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1. OSANOTTAJAT  
Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 8. Aluevaltuutettuja oli paikalla 5, 
neuvoston jäseniä oli 2 ja yksi Palvelutoimiston työntekijä.  Palvelutoimiston työntekijä luopui 
äänioikeudestaan mahdollisissa äänestystilanteissa, jotta aluevaltuutettujen 2/3 enemmistö toteutuisi 
25. VK:ssa.  
 
Kokoukseen kutsutut tarkkailijat:  
kokoukseen ei osallistunut kutsuttuja seuraajia 
 
Pohjoismaiset palveluvaltuutetut:  
yhteisöllä ei ollut valtuustokaudella Pohjoismaista valtuutettua 
 
Kokousvirkailijat:  
Kokouksen puheenjohtajana toimi 24. VK:ssa valittu Kirsi, sihteerinä neuvoston kutsumana Olli. 

25. VK:n kokoonpano  
 
Palveluneuvoston jäsenet:  
Sari III kausi  
Anna IV kausi 
 
Toimiston työntekijä:  
Nisse 
 
Alueilta valitut palveluvaltuutetut:  
Eteläinen alue  
Ari 3. kausi 
Petri 1. kausi varavaltuutettu  
Läntinen alue  
Jarmo 3. kausi  
Juha 2. kausi  
Pohjoinen alue 
ei edustusta 
Itäinen alue 
ei edustusta 
Pääkaupunkiseudun alue  
Timo 3. kausi 
Ruotsinkielinen alue 
ei edustusta  
 
25. VK:n kokoustoimikuntajako 
 
Kirjallisuus- ja valtuustokokoustoimikunta (Kirvalto):  
Jarmo  
Ari 
Nisse 
Sari 

Tiedotus- ja Yhteistyötoimikunta (Tiyhto):  
Timo  



Juha 
Petri  
Anna  

2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM 
  
    Todettiin, että kokouksen raporttiin ja pöytäkirjaan lisätään aloitteet, joihin neuvosto on suoraan  
    vastannut ja, joita ei siksi tuotu 25. VK:n käsittelyyn. Em asioita ei valtuustokaudella ollut.  

2.1. KESKUSTELUALOITE 1 : ”Onko palvelurakenne liian raskas suhteessa käytettävissä  
                                                          olevaan palvelijoiden määrään?” 
Valtuustokokoustoimikunnat käsittelivät aloitetta.  
Valtuustokokoustoimikuntien tulostus: 
 Nykytilanteessa palvelijoita ryhmissä todella vähän,  joten rakenne muodostunut käytännössä  
 liian raskaaksi toteuttaa. 
 Palveluehdokkaita on kovin vähän. Ryhmät päättävät halukkuudestaan osallistua rakenteeseen.  
 Ryhmät toimivat kyllä kohtuullisesti. Mistä toiminnoista karsittaisiin. Ryhmätasolla ei oikein  
 havaita rakenteen tarkoitusta?  
 Korona-aika etäkokouksineen heikentänyt palveluhalukkuutta ja taloudellista tilannetta.  
 Rakenteen tulisi joustaa palvelijoiden määrän mukaisesti.  
 Luottamushenkilöitä tulisi olla minimissään neljä, jotta jokaiseen toimikuntaan saataisiin      
 valtuutettu puheenjohtajaksi, muut jäsenet voisivat olla vaikka kutsuttuja jäseniä. 
 Tällä valtuustokaudella mikään toimikunta ei ole toiminut – siinä mielessä liian kevyt – eli  
 neuvosto ei kykene kunnolla toimimaan.  
 Tulokkaiden vähäinen määrä vähentänyt rotaatiota ja kummittamista.  
 Palvelu keskittyy liiaksi yksittäisille ihmisille. 
 Rakenne tuntuu ainakin ryhmätasolla toimivien näkökulmasta liian raskaalta. Jostain pitäisi  
 supistaa rakenteellisesti?   
 Ryhmät pitäisi saada paremmin toimimaan tulokkaan saamiseksi ja kiinnittymiseksi ryhmään.    

 Toimintasuositus:  
  Palveluneuvosto valmistelee muutosta: palveluvaltuutettujen määrä olisi liukuva ja alueet  
  ilmoittavat valtuustokokouksessa montako valtuutettua osallistuu seuraavaan kokoukseen,  
  koska valtuustokokousmaksujen tulisi kattaa kokouksen kulut.  
  Luottamushenkilöiden määrä voisi olla myös liukuva esim. 4-8. 

2.2. KESKUSTELUALOITE 2: ”Edistääkö palvelurakenne päätavoitteemme eli sanoman  
                                                         saattoa?  
                                                         Miten turvaamme AA:n kolmen perinnön säilymisen?” 
      Valtuustokokoustoimikuntien tulostus: 
      Palvelurakenne edistää sanoman saattoa tarjoten selkeät toimintamallit ja materiaalin sekä  
      mahdollisuuden kokemuksen jakamiseen ryhmien välillä. 
      Toimiva palvelurakenne turvaa AA:n kolmen perinnön säilymisen. 
      Edistää, jos toimisi kuten pitäisi, tällä hetkellä ei ihan. Kierron käyneiden kokemusten  
      saattaminen ryhmien tietoon, esim. tavalliseen kokoukseen alustuspuhuja – eli puhujakokous.     
       
     Hyödynnetään liian vähän palvelijoiden kokemusta ja sen jakoa. Käsitteiden käsittelyä ryhmissä  
     voisi lisätä – erityisesti hengellisiä periaatteita koskevat käsitteet. Nämä asiat voisi ottaa mukaan  
     asiakokouksiin. Voisi järjestää erillisiäkin tilaisuuksia, joissa keskustellaan perinteistä. Piirien  
     tasolla käsitesarjatyöpajoja uudelleen käyntiin.  Yksilöiden oma vastuu ryhmiin sitoutumiseen ja  



     palvelemiseen. 
     Sitouttaminen esim. palveluvaltuutetuksi voisi kokeilla, että valitaan varavaltuutettu joka käy  
     tutustumassa valtuuskokouksessa ennen mahdollista valtuutetuksi ryhtymistä.  

2.3. KESKUSTELUALOITE 3: ”Mikä on valtuustorakenteen tulevaisuus?” 
      Valtuustokokoustoimikuntien tulostus: 
      Valtuutettujen määrää on sopeutettava vallitsevaan tilanteeseen.  
      Nykyisellä AA:n jäsenmäärällä ei mahdollista nykyisiä rakenteita ylläpitää.   
      Riippuu kuinka sopeuttamistoimenpiteet onnistuvat. Mikäli toimintasuositus ja uusien  
      palvelijoiden mukaan saaminen onnistuu, rakenne saattaa pysyä hyvinkin samana.  
      Synkältä näyttää – kannattaako jatkaa?  
      On elossa pidettävän arvoinen – demokraattisuus. Edellyttää kuitenkin toimintaa ryhmä-, piiri-  
      ja aluetasolla.  
      Viedään kokemusta ja innostusta ryhmätasolle. Koronarajoitusten poistuminen saattaa helpottaa  
      tilannetta. Muualla todettu systeemin toimivan.  
      Ruotsissa valtuustorakenteeseen siirtyminen lisännyt huomattavasti jäsenistöä – rakenne toimii..  

3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  

3.1.  NEUVOSTON, SEN TOIMIKUNTIEN, TOIMISTONHOITAJAN JA SELVÄ- 
LEHDEN TOIMITUKSEN TOIMINNAN TARKASTELU JA ARVIOINTI KULUNEELLA 
VALTUUSTOKAUDELLA JA NÄIDEN ALUSTAVAT TOIMINTASUUNNITELMAT  

Valtuustokokoustoimikuntien tulostus: 
Neuvosto on tehnyt parhaansa haastavissa olosuhteissa.  
Toimintaa rajoittanut suuresti tulokkaiden vähäinen määrä ja tästä seurannut palvelijoiden   
 vähäinen määrä.  
 Uudistusten tiellä ollut myös heikko rahatilanne.  
 Koronatilanteen pitkittyminen estänyt myös kasvokkain tapaamiset. 
 Hyvin valitut säästökohteet.  
 Neuvosto ollut aktiivinen uusien palvelijoiden etsimisessä.  
 Uutiskirje ollut hyvä, siitä tullut neuvostolle hyvää palautetta. Uutiskirje on lisännyt tukien  
 määrää.   
  Keskeneräiset asiat:  
  Kotisivun koodin tekijän etsintä.  
  Toimistonhoitaja on yhteydessä Ruotsin toimistoon, maailmanpalveluvaltuutettu erittäin  
  kiinnostunut rakenteestamme.  
  Rakenteiden rinnakkainelosta hyvä kokemus AA:n 85-vuotispäivältä. 

3.2.  YHTEISÖN TALOUDEN TILANNEKATSAUS 2021 – 2022 

Esiteltiin yhteisön taloudenhoitajan kokoama katsaus ja käytiin sen pohjalta keskustelua  
taloustilanteesta. 

BILL W:N YSTÄVÄT RY:N TALOUS 2021 PÄHKINÄNKUORESSA:  
Toteutuneet kulut koko vuosi 13 717 € (vuonna 2020: 15 235 €, vuonna 2019: 18 483 €)  

Kulut vähentyneet v. 2020 verratltuna: 1518 €, n. 10 % (vuoteen 2019 4 766 €, n. 26 %) 
Selvä-lehden kuluja ei ole tässä huomioitu.  



Ryhmätuki koko vuosi 2021: 7 617 € (vuonna 2020: 9 038 €, vuonna 2019: 12 583 €). Vähennystä 
vuoteen 2020 -15,7 % sekä vuoteen 2019 -39,5 %.  

19 ryhmää/piiriä/aluetta on maksanut ryhmätukea vuoden 2021 aikana.  
Henkilökohtaiset tuet vuonna 2021: 2 004 € (vuonna 2020: 2008 €, vuonna 2019 1476 €).  

Summissa mukana myös palvelutoimiston lipas sekä VK:n lipastuotto. 
Tuet vähentyneet kokonaisuudessaan 1425 € verrattuna vuoteen 2020, n. 13 %.  

Pankkitilien saldot 31.12 vuosina 2017-2021:  

2017: Käyttötili 4 014,96 €, varatili 4 000 €, Selvä-lehti tiliä ei vielä ollut.  
2018: Käyttötili 2 023,79 €, varatili 4 000 €, Selvä-lehti 1 257,75 €.  
2019: Käyttötili 1 400,51 €, varatili 2 800 €, Selvä-lehti 1 196,45 €.  
2020: Käyttötili 333,36 €, varatili 2 800 €, Selvä-lehti 1 147,71 €.  
2021: Käyttötili 630,58 €, varatili 797,36 €, Selvä-lehti 949,50 €.  

YHTEENVETO:  
Yhteisön yleiset käyttövarat ovat huvenneet huolestuttavasti vuoden 2018 jälkeen. Selvä-
lehti on pysynyt sille asetetussa päämäärässä kaiken aikaa ja on ollut omavarainen.  

TALOUSTILANNE ALKUVUOSI 2022  

Alkuvuoden 2022 toteutuneet menot: n. 2 546 €  
Alkuvuoden 2022 toteutuneet ryhmätuet: 2 560 €  
Alkuvuoden 2022 toteutuneet henkilökohtaiset/muut tuet: 379,60 €  
Alkuvuoden 2022 toteutuneet tuet alueilta VK 25: 1 500 €  

Talousennuste 8.4 – 31.5.2022:  
Tilien saldot 7.4.2022:  
Käyttötilin saldo: 2 923,19 €  
Varatilin saldo: 397,36 € alkuvuonna on siirretty varatililtä 400 €,  
koska käyttötilillä ei silloin varoja.  

Selvä-lehden pankkitilin saldo: 1 482,14 € tilanne 28.3.2022  

Arvioidut kulut 8.4-31.5.2022 :  

Palvelutoimiston vuokra n. 402 € (huhtikuun vuokra on jo maksettu.) Toimistonhoitajan 
työkorvaus n. 660 € (kattaa kuukaudet maalis-huhtikuu) Puhelinkulut n. 19 € 
Pankkikulut n. 28 € (huhtikuun pankkikulu on jo veloitettu)  

Sähkö n. 53 € 
Matkakulut VK:hon n. 250 € 
Toimistokulut n. 25 € 
VK 25 Lomakoti Kotoranta lasku n. 1 430 € (laskettu 11 henkilön mukaan) Kulut yhteensä 
n. 2 867 €  

Arvioidut tuet 8.4-31.5.2022: 
Ryhmätuki + muu vapaaehtoinen tuki n. 1 020 €  



(arvio perustuu vuosien 2019-2021 huhti-toukokuun tukien sekä alkuvuoden 2022 tukien 
mukaan, painotus 2022)  

Alueiden tuki 25 VK:hon n. 600 €  
(2 palveluvaltuutettua x 300 € alueiden/piirien/ryhmien tuki)  

Tilien arvioidut saldot 31.5.2022:  
Käyttötili n. + 1 676 €  
Varatili n. + 379 €  

3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA  

      Neuvosto ehdotti tulevan valtuustokauden teemaksi Euroopan palvelukokouksen teemaa: 
       ”Rakkaus ja palvelu”; ”Kärlek och service” 
 
       25. VK  hyväksyi  tehdyn ehdotuksen 
 
3.4. YHTEISÖN PALVELIJOIDEN VALINTA  
       Neuvoston esitys:  
       Alkoholisti luottamushenkilöiksi 
       Ari 4 vuodeksi eteläiseltä alueelta ehdotettuna  
       Jarmo 4 vuodeksi läntiseltä alueelta ehdotettuna  

      25. VK hyväksyi neuvoston esityksen 

 
3.5. 26. VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET  
       25. VK päätti neuvoston tekemän esityksen pohjalta 
       Paikka:    Kotoranta, Kiljava, Nurmijärvi 
       Ajankohta:      22.- 23.4.2023   
        Kustannukset: 300-320 € / valtuutettu 

3.6. 26. VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ  
       25. VK valitsi Timon 26. VK:n puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajanvalinta annettiin  
       tarvittaessa neuvoston tehtäväksi..  

3.7. VALTAKUNNALLISET JA ULKOMAISET TAPAAMISET 2022 – 2023  
       Eteläisen alueen kesäpäivät elokuu 2022 
       FINYPAA 2. – 4.9.2022 Peltolan koululla Vantaalla 

4. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINNASTA  

4.1. ETELÄINEN ALUE  
 
Laatija: Palveluvaltuutettu AriV ja aluekokokúksen sihteeri Sari 

Eteläinen alueen Lahden piiri järjesti aluekokouksen 12.3.2022. Kokoukseen oli kutsuttu edustajat 
Lahden, Pohjois-Kymen ja Keski-Suomen piiristä. Lahdesta ja Pohjois-Kymestä edustus ei Keski-
Suomesta. Keski-Suomen piiriä lähestytty sähköpostein ja puhelimitse, mutta sieltä ei ole saatu 
tietoja alueraporttiin. Raportti koskee siis vain kahta ensimmäiseksi mainittua piiriä. 



 
Lahdessa toimii yksi ryhmä, joka kokoontuu kahdesti viikossa, kahdella eri paikkakunnalla (Lahti, 
Orimattila). Pohjois-Kymen piirissä 
Lahti 
Ryhmällä on kaksi kokousta viikossa, Orimatilassa ja Lahdessa. 
Korona-aikana auki pätkän viime syksynä ja nyt uudestaan kevfäällä. 
Lahdessa kävijöitä on ollut 8-10 ja Orimattilassa 3-4. Tulokkaita vähän. 
 
Kouvola. 
Elimäki on koronan sulkuaikana toiminut kolme kertaa viikossa Skypessä, 
nyt maanantait livenä ja ke sekä pe Skypessä.Kävijöitä 3-6, Skype on 
mahdollistanut myös sen että sairastavat ovat olleet mukana. Tulokkaita 
kaksi. 
Viiala kokoontuu Myllykoskella ja Inkeroisissa, kävijöitä 1-3. Tulokkaita jnk verran. 
Piiri on vetäytynyt ns päiväryhmän yhteistyöstä Kouvolan ryhmän kanssa, 
näkemyserot kasvoivat liian suuriksi 
Tunneli on tauolla.. 
Piiri ylläpitää kotisivua www.aakouvolassa.fi . Yhteistyössä Kouvolan aa 
ryhmän ja Kotkan aa ryhmien kanssa ylläpidetään auttavaa puhelinta ja 
käydään Kouvolan katkolla. 
 
Ensimmäisen kauden palveluvaltuutetun valinta valtuustokokoukseen. Ei 
ollut ehdokasta mutta tilalle valittiin varavaltuutetuksi Petri 
Siltaryhmästä. Sovittiin ettäAAPohjoiskymen piiri vastaa 50% hänen 
osallllistumiskustannuksistaan valtuustokokoukseen 2022. 
 
Kolmannen kauden palveluvaltuutetun siirtyminen palveluneuvostoon. 
Ari V siirtyy. 
 
Talousasiat. Todettiin että tiukkaa on. 
 
AA Pohjoiskymen piiri järjtestää seuraava aluepäivä kesätapaamisen 
yhteydessä elokuussa 2022. 

4.2. ITÄINEN ALUE  

Ei toimintaa valtuustokaudella.  

4.3. LÄNTINEN ALUE  

Alueen palveluvaltuutetut  
Jarmo 3. kausi Juha 2. kausi  

Läntinen alue  

Läntisen alueen aluekokous järjestettiin 12.3.2022, jossa päädyimme valitsemaan 
suuntaviivojemme vastaisesti uudelleen Kimmon puheenjohtajaksi, Jarmon vara-puheenjohtajaksi 
sekä Marian taloudenhoitajaksi vielä yhdeksi vuodeksi.  

Rotaation puute oli tähän menettylyyn syynä.  



Palveluvaltuutetuiksi kaudelle 7/2021 - 6/2024 ja varapalveluvaltuutetuiksi kaudelle7/2022 - 6/2024 
ei voitu valita ketään osallistujista. Tilanne on siten erittäin huolestuttava, kun emme saa täytetyksi 
palvelurakenteen mukaisia paikkoja.Alueen vajaus on nyt siis 2 palveluvaltuutettua ja varahenkilöt 
heille.  

Alue esittää Jarmoa (Vuori) luottamushenkilöksi palveluneuvostoon.  

Aluekokouksessa suoritettiin itsetutkiskelu suhteessa 4. käsitteeseen alueen näkökulmasta.  

Alueella toimiva Rannikon piiri  

Rannikon piirin alueella toimii 8 AA-ryhmää: Pallo, Pönttö, Tähti, Vuori, Iso Kirja, Rinne ja 
Sillanpää. Englanninkielinen Way Out-ryhmä on suljettuna toiistaiseksi.  

Piirillä oli vaalikokous 21.11.2021, jossa valittiin uudet palvelijat. Kokouksessa oli edustettuina 
jäseniä 4 ryhmästä.  

Piirin kokouksissa Palveluvaltuutetut raportoivat kuulumisia. Edelleen halukkuutta palvelun eri 
tasoihin on huolestuttavan vähän - rotaatio ei toimi.  

Vuoden 2022 ensimmäinen Rannikon piirin kokous oli 13.2. ja paikalle tuli edustajia 5 ryhmästä. 
Seuraavassa piirin kokouksessa toukokuussa tehdään suunnitelmia kuluvan vuoden toimintaan 
tarkemmin. Toivottavasti ryhmät lähtisivät mukaan aktiivisemmin, jotta saisimme järjestettyä 
yhteisiä kokemus- ja työaiheisia tapahtumia tavoittaaksemme vielä kärsivän alkoholistin.  

Paikallinen sanomansaatto  

Entinen Turun paikallistoimisto eli TUPA on lakkautettu 31.3.2022 Ilpoistentie 16, Turku 
osoitteessa. Sanomansaatto materiaalit ja muu käytännön työ siirtyy Juhannuskatu 27, Turku 
tiloihin. Rannikon piiri vastaa 1.4.2022 alkaen sanomansaatosta. Palveluhalukkuutta ja jäsenien 
panosta kaivataan kipeästi.  

Auttava puhelin kiertää 3:n ryhmän jäsenillä 2 viikon pituisin vuoroin. Puhelin soi edelleen harvoin 
ja tietoa hankitaan yhä enemmän netin kautta, mutta auttava puhelin on koettu edelleen olevan 
tärkeä ja hyödyllinen osa sanoman saatossa.  

Tiedotuskohteista säännöllisin on Turun Vieroitushoitoyksikkö, jossa käymme viikoittain 
keskiviikkona ja sunnuntaina pitämässä 1 tunnin mittaisen infon. Pandemian hellittäessä otettaan 
yhteiskunnassamme, toivomme tiedotustilaisuuksien lisääntyvän taas alueellamme.  

Ryhmien toiminta  

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, pois lukien Tähti jolla 3 kokousta ja Vuori 4 kokousta. 
Entiseen tapaan tulokkaita käy vaihtelevasti. Osassa ryhmistä painotetaan jo alkutekstin 
yhteydessä kummi- tai tukihenkilötoiminnan tärkeyttä ja pyritään täten korostamaan sitoutumisen 
merkitystä. Osalla ryhmistä on käytössä WhatsApp, joka toimii hyvänä tiedonkulkuvälineenä 
käytännön asioissa asiakokousten välissä. Vuoriryhmässä pidetään zoom-kokouksia 
maanantaisin. Iso-kirja ja Rinneryhmä aloittivat syksyllä 2021 palvelutehtäviin opastavat kokoukset 
erillisinä sarjoinaan, jotta saisimme uusia jäseniä innostumaan palvelusta. 
Iso-kirjaryhmä on pitänyt 4 krt tiedottamista palvelurakenteesta. 
Sillanpää ryhmä on käynyt tiedottamassa oppilaitoksessa 2 krt. Osassa ryhmistä on pyritty 
pitämään yllä 22. valtuustokokouksessa syntyneen suosituksen mukaista rakenteen itsetutkiskelua 
käsitteiden kautta myös ryhmätasolla.  



Yhteenveto  

Läntisen alueen ryhmillä on ollut viimeisen vuoden aikana huolia palveluhalukkaiden jäsenten 
vähyyden suhteen ja tästä syystä palvelutehtäviä tahtoo herkästi kasaantua pienelle porukalle. 
Alueen taloudellinen tilanne on myös haastava, koska tukien saaminen ryhmiltä nykyisen 
palvelurakenteen ylläpitämiseen on vähentynyt merkittävästi. Katsotaan miten palveluhalukkuus 
lisääntyy paikallistoimiston lak- kautuksen myötä ja kokousten (Piiri, Alue) siirtyminen pidettäväksi 
Juhannuskadulle.  

Laatinut Läntisen alueen palveluvaltuutetut Jarmo ja Juha  

4.4. POHJOINEN ALUE  

Toimintakatsausta ei ole saatu tähän raporttiin liitettäväksi.  

4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE  

Kokouksessa kuultiin suullinen raportti alueen toiminnasta, kirjallista raporttia ei ole saatu.  

4.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA  

Alueraportti valtuustokaudelta 2021-2022 
 
 
Alue: 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. 
 
Koronavuoden aikana alueen toimintaa ei ole ollut, ryhmistä muutama on toiminut koko ajan 
normaalisti, muutama Zoomilla tai muulla alustalla ja jotkut rajoitusten puitteissa livenä. 
 
 
Ilman koronaa alueella oltaisi toimittu seuraavan mukaan: 
Tärkein yhteinen toiminta on aluekokous joka pidetään kerran vuodessa Helsingissä. Alue järjestää 
myös kerran vuodessa aluepäivä joka järjestetään vuoroin Vaasassa ja Taalintehtailla.   
Ryhmien yhteistyö tapahtuu lähinnä naapuriryhmien kanssa koska ruotsinkieliset ryhmät 
sijaitsevat yleensä kaukana toisistaan. Tällä hetkellä alueella ei ole puheenjohtajaa joten sihteeri 
kutsuu kokoukset kokoon ja toimii yhteyshenkilönä. Puheenjohtaja valitaan jokaiselle kokoukselle 
läsnäolijoitten joukosta. 
   Alueella on vähennetty aluekokousten määrää kahteen vuodessa joista toisessa tehdään tarvittavat 
henkilövaalit ja toisessa olisi erilainen ohjelma. 
 
 
Valtuustokauden teemaa on pyritty käsittelemään jonkun vuoden aikana pidetyn aluekokouksen 
yhteydessä alustetun kokemuksenjakotilaisuuden muodossa. 
 
Järjestelmällinen kummitoiminta on valitettavasti joissakin ryhmissä aika tuntematon asia. 



 
Alue painattaa säännöllisen epäsäännöllisesti korttimuotoista luetteloa ruotsinkielisistä AA-
ryhmistä Suomessa. 
 
Ruotsinkieliset ryhmät vievät kiitettävästi AA:n sanomaa omalla paikkakunnallaan 
myös suomen kielellä. 

4.7. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 2021 - 2022  

Yhteisöllä ei ole kuluneella valtuustukaudella ollut pohjoismaista valtuutettua, 
yhteydenpidot ollut toimistonhoitajan varassa.  

Pohjoismaiseen yhteydenpitoon, johon 23. VK:kin antoi toimintasuosituksen, on kuluneella 
valtuustokaudella osin pandemian takia ollut jäissä. Vain pari sähköpostia vaihdettu 
toimistojen kesken.  

Asia ei ole kuitenkaan edennyt, vain Tanska on vastannut kyselyihin.  

AA Ruotsissa on tehnyt linjauksen että osallistuvat ulkomailla ainoastaan ”lisenssin” 
omaavan rakenteen järjestämiin tapahtumiin. Ruotsin WSD (maailmanpalveluvalt.) on 
kuitenkin kiinnostunut tapaamisesta Anonyymien toimistonhoitajan kanssa, samoin 
Ruotsin AA:n uusi toimistovastaava. Ruotsissa ei näytä olevan tiedossa että Suomessa 
toimii myös valtuustorakenne. Kiinnostusta seillä näyttää olevan.  

Toimistonhoitajan ajateltu tapaaminen Ruotsin AA-toimisttolla ei syksyllä toteutunut.  

5. JAKAMISISTUNTO  

Valtuustokokouksen perinteinen jakamisistunto päättyvän Valtuustokauden teemasta  
”Tavoitteemme; raittius jokaisen ulottuvilla” 
Alustus Sari  

Jakamisistunnon puheenvuoroista poimittua:  
- toipumisohjelman 12. Askel ja 5. Perinne 
- parempi tehdä yksi asia hyvin kuin monta huonosti 
- valtuustosuunnitelma mahdollistaa tämän / edesauttaa tämän toteuttamista 
- 3. Perinne – anoa jäsenvaatimus 
- tavoite – koronapandemia 
- oman kokemuksen jakaminen 
- AA:n sanoman vieminen 
- työ toisten parissa 
- matkavakuutus 

 


