Rakkaus ja Palvelu

eli näin AA:n valtuustosuunnitelma toimii
(kopio samannimisestä taitelehtisestä)

VALTUUSTOKOKOUS
Valtuustokokous edustaa laajaa AA-kokemusta.
Jokainen AA-ryhmä voi jakaa kokemuksensa
muiden ryhmien kanssa alueensa valtuutetun
välityksellä valtuustokokouksessa. Äänivaltaisen
valtuustokokouksen jäsenistä vähintään kaksi
kolmasosaa on valtuutettuja, mutta vuosittaiseen
valtuustokokoukseen osallistuu muitakin.
PALVELUNEUVOSTO
Palveluneuvoston (Suomi) 10 luottamushenkilöä ovat valtuustokokouksen osa.
Alkoholisteja on kahdeksan, ei-alkoholisteja
kaksi. Palvelutoimiston hoitaja on myös valtuustokokouksen osanottaja.
Jokainen AA-ryhmä saa äänensä valtuustokokoukseen, kun aktiivinen ryhmän palveluedustaja kytkee ryhmänsä AA-kokonaisuuteen.
Hän välittää ryhmän ajatukset aluekokouksen
kautta valtuutetulle, joka vie ne valtuustokokoukseen. Vasta kun palveluedustaja perehdyttää
ryhmänsä käsiteltäviin asioihin ja selvittää sen
ryhmäomantunnon, valtuustokokous voi toimia
koko AA:n puolesta.
ANONYYMEISSÄ ALKOHOLISTEISSA
TYÖSKENTELEMME YHDESSÄ
Kaikilla toveriseuramme osilla – ryhmien kokouksilla, toimikunnilla, toimistoilla, valtuustokokouksella ja ryhmien palveluilla – on vain yksi yhteinen
tarkoitus: viedä sanomansa vielä kärsivälle
alkoholistille. Mutta AA:n omien toimien pyörittämiseksi meillä on oltava järjestelmä, joka löytää AA:n maanlaajuisen mielipiteen asioista ja

toimintatavoista. Laajan AA-kokemuksen ymmärtämiseksi me tarvitsemme pysyvää ja rehellistä
kommunikointia AA:n eri tasojen kesken. Valtuustokokous tekee sen mahdolliseksi. Kuitenkaan valtuustokokouksella, palveluneuvostolla tai millään toimikunnalla tai toimistolla
ei ole mitään valtaa hallita AA:ssa ketään.
”Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita, he
eivät hallitse.”
Sinä ja minä emme ehkä tarvitse valtuustokokousta tänään oman toipumisemme varmistamiseksi. Mutta miten on lukuisten sairaiden,
vielä pimeydessä kompuroivien alkoholistien
laita ? Kun he yrittävät löytää meidät, toivomme
jokaisen heistä kohtaavan sen saman rakkauden
minkä me kaikki olemme kohdanneet. Valtuustokokouksella – ja koko yleispalveluiden järjestelmällä – on tämä vastuu: pitää AA vireänä ja
terveenä niille, jotka vielä tulevat.
PAIKALLISTOIMISTOT ovat erilaisia, koska
niiden tarve on erilainen. Ryhmien palveluedustajat, piirien puheenjohtajat, aluetoimikunnat,
aluekokoukset ja valtuustokokous keskittyvät
vain AA:n maanlaajuisiin asioihin. Paikallistoimistot ja ryhmäyhteisöt toimivat täysin erikseen.
Ne hoitavat ainoastaan paikallisia palveluja
kuten vastauspalveluja (auttava puhelin), kahdennentoista askeleen kutsujen koordinointia,
kokousluetteloiden painattamista ja joillakin
paikkakunnilla ne toimittavat puhujia AA:n ulkopuolisiin tilaisuuksiin ja laitoksissa järjestettäviin
AA:n kokouksiin.

Tämä taitelehtinen perustuu ”Palveluoppaaseen” ja on Anonyymien
Alkoholistien valtuustokokouksen hyväksymää kirjallisuutta. Lisää
tietoa saat ryhmäsi palveluedustajalta tai kirjoittamalla; Anonyymit
Alkoholistit, PL 108, 00511 Helsinki tai: toimisto@aasuomi.fi
Kotisivut: www.aasuomi.fi
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Tässä on AA:n JÄRJESTELMÄ, jolla alkoholisteja auttavat asiat saadaan hoidetuksi, ilman pomoja ja määräyksiä
AA-RYHMÄT (Suomi)
Kukin ryhmä saa asiansa sanotuksi Suomen valtuustorakenteessa ryhmän palveluedustajan välityksellä
Ylimpänä
ovat Suomen
AA-ryhmät.
Jokaisessa noin
*kymmenen
ryhmän

Ryhmien palveluedustajat osallistuvat piirikokouksiin
ja aluekokouksiin . . .

*

ALUEKOKOUS
. . . aluetoimikunnan kanssa, joka koostuu alueen virkailijoista
ja piirien puheenjohtajista

AA
hoitaa itse
omat asiansa
ilman ulkopuolisten puuttumista
asioihin. Niinpä jokaisen AA-ryhmän pitää
saada äänensä kuuluviin
koko maalle yhteisissä
AA-asioissa.

muodostamassa piirissä
ryhmien palveluedustajat
valitsevat piirin puheenjohtajan
Alueet valitsevat valtuutetut valtuustokokoukseen
(Nämä piirien puheenjohtajat
kuuluvat aluetoimikuntaan, joka
on eräänlainen aluekokouksen
ohjaustoimikunta).
VALTUUSTOKOKOUS
Hyvät puheenjohtajat pyrkivät pitämään
Ryhmän palveluedustaja
Alueiden valtuutetut
ryhmien palveluedustajien kokouksia
Luottamushenkilöt
välittää ryhmän mielipiteet ja
säännöllisesti.

Toimiston edustaja

Jokainen alueen ryhmä välittää palveluedustajansa kautta omat ajatuksensa tai
ongelmansa aluekokoukseen, joten muut ryhmät
voivat jakaa kokemuksensa ja ehkä auttaa.
Palveluedustajat voivat aluekokouksesta saada
mukaan kotiryhmäänsä toisten ryhmien
kokemukset.
Jokainen alue valitsee valtuutetut huhtikuussa pidettävään vuosittaiseen
valtuustokokoukseen.
Valtuutetut palvelevat vain kolmivuotiskauden. Ryhmien palveluedustajille,
piirien puheenjohtajille, valtuutetuille
tai luottamushenkilöille ei koskaan
makseta AA:n palvelemisesta.

asiat koko maan AA:lle. Jos
ryhmällä ei ole hyvää palveluedustajaa, se on irti muusta toveriseurasta, eikä se osallistu koko AA:n
ryhmäomatuntoon.

VALTUUSTOKOKOUS
Valtuutettujen
välityksellä kaikkien ryhmien
jaettu kokemus siirtyy valtuustokokouksesta takaisin . . .

PALVELUNEUVOSTO
(Bill W:n ystävät ry)
Kahdeksan alkoholistia
Kaksi ei-alkoholistia
PALVELUTOIMISTO

ALUEKOKOUS
. . . aluekokoukseen, jossa valtuutetut  
raportoivat valtuustokokouksesta
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Valtuutetut tai piirien puheenjohtajat kertovat palautteen
piirikokouksissa ja ryhmien palveluedustajat tiedottavat ryhmilleen
AA-RYHMÄT (Suomi)
Ryhmien palveluedustajat varmistavat, että ryhmät tietävät, mistä
palveluita saa ja auttavat ryhmiä pysymään tietoisina AA:n palvelun periaatteista.

