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RAPORTTI 19. VALTUUSTOKOKOUKSESTA
Anonyymien Alkoholistien 19. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa
Nurmijärvellä 8. − 10.4.2016.
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1. OSANOTTAJAT
Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 19. Aluevaltuutettuja oli paikalla 12,
neuvoston jäseniä oli 6 ja yksi Palvelutoimiston työntekijä. Kaikki yllä mainitut osanottajat olivat
äänivaltaisia, sillä mahdollisissa äänestystilanteissa aluevaltuutettujen 2/3 enemmistö toteutui 19.
VK:ssa.
Seuraajina kokoukseen osallistuivat pohjoismaiden valtuutetut Nina ja Erkki.
Kokouksen puheenjohtajana toimi 18. VK:ssa valittu Petteri ja sihteerinä neuvoston kutsumana
Olli T.
2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM
2.1. 18. VK:SSA NEUVOSTON TEHTÄVÄKSI KULUNEELLE VALTUUSTOKAUDELLE ANNETTUJA TEHTÄVIÄ JA TOIMENPITEITÄ
1.

Seuraavaan VK:een tulee tuottaa yksityiskohtainen raportti edellisessä VK:ssa annettujen
toimintasuositusten toteuttamisesta valtuustokauden aikana.
Toteutettu 19.VK:n kokousaineistoa koottaessa.

2.

Ehdotus, että neuvosto huomioisi, että neuvoston kokousten esityslistoihin merkittäisiin
selvästi erikseen kohta, jossa olisi toimintasuositukset kaudelle 2015 – 2016.
Liitelistaus on ollut neuvoston kokousmuistioissa ja niiden toteutumista on seurattu
valtuustokauden ajan.

3.
4.

Selvitetään GSO:n käyttämä terminologia ja tarkastetaan ja tarvittaessa oikaistaan.
Yhtenäistetään omissa asiakirjoissamme käytettävä alkuperäisistä teksteistä tehdyt
suomennokset ja termistö.
Metan alaisuudessa on kokoontunut työryhmä, joka on pyrkinyt yhtenäistämään omissa
asiakirjoissamme käytettäviä alkuperäisistä englanninkielisistä käännettyjä suomennoksia ja
termistöjä. Työryhmän työ on vielä kesken.

5.

Ehdotetaan tulevissa valtuustokokouksissa noudatettavaksi raportointia, jossa vertailun
selkeyttämiseksi esitetään Toimintakertomus ja Toimintasuunnitelma rinnakkain.
Selkeytystä on viety eteenpäin ja sitä jatketaan tulevalla valtuustokaudella.

6.

Talousraportoinnissa toivottiin tarkennusta tulopuoleen mm. niin, että ryhmätuet eroteltaisiin
alueittain.
Raportointimalli on kehitetty ja sillä tuotettu talousselvitys esitetään 19. VK:ssa.

7.

Toimintakertomuksessa lukee: "Aloitettiin työpajatoiminta". Toiminnasta voisi hiukan
kertoa.
Toteutetuista työpajoista on raportoitu valtuustokauden aikana.
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8.

Medialle tiedote 80 vuotta toimineesta AA:sta, uuden A-jäsenen hyödyntäminen asian
tiimoilta.
Tiedote julkaistiin eteläisen alueen järjestämän tapahtuman yhteydessä.

9.

Hyvin tehdyt PowerPoint esitykset saivat kiitosta, mutta toivottiin printattavaa versiota myös
vaalealle pohjalle.
Toteutus on työn alla.

10. Ehdotettiin kokoushaun linkin saatavuutta parannettavaksi sivustolle www.aasuomi.fi.
Kokoushaun tulisi olla sivuston etusivulla ja helposti saatavilla.
Linkin ja kokoushaun toimivuutta tulisi parantaa erityisesti mobiililaitteilla (tabletit ja
puhelimet).
On parannettu.
11. Ehdotus kehittää uusia tapoja houkutella toisen rakenteen edustajia VK:n toimikuntatyöskentelyyn (esim. yhteistyö Suomessa).
Toteutettu pienmuotoisesti. Aiheesta jakamisistunto 19. VK:ssa.
12. Pienenä huomautuksena pyydettiin kokousmateriaaliin lisättäväksi sivunumeroita.
On huomioitu 19. VK:n kokousmateriaalin kasaamisessa.
Toimintasuositus Neuvostolle:
Seuraavaan VK:een tulee tuottaa yksityiskohtainen raportti edellisessä VK:ssa annettujen
toimintasuositusten toteuttamisesta valtuustokauden aikana.
2.2. ALOITE 1 : ”Aloituspaketti aloitteleville ryhmille”
Valtuustokokoustoimikunnat suosittelivat aloitteen toteuttamista
19. VK antoi neuvostolle tehtäväksi toteuttaa ”Aloituspaketti aloitteleville ryhmille”.
2.3. ALOITE 2: ”Äänitteitä AA:lle tärkeistä teemoista”
Valtuustokokoustoimikunnat totesivat, että aloitetta oli käsitelty hieman eri sisältöisenä 18.
VK:ssa ja ehdottavat annettavan aloitteeseen vastaavansisältöinen vastaus.
19. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle
valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta.

2.4. ALOITE 3: ”Valtakunnalliset syyspäivät vuonna 2016”
Valtuustokokoustoimikunnat pitivät aloitteen toteuttamista kannatettavana.
19. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle
valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta.
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2.5. ALOITE 4: ”Onko AA sinua varten ? - esite”

Valtuustokokoustoimikunnat esittivät esitteen hyväksymistä.
19. VK hyväksyi esitteen ”Onko AA sinua varten? ja antoi neuvostolle tehtäväksi
viimeistellä ja toteuttaa sen julkaisu.
2.6. ALOITE 5: ”Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus - esite”
Valtuustokokoustoimikunnat eivät olleet vielä valmiita esittämään esitteen hyväksymistä.
19. VK antoi neuvostolle tehtäväksi jatkaa esitteen käsittelyä yhteisössä tulevalla
valtuustokaudella.
2.7. ALOITE 6: ”Selvä lehti”
Valtuustokokouksen kirjallisuus- ja tiedotustoimikunnat esittivät esityksen hyväksymistä Selvälehden siirrosta Bill W:n yhdistyksen hoidettavaksi ja sen toteamiseksi Anonyymien
Alkoholistien valtakunnalliseksi lehdeksi.
19. VK antoi neuvostolle tehtäväksi ottaa Selvä-lehti osaksi Anonyymien Alkoholistien
valtakunnallista toimintaa.
2.8. ALOITE 7: ”Neuvoston Pitkän tähtäimen 3-kohtainen suunnitelma”
Valtuustokokouksen yhteistyö- ja valtuustokokoustoimikunnat esittivät erilaisia käytännön
kohteita ja tahoja, joilla suunnitelman toteuttamista voisi jakaa pienempiin kokonaisuuksiin.
19. VK antoi neuvostolle tehtäväksi päivittää ja konkretisoida Pitkän tähtäimen 3-kohtaista
suunnitelmaa valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta.
3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU
Valtuustokokoustoimikunnat käsittelivät Neuvoston ja sen toimikuntien edellisen valtuustokauden
toimintakertomuksia sekä tulevan valtuustokauden toimintasuunnitelmia ja totesivat, että niistä
oli raportoitu riittävästi samalla odottavan niiden raportointitavan yksinkertaistamista ja
selkeyttämistä jatkossa.
19. VK totesi neuvoston ja sen toimikuntien toiminnasta raportoidun riittävästi ja antoi
neuvostolle tehtäväksi kehittää valtuustokokousraportointia edelleen.
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3.2. TALOUSKATSELMUS 2013 – 2015
2013
+
Vapaaeht. tuki

13754

Tiedotus mat.t.

1240

Tulot yhteensä

14994

2013
2108

%

2014
+

102

14617

170

166

93

14783

2014
3311

%

2015
+

2015
-

kasvu%

106

13958

13

500

380

13

98

14458

380

-2,2

-4,5

Päivystys kulu

1897

183

2400

126

2400

0

Muut kulut:
Toimistovuokra

4178

103

4301

103

4301

0

Matkakulut

3487

113

2095

60

3002

43

Puh. + netti

842

83

314

37

42

7

Toimisto -muut
Kulut yhteensä

813
11217

103
131

940
10050

115
90

829
10574

5
105

3780

+112

Tema /PMV/ FI

1201

VK

4100

3452

Box 108

45

360

19139

17137

+

3250

3645

90

18033

18207

0
-112 4185

Tiedotustoiminta
TULOS

+2001

18643

-174

14734
+3909

3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA
VK päätti valtuustokauden 2016 – 2017 teemaksi: ”Pidetään se yksinkertaisena”
3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN
Neuvoston esitys:
Alkoholisti luottamushenkilöiksi
Anna
2 vuodeksi
Jukka
4 vuodeksi
Petteri
4 vuodeksi
19. VK hyväksyi neuvoston esitykset
3.5. 20. VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET
19. VK päätti ajankohdaksi 7. – 9.4.2017, paikaksi Nurmijärvellä Kiljavan
Kotorannan kurssikeskuksen ja osallistumismaksuksi 275 € / valtuutettu.
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3.6. 20. VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ
19. VK valitsi 20. VK:n puheenjohtajaksi Kolmannen Perinnön vaalin tuloksena Marjaanan ja
hänelle varahenkilöksi Tommyn.
3.7. 20. VK:N TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ
Valtuustokokoustoimikunta
Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtaja Janne S ja varahenkilö Nisse.
Yhteistyötoimikunta
Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Erkki ja varahenkilö Kake.
Tiedotustoimikunta
Valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo ja varahenkilö Tony.
Kirjallisuustoimikunta
Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Rami ja varahenkilö Jelena.
3.8. VALTAKUNNALLISET JA ULKOMAISET TAPAAMISET 2016 – 2017
12.6. Anonyymien Alkoholistien Eteläisen alueen Aluepäivä Jyväskylässä
Syksy 2016, AA-lainen laivaristeily Turku – Tukholma - Turku
4. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN KAUDEN TOIMINNASTA
4.1. ETELÄINEN ALUE
KYMEN PIIRI
Piirissä toimii kolme ryhmää; Tunneli 1, Viiala/Mämmälä ja Elimäki. Jäseniä on yhteensä
20. Elimäen Sanomissa julkaistu artikkeli ryhmän toiminnasta. Ryhmä on saanut myös uusia
jäseniä.
Viiala on laajentanut toimintansa Inkeroisiin, jossa kaksi (2) palaveria viikossa, torstaisin ja
lauantaisin. Ryhmässä uusia jäseniä. Keskimäärin kävijöitä on kymmenkunta. Joka kolmas viikko
päiväpalaveri, ja ryhmä vierailee joka 4:s tai 5:s kuukausi katkolla.
Tunneliryhmällä asiakokous aina kuukauden viimeinen päivä, ryhmässä kävijöitä keskimäärin
10.
Piiri on järjestänyt vuoden aikana alueen kesäpäivän ja pääsiäisleirin sekä julkaissut äänitteen
valituista Selvä-lehden teksteistä. Piiri on myös ylläpitänyt kuudesti viikossa kokoontuvan
päiväryhmän jossa keskimäärin 7 osallistujaa. Ko. ryhmä ei ole varsinainen AA- ryhmä, mutta on
tuonut tätä kautta jäseniä molempiin rakenteisiin kuuluviin ryhmiin.
Piirin ryhmillä on vuoroviikoin vetovuoro ja ryhmän asiapalaverina toimii piirin toimikunta.
Ryhmät ovat yhteistyössä Nimettömien kanssa vastanneet AA-infosta katkolla kerran viikossa.
Alueen terveyskeskukseen ja yksityisille lääkäriasemalle lähetettiin yhteistyötarjous joka ei
tuottanut toivottua tulosta; ei vastauksia. Kokemus: pitää saada aikaiseksi henkilökohtainen
käynti.
Valtuustossa piiriä on edustanut Kari J.
LAHDEN PIIRI Lahden piiri koostuu yhdestä ryhmästä; AA-Siltaryhmä. Ryhmän viikoittaiset
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kokoukset pidetään eri osoitteissa seuraavasti:
Maanantaisin klo18.00 suljettu AA-kokous Orimattilassa uudessa osoitteessa Puistotie 10
(kokouspäivä ja -aika myös muuttuneet)
Keskiviikkoisin klo 18.00 avoin AA-kokous: Nousurinteen tukiasuntojen kerhohuone. Kokous
on ns. Iso Kirja-kokous jossa käydään perusteostamme läpi pala kerrallaan.
Perjantaisin klo19.00 suljettu AA-kokous Launeen kirkolla lukujärjestyksen mukaan: perinne,
askel, teema, puhuja (+ palvelu, mikäli kuukaudessa on viisi perjantaita).
Kaikissa edellä mainituissa osallistujia 10-20 hlöä/kokous.
Ryhmällä on kaksi (2) asiakokousta vuodessa ja yksi (1) itsetutkiskelukokous.
Ryhmän (aktiivi)jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 30 hlöä. Palvelutehtäviin riittää aktiivisia jäseniä,
vetovuorot jakautuvat suhteellisen ongelmattomasti.
Ryhmällä on jonkin verran tiedotustoimintaa, joskin pienimuotoisesti.
KESKI-SUOMEN PIIRI
Ryhmät ja kokoukset: Piirissä toimii kaksi ryhmää, Touru-ryhmä ja Huhta-ryhmä. Toururyhmä kokoontuu tiistaisin klo 18, keskiviikkoisin klo 11 ja uutena kokouksena perjantaisin klo
11. Kokoukset ovat rajattu tunnin mittaisiksi ja ovat suljettuja poikkeuksena perjantai mikä on
tarvittaessa avokokous. Huhta-ryhmä kokoontuu kahdesti viikossa klo 19, keskiviikkoisin joka on
tarvittaessa avokokous 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
Palvelukierto on saatu toimimaan rotaatioajan puitteissa, ja palvelukummittaminen on käytössä
siten, että palvelijat valtuustotasolle asti ovat tiedossa kahdeksi kaudeksi eteenpäin. Piirin
puheenjohtajana toimii Riku Huhdasta, ryhmäpalveluedustajina Touru-ryhmän Eino ja Huhtaryhmän Jarmo. Piirin varainhoitajana jatkaa Riikka. Tiedotustoimikuntaan kuuluvat Huhtaryhmän Eira ja Eino Tourusta. Myös tilapäisiin toimikuntiin on saatu palvelijat helposti,
esimerkkinä kesäkuussa 2016 järjestettävien aluepäivien järjestelyt.
Aluepäivät
Keski-Suomen Piiri järjestää Eteläisen alueen aluepäivät Jyväskylässä 12.6.2016 klo 10.00-14.00
Tiedotus
Tärkeimmäksi toimikunnaksi on koettu jo pitkään puhelin- ja tiedotustoimikunta. Itse
toimikunnalla ei ole rasitteena suurta tehtävämäärää, vaan tarkoituksena on yhteistyöelimenä
turvata tiedotustoiminta. Toimikunta on toiminut vaihtelevasti ja se vastaa mm. palvelevan
puhelimen säännöllisestä ilmoituksesta lehdissä.
Vuosi sitten ilmoitus siirrettiin Keskisuomalaisesta Suur-Jyväskylän 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
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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.
4.2. ITÄINEN ALUE
Ei toimintaa valtuustokaudella.
4.3. LÄNTINEN ALUE
1. Läntinen alue
Läntisen alueen aluekokous järjestettiin 5.3.2015 jossa valittiin alueelta uusi palveluvaltuutettu
kaudelle 7/2016-6/2019. Aluekokouksessa edustettuna oli kuusi (6) ryhmää, vaikka alueella toimii
yksitoista (11) AA-ryhmää. Aluetoimikunta kokoontuu ainakin kerran vuodessa.
2. Piiritoiminta
Läntisellä alueella toimii yksi piiri: Rannikon AA-piiri. Rannikon piirin toimintaan osallistui
kahdeksan ryhmää. Vuoden 2015 aikana puheenjohtajat (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja)
vaihtuivat yhden ryhmän palveluedustajan tuodessa esille, että AA:n suositukset eivät toteudu, jos
valtuutetut toimivat piirin puheenjohtajina. Ehdotus uusista vaaleista hyväksyttiin ja
puheenjohtajiksi loppukaudeksi valittiin palveluedustajat kahdesta ryhmästä. Vuoden lopulla
pidetyissä vaaleissa sama kokoonpano valittiin jatkamaan myös vuodelle 2016.
Uusien vaalien johdosta heräsi keskustelu palveluhalukkuudesta tai –haluttomuudesta piirin
ryhmissä, jonka johdosta piiri järjesti kokemustenjakotilaisuuden palvelusta ja palveluun
kummittamisesta, johon osallistui mukavasti ryhmien jäseniä. Tämän johdosta
palvelukummittamista on tapahtunut ja uusia on saatu mukaan toimintaan.
3. Paikallinen sanomansaattotoiminta
Toiminta ja tapahtumat:
•

•

•

Kaksi uutta ryhmää on aloittanut toimintansa vuoden 2015 aikana. Toinen ryhmistä
järjestää Turussa avoimen kokouksen kerran viikossa. Kokouksissa on käynyt niin
opiskelijoita kuin läheisiäkin.
Yhden ryhmän voimin järjestettiin avoin tiedotustilaisuus Turun Rientävässä, jossa
teemana oli ”AA 80 vuotta”. Paikalle saapui noin 30-40 ihmistä joista ainakin yksi oli
päihdealan opiskelija.
Turun katkaisuhoitoasemalla järjestetään kaksi infotilaisuutta viikossa. Tähän osallistuu
viidestä seitsemän ryhmää.

Paikallista sanomansaattotoimintaa koordinoi Turun Paikallistoimisto, joka kokoontuu Tupa
Turku ry:n vuokraamiin ja ylläpitämiin toimistotiloihin. Paikallistoimiston alaisuudessa toimii
• Tiedotustoimikunta, joka hoitaa mm.
- soittorinkiä yhteistyötahoille joihin ei ole ollut yhteyttä vähään aikaan (kahteen-kolmeen
vuoteen) ja tiedustelee mahdollisia infotilaisuuksien järjestämistä.
- katkon infojen järjestämisen ryhmien kesken
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- esitteiden tilaamisen (esitteiden jakelu hoituu ”jalkatyönä”)
- auttavan puhelimen päivystämiseen liittyvät asiat
- kerran kuussa ilmestyvän sisäiseen tiedottamiseen tarkoitetun TUPA-lehden jakelun
Tiedotustoimikunnan alaisuudessa toimii tiedotustyöryhmä tarvittaessa (projektiluontoisesti).
Tiedotustoimikunnassa pohditaan ja toteutetaan uusia mahdollisia keinoja ja kanavia sanoman
saattamiseksi.
• Toimistotyöryhmä, joka hoitaa toimiston ylläpitoon liittyviä asioita
4.4. POHJOINEN ALUE
Toimintakatsausta ei ole saatu tähän raporttiin liitettäväksi.
4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE
Raportti valtuustokaudelta 2015–2016
Alueen piirit: Ryhmät
Toiminta
Espoo, Helsinki ja Vantaa
Helsingin piirissä toimii 5 ryhmää, Espoon piirissä 5 ryhmää ja Vantaan piirissä 2
länsivantaalaista ryhmää.
Alueen sanomansaatto tapahtuu piirien ja ryhmien toimesta. Toiminta on ollut pääasiassa
edellisvuoden kaltaista.
Pääkaupunkiseudun AA-alue toimii aluekokousten ja toimikuntien kautta. Toiminta suuntautuu
kentälle ryhmien palveluedustajien välityksellä sekä toisaalta yhteisiin valtakunnallisiin ja
kansainvälisiin toimintoihin alueelta valittavien palveluvaltuuston edustajien, valtuutettujen
kautta. Keskeisin aluekokousten valmisteleva ja toimeenpaneva toimintayksikkö on
aluetoimikunta. Tämän rinnalle ovat työskennelleet eri alatoimikunnat sovitun tai edellytetyn
työnjaon mukaisesti.
Aluetoimikunnan alla ovat vuonna 2015 toimineet Toimistotoimikunta, Vastauspalvelutoimikunta
ja Alasajotoimikunta. Alueen taloutta ja yleishallintoa on näiden ohessa hoidettu Kolmio ry:n ja
erityisesti sen hallituksen ja rahastonhoitajan toimesta. Alueen kokousten lipastuotot ja sille
suoritetut tukimaksut on ohjattu Kolmio ry:n pankkitileille ja tili- tapahtumista on laadittu
kirjapito rahastonhoitajan toimesta. Toimi- kuntien lisäksi alueen rinnalla on toiminut SelväLehden toimituskunta.
Aluetoimikunta on työskennellyt ensisijaisesti piirien ja alatoimikuntien yhteistyöelimenä pyrkien
luomaan edellytyksiä sanomansaattoon alueella. Toiminta on sinänsä noudattanut vakiintuneita
uomiaan ja toiminnassa on pyritty noudattamaan alueelle laadittuja suuntaviivoja.
Espoon piiri on järjestänyt kokouksia tälläkin kaudella aktiivisesti. Espoon piirissä on aloitettu
alueen kotisivujen valmistelutyö.
Helsingissä ryhmät ovat toimineet vapaamuotoisten järjestelyjen pohjalta ja järjestäneet
tapahtumia yhteistoiminnassa keskenään. Helsingissä toiminut paikallistoimisto Palvelukeskus
Kolmio ry on lopettanut toimintansa.
Länsi-Vantaan 2 ryhmää pitävät kokouksia länsivantaalaisten nimettömien ryhmien kanssa 1-2
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kertaa vuodessa. Näissä on voitu sopia Myyrmäen päihdevieroitusyksikön
informaatiotilaisuuksien vastuuvuoroista ja A-klinikan asioista. Kuluneella kaudella Myyrmäen
klinikka on siirtynyt väliaikaisesti väistötiloihin Helsinkiin Diakonissalaitoksen kiinteistöön.
Aluekokous on ollut koolla kolme kertaa vuoden aikana. Kokousajan- kohdat olivat 9.5.2015,
26.9.2015 ja 13.2.2016. Aluekokoukset on järjestetty lauantaisin klo 13 ja 16 välisenä aikana,
vuoden 2015 kokoukset paikallistoimiston tiloissa ja vuoden 2016 helmikuun kokous Kaivokselan
AA-ryhmän kokoustilassa. Osallistujia kokouksissa on ollut kiitettävästi.
Aluetoimikunta on kokoontunut viisi kertaa. Kokousajankohta on ollut säännöllisesti tiistaiiltaisin klo 18.00 alkaen ja paikkana on ollut Pasilan paikallistoimisto siihen saakka, kun ko.
toimisto suljettiin. Keväällä 2015 käytyjen keskustelujen jälkeen on aluetoimikunnan kokoukset
voitu järjestää Fleminginkadun kokoustilassa. Alueen ja palveluneuvoston väillä on sovittu, että
alue maksaa Fleminginkadun tilojen käytöstä vuokrana 50 euroa/kk.
Kuluneella kaudella töitä on teettänyt erityisesti paikallistoimiston alasajo. 7.2.2015 kokoontunut
aluekokous perusti ns. alasajotoimi- kunnan, jonka tehtäväksi asetettiin paikallistoimiston hallittu
alasajo. Toimikunta irtisanoi paikallistoimiston vuokrasopimuksen, tyhjensi toimitilat ja toimisto
suljettiin lokakuussa 2015. Helmikuun 2016 alue- kokous katsoi alasajotoimikunnan suorittaneen
sille asetetun tehtävän loppuun ja toimikunta päätettiin lopettaa.
Selvä lehden toimittaminen on tapahtunut ns. toimituskunnan toimesta. Lehden toimittaminen on
pitänyt sisällään varsinaisen toimitus- työn, oikoluvun, painoon viemisen ja sieltä hakemisen sekä
painetun lehden postittamisen.
Selvä lehden siirtymisestä Anonyymien Alkoholistien koko valtakunnan lehdeksi on käyty
keskustelua. Asia lienee huhtikuussa 2016 kokoontuvan valtuustokokouksen agendalla.
Aluekokoukset tullaan pitämään rotaatioperiaatteen mukaisesti vuorovuosin Helsingin, Espoon ja
Vantaan ryhmien tiloissa. Helmikuun kokous pidettiin Kaivokselassa, toukokuun kokous tullaan
pitämään Helsingissä ja syksyn kokous Espoossa.
13.2.2016 kokoontunut aluekokous päätti perustaa uuden toimikunnan ns. tiedotustoimikunnan.
Tälle toimikunnalle siirrettiin vastauspalvelutoimikunnan tehtävät ja viimeksi mainittu toimikunta
voitiin lakkauttaa. Tiedostustoimikunnan tavoitteena on huolehtia alueen tiedostus- ja
sanomansaattotarpeista. Tässä tarkoituksessa se tulee ylläpitämään internet-kotisivuja niiden
valmistumisen jälkeen ja vastauspalvelupuhelinta ylläpidetään jatkossakin kierrättäen sitä eri
ryhmien vastuulla. Kotisivujen kautta uskotaan niin apua etsivien tulokkaiden löytävän
tarvitsemansa aa-kokoukset ja muut AA-palvelut ja toisaalta yhteiskunnan sosiaali- ja
terveystoimen piirissä työskentelevät toimessaan tarpeelliseksi katsomansa AA- tietouden.
Kuluvan vuoden helmikuun aluekokous päätti, että Pääkaupunkiseudun alueen puheenjohtajana
jatkaa Pedu, varapuheenjohtajana Hymy-Pekka. Alueen sihteeriksi valittiin Niko Vantaanlaakson
ryhmästä. Alueen toimistoasioista Suomessa vastaa Maana. Valtuustoon aluekokous valitsi
erovuorossa olevien Maanan ja Jukan tilalle Outin ja Tintin, Kaivokselan ryhmästä.
Aluekokouksen puheenjohtaja toimitti tiedustelut sekä Helsingin että Espoon suuntaan
palveluhenkilöiden löytämiseksi myös näiltä suunnilta. Huomattava osa uusista palvelijoista ovat
tällä hetkellä Vantaalta, vaikka siellä ei toimi kuin ainoastaan kaksi Anonyymien Alkoholistien
ryhmään
Aluetoimikunta on myös kuluvalla kaudella seurannut Keskusteluryhmä Yhtenäisyyden
kokouksista laadittuja muistioita. Moni toimikunnan jäsen on itsekin osallistunut näihin
kokouksiin ja tuonut niistä kokemuksensa alueelle. Erityistä aktiviteettia tässä suhteessa ovat
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osoittaneet erät helsinkiläiset aa-laiset mm. Metro Ryhmästä.
Ryhmien säännöllinen taloudellinen tuki on ollut tärkeää alueen ja sen toimikuntien
palvelutoiminnoille erityisesti toimiston ylläpidon vaatimien huomattavien kiinteiden kulujen
vuoksi. Paikallistoimiston toimintaa ovat kaudella tukeneet vaihtelevasti noin 15 ryhmää.
Toimiston ylläpitokustannukset on pystytty kattamaan, mutta se on edellyttänyt ryhmiltä
runsaskätisiä avustuksia. Toimiston lakkaamisen jälkeen odotettavissa olevat kulut tulevat
olemaan huomattavasti pienemmät ja ryhmäavustukset pystyttäneen saattamaan jälleen
kohtuulliselle tasolle.
Ryhmien antamat tuet alueelle ovat olleet: v 2015 8.402 €. Edeltävinä vuosina tuet ovat olleet
seuraavat: v 2014 12.263,93 €, v 2013 14.813,65 € ja v 2012 12.458,20 € ja v 2011 8.527,66 €.
Näihin sisältyvät Selvä lehden tukimaksut ovat: v 2015 3.535 €, v 2014 3.162 €, v 2013 3.522 € ja
v 2012 3.707 € ja v 2011 1.109,79 €.
4.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA
Alueella toimii 8 ryhmää. Alueella ei ole piirejä.
Ryhmissä käy ”hyvin säännöllisesti” keskimäärin arviolta noin 7 – 9 henkilöä. Eri ryhmien koossa
on varsin suuria vaihteluja. Ryhmät toimivat AA:n perinteiden mukaisesti.
Tulokkaita tulee ryhmiin vaihtelevassa määrin, mutta kuitenkin aika harvoin.
Alueen tärkein yhteinen toiminta ovat aluekokoukset, jotka pidetään 3 kertaa vuodessa eri
paikkakunnilla ja eri maakunnissa.
Ryhmien tiiviimpi yhteistyö tapahtuu naapuriryhmien kanssa, koska ruotsinkieliset ryhmät
ovat maantieteellisesti hajotetut neljään maakuntaan.
Järjestelmällinen kummitoiminta on valitettavasti ryhmissä verraten tuntematon asia.
Ruotsinkieliset ryhmät vievät kiitettävästi AA:n sanomaa omalla paikkakunnallaan,
myös suomen kielellä.
4.7. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
Pohjoismaiden valtuutettuina valtuustokaudella 2015 – 2016 toimivat Nina ja Erkki.
Yhteenveto Tanskan viikonlopun tapahtumista; pöytäkirjan pääkohdat käännetään ja lähetetään
edelleen sen valmistuttua. Erkki referoi samassa yhteydessä myös omia kokemuksiaan.
Perjantai 18.9.
Tavattiin lentokentällä ja ajettiin Blå Planet nimiseen merimaailmaan, joka oli hyvin
mielenkiintoinen kokemus. Syötiin pikainen lounas ja tutustuttiin toisiimme sekä merimaailman
tarjontaan. Paikalla Tanskan molemmat valtuutetut (Svend ja Gorm) sekä toimistovastaava
Mogens jota oltiin myös pyydetty pitämään illan kokouksessa pöytäkirjaa. Norjasta osallistui
uutena valtuutettuna Kjersti ja Ruotsista Anders joka kolmatta vuotta mukana. Iltapäivällä ajettiin
Lynge Kro nimiseen vanhaan kievariin jossa PMV kokous pidettiin ja jossa tavattiin Suomen uusi
valtuutettu Erkki.
Raportti – Pohjoismaiden kokous – Lynge Kro klo 19:30
Avainluvut ja kuluneen vuoden asiat maittain:
Suomi
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Nina ja Erkki esittivät yhteenvedon Suomen valtuustokokouksesta ja keskusteltiin muista Suomen
ajankohtaisista asioista. Allekirjoittanut oli edellisenä viikonloppuna vieraillut Vaasassa
ruotsinkielisen alueen aluepäivillä ja kerroin sieltäkin hieman kuulumisia. Muissa Pohjoismaissa
monet ajankohtaiset asiat samoja kuin Suomessa; auttavan puhelimen soittojen väheneminen,
sekakäyttäjien ja laitoksista tulevien lisääntyminen, vaikeus pitää tulokkaita ja etenkin
halukkaiden saaminen palvelutehtäviin.
Norja
VK:n teema kuluvalle valtuustokaudelle on ”Ryhmän omatunto – toveriseuramme perusta”.
Palveluneuvostollakin tulee siksi olemaan ryhmän omatuntopalaveri myöhemmin tänä syksynä.
Valtuustokokouksessa päätettiin mm. Sisäisen tiedottamisen toimikunnan perustamisesta.
Toimikunta työskentelee nettisivujen kanssa sekä tukee muita toimikuntia heidän työssään.
Kyseessä lähinnä vastuualueiden uudelleenjako ja tarkentaminen, siksi perustettiin uusi
toimikunta joka korvaa vanhan kuvion.
Valtakunnallisessa Landsmötessä oli ollut noin 150 osallistujaa, joka oli odotettua vähemmän.
Kokouksia koetaan kalliina vaikka niitä on yritetty järjestää mahdollisimman edullisesti. Monesti
ainoa järkevä kokouspaikka on hotelli ja siitä on syntynyt hieman eripuraa jäsenistön
keskuudessa.
Norjassa pidetään tilastoa siitä, kuinka monta jäsentä ryhmissä on ja kuinka moni suurin piirtein
käy ryhmissä. A-jäseniä siis 1500-2000 ja luku on lähes sama vuodesta toiseen. Moni tulokas
pysyy valitettavasti ryhmissä vain alle vuoden ja lähtee omille teilleen. Toinen ilmiö ovat ne,
jotka ovat AA:ssa monta vuotta mutta jäävät sitten ryhmistä pois ja retkahtavat. Useat näistä
tulevat kuitenkin takaisin.
Oslossa ollaan laiskoja lähtemään kokouksiin joihin edes hieman etäisyyttä (lue: 1-2metro
pysäkkiä) . Laitoksista tulevat tulokkaat taas haluavat ”jatkohoitoa” kummeilta tms. Vastuuta
omasta toipumisesta ei siis oteta samalla tapaa kuin aiemmin. Oslossa on paljon nuoria ryhmissä
mutta todella harva on tänä päivänä pelkkä alkoholisti. Young People of AA (YPAA) on aika
suosittu tänä päivänä. Etenkin pääkaupunkiseudulla on erittäin vaikeaa saada vapaaehtoisia
palvelutehtäviin. Norja on pitkä maa ja osa asukkaista harvasti asutuilla alueilla. On todella
vaikeaa olla alue-edustaja tai piiriedustaja kyseisillä alueilla. Tätä päivänä on otettu mm. skype
avuksi.
Norjassa 2 uutta AA:n-ystävää; päihteiden väärinkäyttöön erikoistunut psykiatri ja pedagogi sekä
entinen piispa. Kolmatta A-ystävää haetaan.
Avainluvut
• AA Norjassa perustettiin 1947
• 154 ryhmää joista 4 puolan-, 1 islannin- ja yksi englanninkielinen. 1 viikoittainen skypekokous
• Valtuustokokouksessa edustettuna 20 piiriä joista 23 edustajaa sekä 8 Palveluneuvoston
jäsentä
• Palveluneuvostossa 9 jäsentä, ml. 3 AA:n ystävää joista yksi siis haussa vielä. AAystävien palvelukausi on 5 vuotta (voidaan valita uudelleen)
• 5 toimikuntaa (Palvelu-, Yleinen tiedottaminen-, Sisäinen tiedottaminen-, Kirjallisuus- ja
Taloustoimikunta
• 2 Maailmanpalvelu- ja kaksi Euroopan valtuutettua
Ruotsi
2015 VK:n teema oli ”3 perintöä – elintärkeät tuleville sukupolville”.
Uutta Ruotsissa on uudet kotisivut joita esim. toimistovastaavien helpompi hoitaa. Ruotsissa kaksi
kokoaikaista toimistovastaavaa.
Uusi palveluopas tuotiin valtuustokokoukseen 2015 mutta sitä ei vielä hyväksytty.
- Ruotsissa uuden palveluoppaan mukaan ainoastaan yksi AA:n ystävä palveluneuvostossa,
aiemmin niitä oli kaksi
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Pohjoismaiset valtuutetut (PMV) on oppaassa ehdotettu olevan jaksonsa 2 viimeistä vuotta
myös palveluneuvostoon jäseniä
Tulevaan valtuustokokoukseen saa kirjoittaa aloitteita koskien opasta ja opas
hyväksyttäneen näillä näkymin ensi vuoden VK:ssa joka pidetään 8-10.4. Solnassa

Ruotsissakin askarruttavat kysymykset siitä, miten saada palvelijoita eri tehtäviin ja miten saada
uudet jäsenet jäämään. Nyt viime aikoina sekä ryhmien että jäsenten määrä ollut hienoisessa
nousussa. Uudet tulokkaat olisi hyvä saada heti mukaan Palvelukiertoon, koska vanhemmat eivät
enää lähde mukaan. Uutena ehdotuksena on ajatus yhdistää alue- ja piirikokoukset AAkokouksiin jotta helpommin saataisiin uusia palvelijoita mukaan
Valtaosa uusista jäsenistä ohjautuvat ryhmiin laitoksista ja hoitokodeista.
Avainluvut
• AA perustettiin Ruotsissa 1956
• 473 ryhmää joista 6 YPAA ja 3-nettiryhmää sekä 13 suomen-, 7 englannin-, ja lisäksi
liettuan-, islannin-, puolan-, venäjän-, ym. kielisiä ryhmiä
• Arvio AA:n avulla raitistuneista alkoholisteista on noin 10 000
• Alueita edustavat palvelukokouksessa 21 edustajaa (suhteutettuna alueen kokoon) ja
edustajan toimikausi on 3 vuotta
• Palveluneuvostossa 7 henkilöä ja nyt uutena Pohjoismaiden valtuutettu. Lisäksi 1 AA:n
ystävä jonka toimikausi on 4 vuotta (voidaan valita uudelleen)
• Toimikunnat: Kirjallisuus-, Nimittämis-, Tiedottamis-, Talous-, Menettelytapa-, Arkistoja Puhelintoimikunta
• 2 Maailmanpalvelu- ja kaksi Euroopan valtuutettua
• Landsmöte pidetään vuosittain, järjestelyvastuu kiertävä eli alueiden kesken
Tanska
Valtuustokokouksessa päätettiin, että Maailmanpalvelu- ja Euroopan valtuutetut ovat sama
henkilö ja nimike on kansainvälinen valtuutettu. Tällä hetkellä vain yksi valtuutettu, Sune joka
aiemmin oli Pohjoismaiden valtuutettu (toinen valtuutetuista lähti kentälle). Sovittiin myös, että
Palveluoppaan päivittämistä valmisteleva toimikunta tulee selvittämään miten rotaatio toimii
muissa maissa jotta saatua kokemusta voitaisiin hyödyntää Tanskassa.
AA:n ystäviä Palveluneuvostoon haetaan mutta vielä sellaisia ei ole löytynyt.
Kokouksessamme 18.9. ehdotettiin, että tulevassa teemakokouksessa Skellefteåssa 20.-22.
marraskuuta keskusteltaisiin myös siitä, miten saada nuoria AA:han ja heti mukaan palveluun.
Sovittiin myös, että koska joka neljäs vuosi on landsmöten lisäksi Pohjoismainen kokous kussakin
Pohjoismaassa, tätä mainostettaisiin enemmän kaikille. Nykyään aika vähän osallistujia muista
maista. Yksi ajatus olisi järjestää enemmän AA-kokouksia muiden Pohjoismaiden kielillä näissä
Pohjoismaisissa kokouksissa sekä ottaa Pohjoismainen valtuutettu mukaan valmistelutyöhön.
Avainluvut
• 439 ryhmää joista 2 grönlannin-, 3 islannin-, 7 englannin- ja yksi puolankielinen. Lisäksi 2
nettiryhmää. Tanskankielisiä kokouksia Espanjassa ja Thaimaassa
• Valtuustokokoukseen osallistuu mm. 55 äänioikeutettua valtuutettua sekä 12 Palveluneuvoston jäsentä. Lisäksi Pohjoismaiden valtuutettu ja Kansainvälinen valtuutettu.
toimistovastaava ja 5 hallinnollista työtä tekevää vapaaehtoista joilla ei ole äänioikeutta.
Edellisessä kokouksessa 2 vierasta Yorkista ja yksi Ruotsista
• Toimikunnat ovat Box 334-, Kokemus-, IT-, Tiedottamis-, Kirjallisuus-, Palveluopas-,
Puhelin ja s-posti-, sekä Taloustoimikunta
• Vapaaehtoisia: Toimistolla 1 toimistovastaava ja yksi osa-aikainen avustaja, kirjanpitäjä,
IT- henkilöitä, kirjallisuusvastaavia
Tanskan landsmöte ja Pohjoismaiden kokous 19.-20.9
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Maakokoukseen osallistui noin 150 tanskalaista ja kokous pidettiin eräällä koululla noin tunnin
ajomatkan päässä Kööpenhaminasta. Kokous oli hieno kokemus; alkuun oli perinteinen countdown jossa toisessa päässä 34 vuotta raittiutta ja toisessa 6 päivää. Hyvin koskettavaa. Lisäksi
kokemustenjakoa ja perinteisiä AA-ryhmiä eri teemoilla. Pohjoismaat esittäytyivät
samanaikaisesti kun muita kokouksia muissa tiloissa ja olimme siksi hämmästyneitä mutta
kiitollisia siitä, että paikalla lähes 40 kuuntelijaa meidän lisäksi. Päivä päättyi illalliseen ja
yhdessäoloon.
Sunnuntaina pari AA-kokousta joista itse osallistuin kokoukseen jonka teema oli Palveleminen
hiljaisuudessa. Teemasta löytyi paljon kerrottavaa ja kierros oli hyvä.
Seuraavat kokoukset:
Teemamöte Skellefteåssa 20.-22. marraskuuta 2015
Landsmöte ja Nodiskt möte Oslossa toukokuun puolessavälissä 2016 (tarkentuu vielä)
Teemakokous Suomessa loka-marraskuussa 2016.
Raportti Pohjoismaiden Teema kokouksesta,Skellefteå,Ruotsi 20-22.112026
Teemana:Pohjoismaiden AA-Yhteistyö käytännön tasolla.
Suomesta osallistuivat Erkki PMV ja Nisse, edusti palvelutoimistoa, Muut Pohjoismaat hyvin
edustettuina.
-Todettiin että yhteistyö toimii hyvin maiden välillä, mutta parannettavaa on.
-Ruotsissa uudet kotisivut,todella hyvät. Sivut löytyvät aa.se
-Tanskan ja Norjan kotisivut ennallaan.
Auttava puhelin:
Ruotsissa ja Norjassa meidän kaltainen .
Tanskassa yksi numero kattaa koko maan.
Kaikilla Pohjoismailla ongelmana saada alkoholisteja palveluun.
Muissa Pohjoismaissa suunnitteilla sähköinen maksutapa puhelimella.(7:s perinne)
PMV tehtävänä on raportointi.
Tulevat kokoukset:
PMV:jen kokous Norjassa 13-15.5.2016
PMV:jen Teema kokous 4-6.11.2016 Päivölä.

5. JAKAMISISTUNTO AIHEENA: ”AA:n kolme perintöä – elintärkeät kaikille sukupolville”
Heinäkuussa 1955 alkujäsenet luovuttivat kolme perintöä AA-liikkeen haltuun; AA-ryhmillä on
vastuu AA-toiminnasta ja perintöjämme tulee käyttää kaikissa toimissamme.
Tieto AA:n historiasta ja sen kehitysvaiheista on levinnyt sukupolvelta toiselle AA-kirjallisuuden
kautta sekä suusanallisesti.
Toipuminen, AA:n henkilökohtainen toipumisohjelma Isossa kirjassa, kaksitoista askelta, joiden
avulla alkoholistien on mahdollisuus toipua.
Toipumisohjelma on tärkeä jokaiselle yksittäiselle AA:laiselle, mutta myös kullekin AAryhmälle. Kokouksissa kerrotaan kokemusta ohjelmasta, samoin omasta toipumisesta.
Ison kirjan teksteissä ja kirjan takana olevissa tarinoissa, samoin kuin monessa muussa AAkirjallisuudessa, kerrotaan miten AA:n alkuaikoina on menetelty, kun on haluttu/yritetty raittiutta.
Yhtenäisyys merkitsee yhdessä työskentelyä ohjelman parissa, mutta myös perinteittemme
parissa.
Kun olemme saaneet hengellisen pohjan elämällemme 12 askeleen avulla, toipumisen tulisi
tapahtua myös 12 perinteen mukaisesti. Silloin voimme viedä muille sitä, mitä itse olemme
saaneet.
Kaksitoista perinnettä pitää hengissä AA-ryhmän kuten 12 askelta yksittäisen AA:laisen.
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Yhtenäisyys ei esiinny pelkästään eri ryhmien kokouksissa vaan kaikissa AA:n toiminnoissa. Se
on toveriseuramme kallisarvoisin ominaisuus (tai ainakin pitäisi olla…). Ryhmäomatunto kuuluu
asiakokouksiin, mutta myös kaikkiin AA:n palveluelimiin.
Jollemme pysy yhtenäisinä, AA kuolee. Miten silloin käy yksittäisen AA:laisen? Meistä jokainen
osaa vastata siihen.
Palvelu on toveriseuramme peruspalvelu eli sanoman saattaminen. Se on päätavoitteemme ja
olemassa olomme pääasiallinen syy, ulottuen kahdennestatoista askeleesta keskusteluun ja
AA- kokoukseen osallistumisesta valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan asti.
AA:n palvelun hengelliset periaatteet ovat 12 käsitettä. Niiden avulla olemme toimiva yhteisö.
Toisen käsitteen mukaisesti valtuustokokous ja yleensäkin valtuustosuunnitelma, on meidän
yhteinen keinomme tehdä päätöksiä yksimielisesti.
AA-palvelu on mitä tahansa toimintaa, joka auttaa meitä saamaan yhteyden vielä kärsivään
alkoholistiin
”Toiminta on taikasana” on lause, jonka kirjoitan usein ensimmäisiä AA-päiviään viettävän
onnittelukorttiin tai adressiin.
AA-kokouksissa tarvitaan kauemmin AA:ssa olleiden kokemuksia ja tulokkaat taas saavat
kokemuksia vanhemmilta AA:laisilta (pysyvyyteen työkaluja). Jonkun aikaa AA:ssa olleet ovat
kokemuksineen tärkeitä tulokkaille (raittius on mahdollista).
Monella AA-tutullani on ollut AA:ssa isä, veli, serkku, setä jne. Eli AA-tietous on kulkenut
sukupolvelta toiselle.
Muistattehan kertomuksen Zorbaksesta, vanhasta miehestä, joka istutti puun taimea ja nuori mies
tuli ihmettelemään, miksi hän moista tekee, koska ei tule puun kasvamista edes näkemään?
Itselleni se tuo mieleen elämisen tässä päivässä, mutta enemmän sen, miten meidän AA:ssa tulisi
toimia niin, että tämä olisi tuleville sukupolville turvallinen, luotettava paikka toipua
alkoholismista. Itselläni on kaksi lastenlasta ja haluan AA:n olevan toimiva, jos he sitä joskus
tarvitsevat.
Alkuvuosina ei-alkoholistijäsenten suorittamat palvelukset olivat korvaamattomat. He uhrasivat
aikaansa ja vaivannäköään. He eivät tehneet harkitsemattomia päätöksiä, kuten me alkoholistit
olisimme tehneet.
AA-jäsen voi esiintyä omalla nimellään, kasvoillaan ja äänellään. Hän voi kertoa AA:sta kaiken
mahdollisen. Meidän AA:laisten tehtävä on kertoa heille AA:n periaatteet. Tuntuu joskus siltä,
että AA-jäsenemme ihmettelevät meidän ”jankkaamistamme” ja perinpohjaisuuttamme eri
asioissa. Siksi heidän on tärkeää tietää perinteemme, käsitteemme ja esim. ryhmäomantunnon
merkityksen.
Kunpa heillä olisi kyky samaistua meihin. Uskon, että se on vaikeaa, kun emme aina ymmärrä
itsekään itseämme.
Kunpa voisimme pitää yllä hengellistä elämänlaatua ja meitähän muistutetaan kirjallisuudessa
tarvittaessa olemaan valmis henkilökohtaisiin uhrauksiin. Mitä se tarkoittaa minulle, sinulle?
Minulle sen tulisi tarkoittaa palvelutehtävien hoitamista tunnollisesti muistaen rotaation. Käsitellä
toimikunnissa, piirin- ja alueen sekä vaikkapa neuvoston ja valtuuston kokouksissa AA-asioita
rauhallisesti ja laittamalla AA:n tarpeet henkilökohtaisten edelle.
Meillä AA:laisilla on vastuu tämän harvinaisen perinnön säilyttämisestä.
”Kolme Perintöä: elintärkeitä kaikille sukupolville”; Otteita 2014 Maailmanpalveluvaltuutettujen
kokouksen loppuraportin tervetuliaispuheesta, jonka piti Dariusz P.
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Otteet valittu niin että ne kattavat olennaisen osan puheesta ja muodostavat jonkinlaisen
kokonaisuuden.
Kun Bill W. St. Louisin kokouksessa 1955 antoi A.A. liikkeen jäsenille vastuun kolmesta
perinnöstä: toipuminen, yhtenäisyys ja palvelu, hän teki sen koska uskoi että olimme valmiit
ottamaan sen vastaan. Itse asiassa, päätöslauselma jonka tuhannet osanottajat yksimielisesti
hyväksyivät selvästi julisti että A.A. liike oli tullut täysi-ikäiseksi ja oli kykenevä ottamaan täysin
ja pysyvästi haltuunsa A.A:n kolme perintöä.
Henkilön lähestymistapa kolmeen perintöön osoittaa sekä yksityisen A.A. liikkeen jäsenen että
A.A.-ryhmän kypsyyttä. Tämä näkyy erityisesti henkilön suhteessa yhtenäisyyden ja palvelun
perintöihin, koska perinteet ja käsitteet ovat alkoholistille hankalia asioita. Toisin sanoen,
perinteiden ja käsitteiden periaatteet tuntuvat joskus jäsenistä kiusallisilta, koska ne ehdottavat
mitä minun ei pitäisi tehdä A.A:ssa, ne vaativat minua rajoittamaan itsekkyyttäni, ne edellyttävät
jonkin verran itsekuria, toisten huomioon ottamista ja heidän mielipiteittensä kunnioitusta. Mutta
jos haluamme toipua, on meidän toipumisponnistelujemme jälkeen ymmärrettävä vastuumme
A.A:lle, osoitettava kypsyytemme ymmärtämällä perinteet ja käsitteet oikein; sanalla sanoen
lähestyttävä A.A:n yhtenäisyyttä ja palvelua vastuullisesti.
Kokemus on myös osoittanut että ainoastaan ottamalla käyttöön kaikki kolme perintöä meillä on
täydellinen sarja A.A.n periaatteita. Ainoa mahdollinen takuu toipumiseeni on kaikkien kolmen
perinnön tunteminen ja niiden hengen noudattaminen toimissani. Keskustelut myös vahvistivat
vanhan esimerkin kolmijalkaisesta tuolista. Ehkä istuminen yksi- tai kaksijalkaisella tuolilla on
mukavampaa – vai onko?
A.A. matkan alussa voi itse asiassa olla hyvä keskittyä vain itseensä, toipumiseensa ja A.A:n
kahteentoista askeleeseen. Minun kokemukseni mukaan - tultuani tiettyyn kohtaan kehitykseni
tiellä – kuitenkin huomasin että askelten, perinteiden ja käsitteiden hengen samanaikainen
seuraaminen ei ainoastaan vahvistanut ja täydentänyt toipumistani, vaan myös johti kypsempään,
vastuuntuntoisempaan käytökseen joka palvelee jäsentovereitani, koko liikettä ja sen
yhtenäisyyttä. Ja – niin uskon – ihmiset joita tapaan matkallani elämän läpi hyväksyvät minut
helpommin.
A.A. liike ja sen yhtenäisyys ovat niinkuin rakkaus – ellei sitä arvosteta ja hoideta, se voi kadota
aivan odottamattomasti, niin kuin perhonen. Siksi A.A. jäsenenä tässä ja nyt minun pitää rakentaa
tuleville sukupolville olosuhteet joissa A.A. liikkeen saavutuksia voidaan hyödyntää
mahdollisimman tehokkaasti.

