. 

Aluetoimikunnan vakiokokouksissa kullakin piirillä ja alatoimikunnalla on omat puheenvuoronsa, 
joissa aluetoimikunta kuulee ajankohtaiset kuulumiset. Toimikuntien määrä on vaihdellut 
vuosittain tarpeen ja henkilöresurssien mukaan. Vastauspalvelu- ja toimistotoimikunnat on voitu 
ylläpitää nykyisissä olosuhteissa. Paikallistoimiston sulkemisen jälkeen toimistotoimikunnan 
luonne tulee muuttumaan ja sen olemassaolon tarve tulee harkintaan. Tiedotustoimikunnalle on 
ilmennyt kiinnostusta ja on ehdotettu, että aluetoimikunnan tulisi perustaa jälleen tämä 
toimikunta. 

Kuluneella kaudella oli tarkoitus päivittää alueen suuntaviivat. Nämä olivat tarkastelun alla 
parissa kokouksessa, mutta varsinaista päivittämistä ei toistaiseksi ole toteutettu. Asia otettaneen 
uudelleen esille siinä vaiheessa, kun paikallistoimiston lakkauttamistyö on saatettu päätökseen. 

Alueen puheenjohtajan vaali toimitetaan yleensä helmikuun kokouksessa. Paikallistoimiston 
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tilanteen aktualisoituminen aiheutti sen, että halukasta puheenjohtajaa ei helmikuun kokoukseen 
mennessä löydetty. Toiminta jatkuu toistaiseksi varapuheenjohtajan johdolla. 

Aluetoimikunta on myös kuluvalla kaudella seurannut aktiivisesti Keskusteluryhmä 
Yhtenäisyyden kokouksista laadittuja muistioita. Moni toimikunnan jäsen on itsekin osallistunut 
näihin kokouksiin ja tuonut niistä kokemuksensa alueelle. 

 
4.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA 
Alueella toimii 8 ryhmää. Alueella ei ole piirejä. 
 
Ryhmät ovat yleensä suhteellisen pieniä ja toimivat AA:n perinteiden mukaisesti. 
 
Tulokkaita tulee ryhmiin vaihtelevassa määrässä mutta kuitenkin aika harvoin. 
 
Tärkein yhteinen toiminta on aluekokoukset jotka pidetään 3 kertaa vuodessa eri paikkakunnilla. 
Ryhmien yhteistyö tapahtuu lähinnä naapuriryhmien kanssa koska ruotsinkieliset ryhmät 
sijaitsevat yleensä kaukana toisistaan ympäri maan. 
 
Järjestelmällinen kummitoiminta on valitettavasti ryhmissä aika tuntematon asia. 
 
Ruotsinkieliset ryhmät vievät kiitettävästi AA:n sanomaa omalla paikkakunnallaan 
myös suomenkielellä. 
 
4.7. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 
Pohjoismaiden valtuutettuina valtuustokaudella 2014 – 2015 toimivat Hedvig ja Nina  
Hedvig osallistui Norjan valtuustokokoukseen maaliskuun lopussa ja Nina Ruotsin valtuusto-
kokoukseen huhtikuussa. Hedvig oli samaan aikaan Suomen valtuustokokouksessa jossa vieraili 
myös Tanskan edustaja Sune.  
 
Kesäkuussa Pohjoismaiden kokous kokoontui Nummelassa ja vierainamme olivat Ruotsin, 
Tanskan ja Norjan edustajat. Reijo toimi kokouksen sihteerinä. Sunnuntaina kokous jatkui 
aluepäivien merkeissä jossa Pohjoismaiset vieraat kertoivat hieman itsestään ja osallistujilla oli 
tilaisuus esittää kysymyksiä edustajille. 
 
Olemme järjestäen kutsuneet myös Saamen, Grönlannin ja Islannin edustajia tapaamisiimme 
mutta resurssipulan ja kustannusten vuoksi he eivät yleisesti ottaen pääse osallistumaan. Saamme 
kuitenkin silloin tällöin Saamen edustajan kirjalliset terveiset ja kertomukset vietäväksi 
kokouksiimme. Pääasiallisesti Saamelaisten suurimpia haasteita ovat pitkät etäisyydet ja siitä 
johtuvat vaikeudet päästä AA-kokouksiin sekä pelko siitä, että oma alkoholismi tulee julki. 
Lokakuun lopulla saimme mahdollisuuden osallistua teemapäiviin Trondheimissa AA-ystävien 
kanssa mutta kutsutuista ainoastaan Ruotsin edustaja Hans Marklund pääsi paikalle. Olimme 
etukäteen siksi haastatelleet Kaija Seppää, jonka virallinen kausi AA:n ystävänä hiljattain päättyi . 
Päivien sisältö oli silti hyvä ja antoisa. Kuluvan kauden Ruotsin teemakokoukseen on kutsuttu 
toimistonhoitajat.  
Allekirjoittanut vieraili alkuvuodesta 2015 GSO:n pääkonttorissa New Yorkissa lomamatkan 
yhteydessä ja Ruotsin valtuustokokouksessa huhtikuussa. Pohjoismaiden valtuutettujen kaudesta 
voit lukea enemmän ilmoitustaululta: 
http://www.aasuomi.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=195 
Nina ja Hedvig 
 
5.  JAKAMISISTUNTO AIHEENA: ”Palvelemalla saatat sanomaa” 
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- palvelu on merkittävässä asemassa oman raittiuden vaalimisessa 
- kokemukset arvokkaita ryhmäpalveluedustajan tehtävissä oman kotiryhmän ulkopuolella 
- tunne olla olemassa muitakin kuin itseään varten 
- lunastaa oma paikkansa AA:ssa palvelemalla 
- palvelu on osa toipumista 
- ensimmäiset kokemukset ”kesätruuraajana” -- varapalvelijana 
- palvelukierto, tärkeä periaate AA:ssa 
- sanomansaatto ratkaisuna yksinäisyyteen, erillisyyteen, itsesääliin 
- AA kahdella sanalla ”Rakkaus ja Palvelu” totesi toinen perustajajäsen 
- päivystysvuoro Paikallistoimistossa 
- katkaisuaseman infojen pitäminen 
- palvelukummin merkitys on tärkeä 
- 1. Valtuustokokous iso kokemus 
- oman alkoholistin ymmärtäminen – toimiminen toisten alkoholistien kanssa 
- ”käymällä ei synny muuta kuin kiljua” 
- AA:n jäsen palvelijoitten palvelija 
- sanomansaatto 12. Askel – 5. Perinne 
- Palvelija tie 12 vuotta; ryhmän palveluedustaja – piiritoimikunnan jäsen – aluekokousedustaja – 
aluevaltuutettu – neuvoston luottamushenkilö 

6.  YHTEENVETOA JAKAMISISTUNNOSTA: ”Yhteinen hyvinvointi” 
- osallista toimintaan oman kotiryhmän kautta 
- olla valmiina toimimaan ohjelmaan opastajana, kummina  
- uhrautuminen – anonymiteetti (hengellinen luopuminen) 
- ”nikkeliterapia” 
- olla velkaa AA:lle – olla halu käydä – oman raittiuden takia välttämätöntä / tri Bob 
- nuoret ja AA, tunnin kokoukset , pyydetyt puheenvuorot 
- AA ei tarvitse minua vaan minä tarvitsen AA:ta 
- häiriköt AA:ssa? 
 
 
 

 


