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RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA 
Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 
4. − 6.4.2014.  
 
SISÄLLYS 
1.  OSANOTTAJAT                                                
2.  VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM 
                                  
 2.1. VK 16 TOIMINTASUOSITUKSET 
 2.2. ALOITE 1 : Kokousluettelot 

2.3.  ALOITE 2 : Miten tulisi suhtautua siihen, kun AA-ryhmä levittää perätöntä 
tietoa toisesta AA-ryhmästä ja toisen AA-ryhmän toiminnasta? 
Miten tulisi suhtautua, kun AA-ryhmä yrittää estää ja vaikeuttaa toisen ryhmän 
sanomansaattotyötä? 
2.4. ALOITE 3 : Yhteinen ponnistus netin hyödyntämisessä. Nuorille oma 
palvelin, jonka sisällön tuottamiseen nuoret osallistuvat 
2.5. ALOITE 4 : Millä lailla " Nimettömät Alkoholistit"-kirjaa saameksi saadaan 
saatavaksi siellä etelässä ? -pääkaupunkiseudulla ainakin 1200 saamelaista 
2.6.  ALOITE 5 : Neuvoston nettisivuilla voisi mielestäni olla, vaikka jäsenille 
osiossa tieto kaikkien Anonyymien Alkoholistien valtuustorakenteeseen 
Suomessa, sitoutuneiden AA-ryhmien yhteystiedot 
2.7.  ALOITE 6 : Millä tavalla voisimme parhaiten jakaa valtuustokokouksen 
hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja muille siitä kiinnostuneille? 
Millaisina näette mahdollisuuden ulkopuolisille tulla seuraamaan 
valtuustokokouksen kulkua ja toimintatapoja? 
Jos päädytte siihen tulokseen, että olisi mahdollista olla seuraamassa 
ulkopuolisena valtuustokokousta, niin millaisia käytänteitä se vaatisi ja ketkä 
mahdollisesti voisivat olla tarkkailijoina mukana? 
2.8.  ALOITE 7 : Sähköisen- ja sosiaalisen median merkityksen korostuessa tulisi 
varmistaa myös anonyymien ryhmien näkyvyys ko. alustoilla. Paikoitellen on 
ilmestynyt alueellisia AA:n kotisivuja, joihin ei kuitenkaan ole kaikkia AA-
ryhmiä otettu mukaan. Valtuustokokoukselta odotamme linjausta kuinka 
takaamme kaikkien AA-ryhmien tietojen tavoittavan asiasta kiinnostuneen 
henkilön tämän päivän mediakentässä 
2.9.   Palveluoppaan päivitys 
2.10. ”AA terveydenhuollon tukena” – taitelehtisen päivitys 
2.11. Askelten, perinteitten ja käsitteiden suomenkieliset kieliasut 

  

3.   OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU 
 3.2. YHTEISÖN TALOUSKATSAUS 
 3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA 
 3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN 
 3.5. 18. VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET 



                                                                                                                  2 

 3.6. 18. VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ 
3.7. 18. VK:N VALTUUSTOKOKOUSTOIMIKUNTIEN   
       PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ 

 3.8. VALTAKUNNALLISET JA ULKOMAISET TAPAAMISET 2014 – 2015 
 
4.  ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN KAUDEN TOIMINNASTA 
 4.1. ETELÄINEN ALUE  – raportti alueen toiminnasta  
 4.2. ITÄINEN ALUE – alueella ei ole ollut toimintaa valtuustokaudella 
 4.3. LÄNTINEN ALUE  – raportti alueen toiminnasta 
 4.4. POHJOINEN ALUE – raportti alueen toiminnasta 
 4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE  – raportti alueen toiminnasta 
 4.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA – alueelta ei ole tuotettu kirjallista raporttia 
 
5.  ALUSTUS JAKAMISISTUNNOON AIHEENA: Yhteinen hyvinvointimme 
 
6.  YHTEENVETOA JAKAMISISTUNNOSTA: MITEN VIEDÄ TÄSSÄ KOKOUKSESSA 
     SYNTYNYT KOKEMUS, HENKI JA TIETO ALUEELLA ETEENPÄIN? 
 
1. OSANOTTAJAT 
Aluevaltuutettuja oli paikalla 15, neuvoston jäseniä oli 7, yksi ei-alkoholistijäsen sekä 
Palvelutoimiston työntekijä. Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 23, ei- 
alkoholistijäsen poistui kokouksesta ennen asioiden Ison Salin käsittelyä. Äänivaltaisia olivat 15 
aluevaltuutettua ja 7 neuvoston jäsentä (Palvelutoimiston työntekijä luopui äänioikeudestaan).  
 
Tarkkailijana kokoukseen osallistui Tanskan PM valtuutettu  Sune sekä vanhempi pohjoismaiden 
valtuutettu Hedu. 
 
Kokouksen puheenjohtajana toimi 16. VK:ssa valittu Arvo ja sihteerinä neuvoston kutsumana Olli 
T. 
 
2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM  
 
2.1. VK 16 TOIMINTASUOSITUKSET 
Jatkaa nuorille (koululaisille) suunnatun AA-perustietopaketin valmistelua 
17. VK suositteli valmistelun jatkamista tulevalla valtuustokaudella. 
 
Palvelutoimiston toiminnan ylläpitäminen tulee ratkaista ensitilassa 
17. VK totesi toimintasuosituksen toteutetun mallikkaasti. 
 
Terveydenhuollon ammattilaisten käsitys AA:sta 
17. VK totesi, että toimintasuositus oli alkujaan hieman epätarkka, mutta jotain kartoitusta on 
kuitenkin tehty. 
17. VK suositteli, että neuvosto ottaisi yhdeksi päätehtäväkseen kehittää toimivaa yhteistyötä 
kaikkien ammattilaisten kanssa. 



                                                                                                                  3 

  
Tuoda esitys VK:n puheenjohtajan valintamenettelyksi seuraavaan VK:hon 
17. VK totesi korvausmenetelmän ratkaistun hyvin. 
 
Valmistella Palveluoppaan päivitys tulevalla valtuustokaudella 
17. VK totesi Palveluoppaan päivityksen toteutetun hyvin. 
 
Toimintasuosituksia Neuvostolle: 
Nuorille (koululaisille) suunnatun AA-perustietopaketin valmistelua jatketaan. 
Ottaa yhdeksi päätehtäväksi kehittää toimivaa yhteistyötä kaikkien ammattilaisten kanssa. 
 
2.2. ALOITE 1 : Kokousluettelot  
Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta  
Nykyisellään kokousluettelo on meidän ulkopuolinen elementti, johon emme rakenteena ota kantaa. 
Jos luettelo olisi meidän työkalumme voimme alkaa kehittää sen toimintaa ja ylläpitoa.  
Toimikunta esittää, että otamme kyseisen luettelon omaksi viralliseksi luetteloksemme, jolloin 
voimme alkaa kehittää sitä ja vastata sen toiminnasta. Neuvosto voi sitten mahdollisen 
toimintasuosituksen saatuaan työstää aloitteessa esitettyjä yksityiskohtia. 
 
17. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle 17. VK:n 
tiedotustoimikunnan kirjauksen pohjalta.  
Lisäksi 17. VK suositteli neuvostoa hyödyntämään valtuustokokoustoimikuntien aiheesta 
tekemät kirjaukset toimintaa kehitettäessä. 
 
2.3.  ALOITE 2: Miten tulisi suhtautua siihen, kun AA-ryhmä levittää perätöntä tietoa 
toisesta AA-ryhmästä ja toisen AA-ryhmän toiminnasta? 
Miten tulisi suhtautua, kun AA-ryhmä yrittää estää ja vaikeuttaa toisen ryhmän 
sanomansaattotyötä? 
Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunta  
1) meidän tulisi etsiä vastausta kirjallisuudesta esimerkiksi Perinteistä 3-12 ja AA-
ryhmäkäsikirjasta luku 20 
2) tulisi tehdä vierailu ryhmään jossa oletetaan arvostelua esitettävä jolloin viha voi muuttua 
rakkaudeksi 
3) Mikäli arvostelu jatkuu tulisi suorittaa henkilökohtainen ja/tai ryhmän itsetutkistelu. Voidaanko 
ryhmänä tai yksilönä pyytää anteeksi jos on toimittu väärin? 
4) Lähetetään kirje ryhmään jossa arvostelua esiintyy ja kerrotaan kuullusta huhusta. Pyydetään 
ryhmää selvittämään onko asia totta. Jos on totta niin selvittäisivätkö asiaa perinteiden mukaan?  
5) Jos kirjeeseen ei reagoida tai asia ei selviä, niin suositellaan  rukoilua viisauden puolesta ja 
yritetään saada ratkaisu myöhemmin. 
 
17. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle 17. VK:n 
yhteistyötoimikunnan kirjauksen pohjalta. 
 
2.4. ALOITE 3: Yhteinen ponnistus netin hyödyntämisessä. Nuorille oma palvelin, jonka 
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sisällön tuottamiseen nuoret osallistuvat. 
Valtuustokokouksen eri toimikunnat  
Totesivat, että Anonyymien Alkoholistien kotisivuilla on jo olemassa nuorille oma osio ja, että 
sivuilla oleva video kertoo nuorista. 
  
17. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokous-
toimikuntien kirjausten pohjalta. 
 
2.5. ALOITE 4: Millä lailla " Nimettömät Alkoholistit"-kirjaa saameksi saadaan saatavaksi 
siellä etelässä ? -pääkaupunkiseudulla ainakin 1200 saamelaista. 
Valtuustokokouksen eri toimikunnat  
Totesivat, että ko julkaisun jakelu tulisi hoitaa Pääkaupunkiseudun alueen palveluna. 
  
17. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokous-
toimikuntien kirjausten pohjalta. 
 
2.6.  ALOITE 5: Neuvoston nettisivuilla voisi mielestäni olla, vaikka jäsenille osiossa tieto 
kaikkien Anonyymien Alkoholistien valtuustorakenteeseen Suomessa, sitoutuneiden AA-
ryhmien yhteystiedot 
Valtuustokokouksen eri toimikunnat  
Totesivat, että Anonyymit alkoholistit eivät koe tarpeelliseksi luoda luetteloita AA-ryhmien 
yhteystiedoista. 
  
17. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokous-
toimikuntien kirjausten pohjalta. 
 
2.6.  ALOITE 6: Millä tavalla voisimme parhaiten jakaa valtuustokokouksen hyviä 
käytäntöjä ja toimintatapoja muille siitä kiinnostuneille? 
Millaisina näette mahdollisuuden ulkopuolisille tulla seuraamaan valtuustokokouksen kulkua 
ja toimintatapoja? 
Jos päädytte siihen tulokseen, että olisi mahdollista olla seuraamassa ulkopuolisena 
valtuustokokousta, niin millaisia käytänteitä se vaatisi ja ketkä mahdollisesti voisivat olla 
tarkkailijoina mukana? 
Valtuustokokouksen eri toimikunnat  
Totesivat, että tuntuisi paremmalta, että AAL ja Al-Anon kutsuisivat AA:n edustajan kertomaan 
heille Anonyymien Alkoholistien kokemuksista. 
  
17. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokous-
toimikuntien kirjausten pohjalta. 
 
2.7.  ALOITE 7: Sähköisen- ja sosiaalisen median merkityksen korostuessa tulisi varmistaa 
myös anonyymien ryhmien näkyvyys ko. alustoilla. Paikoitellen on ilmestynyt alueellisia AA:n 
kotisivuja, joihin ei kuitenkaan ole kaikkia AA-ryhmiä otettu mukaan. Valtuustokokoukselta 
odotamme linjausta kuinka takaamme kaikkien AA-ryhmien tietojen tavoittavan asiasta 
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kiinnostuneen henkilön tämän päivän mediakentässä. 
Valtuustokokouksen tiedotustoimikunta  
Neuvoston tiedotustoimikunnan kokemukseen perustuen toimikunta on tullut siihen tulokseen, 
ettemme lähde mukaan toimimaan sosiaalisen median alustoille.  
Alueelliset asiat tulisi pyrkiä ratkaisemaan paikallisesti AA-hengen periaatteiden mukaisesti. 
Yleisenä linjauksena toimikunta toteaa, että erilaisten kokousluetteloiden ja kotisivustojen 
aktiivinen esiintuominen auttaa löytämään tietoja AA:sta ja AA-ryhmistä. 
 
17. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle valtuustokokouksen 
tiedotustoimikunnan kirjauksen pohjalta. 
 
2.7.  Palveluoppaan päivitys 
 
17.  VK hyväksyi neuvoston valmisteleman Palveluoppaan päivityksen 17.  VK:n       
toimikuntien suosituksesta. 
 
2.8.  ”AA terveydenhuollon tukena” - taitelehtisen päivitys 
 
17.  VK hyväksyi neuvoston valmisteleman ”AA terveydenhuollon tukena” – taitelehtisen  
päivityksen 17.  VK:n toimikuntien suosituksesta. 
 
2.9. Askelten, perinteitten ja käsitteiden suomenkieliset kieliasut 
Valtuustokokouksen toimikuntien käsittelyn jälkeen 
 
  17.  VK suositteli, että Anonyymien Alkoholistien keskuudessa otettaisiin koekäyttöön  
  tulevalle valtuustokaudelle Käsitteiden lyhyiden muotojen päivitetyt suomennokset ja   
  lisäksi päivitettäisiin tulevan valtuustokauden kuluessa Askelten ja Perinteiden  
  suomennokset vastaamaan alkuperäistekstejä. 
 
3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  
 
3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU 
 
Neuvoston ja sen eri toimikuntien toiminnan tarkastelun pohjalta 17. VK suosittelee  
Neuvoston pitkän tähtäimen suunnitelmaksi 
1. Sisäisen tiedottamisen kehittäminen ja toimivuuden varmistaminen 
2. Yhteistyön parantaminen alkoholisteja työssään kohtaavien ammattilaisten kanssa 
3. Valtakunnallisen työpajatoiminnan kehittäminen 
  
Talousraportti tulisi tuottaa liitteeksi valtuustokokousmateriaaliin. 
  
Neuvoston menettelytapatoimikunta 
Toimikunnan toimintaa tulee tehostaa.  
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Toimikunnan menetelmien itsetutkistelu olisi tarpeen 
 
3.2.YHTEISÖN TALOUSKATSAUS 
Kuultiin ja käytiin keskustelua. 
 
17.  VK antoi neuvostolle suosituksen kehittää talousraportointia niin, että     
ne toimielimet, jotka päätöksentekonsa tueksi taloudellista raportointia   
tarvitsevat, myös saavat tarvitsemansa tiedon. 
 
3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA 
VK päätti valtuustokauden 2014 – 2015 teemaksi: ”Palvelemalla saatat sanomaa” 
 
3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN 
Neuvoston esitys: 
Luottamushenkilöiksi  
Vaihtovuoroiset: 
Koko yhteisön ehdokkaana: Mora 
Täydentäminen: 
Neuvosto täydentää kokoonpanoaan valitsemalla yhden tilapäisen luottamushenkilön itäisen alueen 
mandaatille tulevaksi valtuustokaudeksi 
 
17. VK hyväksyi neuvoston esitykset 
 
3.5. 18. VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET 
17. VK päätti ajankohdaksi 17. – 19.4.2015, paikaksi Nurmijärvellä Kiljavan  
Kotorannan kurssikeskuksen ja osallistumismaksuksi 275 € / valtuutettu. 
 
3.6. 18. VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ 
17. VK valitsi 18. VK:n puheenjohtajaksi yksimielisesti Rikun ja hänelle varahenkilöksi Pootun. 
 
3.7. 18. VK:N VALTUUSTOKOKOUSTOIMIKUNTIEN 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 2014 – 2015 
23. – 25.5. AA-lainen viikonloppu Päivärinteellä Haminan Metsäkylässä 
8.6. Anonyymien Alkoholistien Eteläisen alueen Aluepäivä Päivölän     
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Virkistyskodissa Vihdin Nummelassa 
25. - 26.10. Pohjoismaiden valtuutettujen teemakokous Norjassa 
 
4. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN KAUDEN TOIMINNASTA 
 
4.1. ETELÄINEN ALUE   
 
Valtuustokaudella on pidetty kaksi aluekokousta, Kouvolan Saaramaalla 24.8.2013 ja Orimattilan 
Myllykalliolla 2.2.2014. Jälkimmäinen oli alueen vaalikokous ja tuolloin toteutui kauden teema 
”Palvelukierto – AA:n sydänrytmi” alueen toiminnassa eli valittiin uudet palvelijat toimiinsa. 
Kokouksissa on käsitelty ajankohtaiset kuulumiset Palveluneuvostolta, valtuustokokouksesta sekä 
piireiltä ja ryhmistä. Kokemuksien vaihto piirien tiedotustoiminnasta ja sanomansaatosta sekä 
paikallisesta yhteistyöstä on myös ollut vilkasta. 
Lisäksi alue oli mukana tukemassa Aluepäivän järjestelyjä Jyväskylässä Keskusseurakuntatalolla 
9.6.2013 ja samalla vietimme maailmanlaajuisen AA:n 78. vuosipäivää. 
 
Keski-Suomen piiri 
 
Piiri kantoi päävastuun aluepäivästä 9.6. ja tilaisuus oli hyvin suunniteltu ja toteutettu yhteinen 
AA:n 78 v. syntymäpäivä. Osallistujia oli 50-60 alkoholistia ja heidän läheisiään. 
Keskisuomalainen julkaisi tilaisuudesta jutun.  
Päivitetyssä kokousluettelossa ovat kaikki seudun kokoukset rakenteeseen katsomatta. Ryhmissä on 
kiinnitetty huomiota toiminnan laatuun ja vetovoimaan. Kokouksissa käydään jonkin verran 
rakenteeseen katsomatta ja tulokkaitakin on näkynyt. 
Huhtaryhmä on suorittanut ryhmän itsetutkistelua ja pyrkinyt uudistumaan hakemalla uusia 
menettelytapoja ja ottamalla mukaan myös perinnepalaverit. Ryhmä myös haki ryhmäomatunnon 
ääntä koskien kuulumista Anonyymien Alkoholistien palvelurakenteeseen. Pitkän ja syvällisen 
keskustelun jälkeen, joka sisälsi myös eriäviä mielipiteitä, ryhmä totesi että nykyinen tilanne on 
paras mahdollinen eikä syytä muutoksiin ole. 
Toururyhmässä käytiin keskustelu samasta aiheesta, ja siellä todettiin että tarvetta vastaavalle 
palaverille ei ole. Toururyhmä osallistuu viikoittain Perniksen vankilapalavereiden järjestämiseen. 
Piirissä on jonkin verran vaikeuksia palvelukierrossa johtuen vähäisestä palveluhalukkuudesta. 
Palvelukummittamista tehostamalla yritetään tilanteeseen saada korjausta.  Keskustelua on käyty 
myös Valtuustokokouksen lisäedustajan paikasta Itä-Suomen mandaatilla, mutta on katsottu 
tärkeämmäksi huolehtia ensisijaisesti oman palvelukierron turvaamisesta. 
 
Pohjois-Kymen piiri 
 
Pohjois-Kymen piiriin kuuluu kolme ryhmää ja kokouksia on yhteensä 7 joka viikko. Kouvolassa 
oli kaksi kesätapahtumaa, joista toisen yhteydessä elokuussa Saaramaalla pidettiin myös 
aluekokous, ja lokakuussa järjestettiin AA:lainen viikonloppu Haminan Metsäkylässä. 
Anonyymit ja nimettömät AA ryhmät hoitavat yhdessä katkon infot.  Anonyymit ovat myös 
tuottaneet kokousluettelon jossa ovat kaikki piirin alueella toimivat AA ryhmät. Piirin kotisivut ovat 
rakenteilla. Kokousten muotoon ja rakenteeseen on kiinnitetty huomiota vetovoiman lisäämiseksi. 
Päiväkokoukset on aloitettu jokaisena arkipäivänä, ja niiden vetovastuun jakavat piirin ryhmät. 
Viialan ryhmä juhli 25 v. taivaltaan ja Elimäen ryhmä 10 vuottaan. 
 
Päijät-Hämeen piiri 
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Lahdessa AA Siltaryhmän toiminta on edelleen suotuisaa sanomansaaton ja uusien jäsenten 
suhteen. Yhteistyö Avomyllyn kanssa toimii ja vie pääosan ryhmän resursseista. Ryhmään 
lukeutuvien alkoholistien määrä on kasvanut vuodessa kuudella ja on nyt 37 jäsentä. 
Kummitoimintaa on pyritty edistämään ja tätä kautta saatu lisää sitoutumista ryhmään ja sen 
toimintaan. Ryhmä aloitti 1.9 koeluontoisesti infot kerran kuussa Lahden kaupungin ensisuojan 
asiakkaille. Kokeilu päättyi toistaiseksi joulukuussa, koska ensisuojan asiakaskunta ei osallistunut 
infoihin. Tavoitteena  on pitää henkilökunta jatkossa ajantasalla AA mahdollisuudesta! 
 
4.2. ITÄINEN ALUE 
 
Alueella ei ole ollut toimintaa valtuustokaudella. 
 
4.3. LÄNTINEN ALUE 
 
Palveluvaltuutetut: Pauliina (viimeinen kausi), Petteri ja Heikki 
Neuvoston jäsen: Janne ja Taina 
 
Pauliinan tilalle valittiin valtuutetuksi Markku Salon Sillanpään ryhmästä. 
Koko maan neuvoston paikalle meillä ei ollut suosittaa ketään. 
 
Turun seutu 
 
Piirit 
 
Turun seudulla toimii aktiivisesti Rannikon piiri. Rannikon piiri kokoontui neljä kertaa vuonna 
2013. Piirin toimintaan osallistui 9 AA-ryhmää. 
 
Turun Paikallistoimisto 
 
Turun Paikallistoimisto kokoontui vuonna 2013 neljä (4) kertaa Palvelevat Alkoholistit ry:n 
vuokraamiin ja ylläpitämiin toimistotiloihin osoitteessa Vähäheikkiläntie 37. 
 
Käsitekokoussarja pidettiin 12:ta perjantaina – kiinnostuneita oli mukana hyvin. 
 
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  
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Vuoden 2014 alussa TUPA:lle perustettiin Toimistotyöryhmä, joka hoitaa TUPA:n ”juoksevat” 
asiat. 
 
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. Ryhmät 
 
Alueella toimii: 
-Sorsasaaressa 1 AA-ryhmä, joilla on yhteensä 3 kokousta.  
-Majakkaryhmä Oulunsalossa, 1 kokous. (jouduttu lopettamaan syksyllä 2013 tila-ongelman 
vuoksi) 
-Rantaryhmä Kalajoella, 1 kokous. 
 
2. Piirin kokoukset 
 
Alueella on ollut kuluneen vuoden aikana kaikkiaan 2 kokousta. 
 
 
3. Sanomansaatto 
 
-Ryhmät ovat jatkaneet Oulun kaupungin Kiviharjun kuntoutusklinikan kuntoutusjaksolaisille 
säännöllisesti  4:n viikon välein infojen pitämistä. 
- AA info Oulun seudun ammattioppilaitos, Muhoksen yksikkö, lokakuu 2013 
 -AA -info Limingan seurakunnan ehkäisevän päihdetyön tilaisuudessa 6.11.13 
- AA –info Oulun vankilassa loppuvuodesta 2013 
- AA-tiedotusmateriaalia on jaettu 
 
4. Muuta 
 
-Oulun vankilan AA-ryhmän toimintaa on tuettu koko toimintavuoden siten, että vankilan 
ulkopuolisia AA-laisia on ollut 1-3 henkilöä kaikissa pidetyissä kokouksissa.  
-Puolangan AA-ryhmää on tuettu aktiivisesti sen aloittaessa toimintaansa. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Marika 
AA-Oulun piiri 
 
4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE 
 
Alueen piirit: Espoo, Helsinki ja Vantaa  
Ryhmät 
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Helsingin piirissä toimii 5 ryhmää, Espoon piirissä 5 ryhmää ja Vantaan piirissä 2 länsivantaalaista 
ryhmää. Länsi-Vantaalla mainitut ryhmät ovat useamman vuoden ajan toimineet sanomansaatossa 
yhdessä länsivantaalaisten nimettömien ryhmien kanssa. 
  
Toiminta 
Alueen ydintoiminta eli sanomansaatto tapahtuu piirien ja ryhmien toimesta.  
Espoon piiri on järjestänyt kokouksia tälläkin kaudella aktiivisesti. Helsingin piirillä ei ole ollut 
järjestettyjä kokouksia, mutta piirin ryhmät ovat toimineet vapaamuotoisten järjestelyjen pohjalta 
aktiivisesti ja järjestäneet tapahtumia yhteistoiminnassa keskenään. Länsi-Vantaan 2 anonyymien 
ryhmää eivät kokoonnu yksin piirikokouksiin, mutta kokouksia länsivantaalaisten nimettömien 
ryhmien kanssa on järjestetty 1-2 kertaa vuodessa. Näissä on voitu sopia kaupungin omistamien 
Myyrmäen päihdevieroitusyksikön informaatiotilaisuuksien vastuuvuoroista ja A-klinikan asioista. 
  
Aluekokous on ollut koolla kolme kertaa vuoden aikana. Kokousajankohdat olivat lauantai 
11.5.2013 Tapiolassa, lauantai 12.10.2013 ja lauantai 8.2.2014 kumpikin viimeksi mainituista 
paikallistoimiston tilassa. Kukin kokous on järjestetty klo 13 ja 16 välisenä aikana, mikä on ollut 
ilmeisen onnistunut valinta, koska kokouksissa on ollut osallistujia kiitettävän aktiivisesti.  
Välttämättömien yhteisten asioiden hoitamisesta hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti on 
vastannut aluetoimikunta, joka on kokoontunut kuusi kertaa kaudessa. Kokousajankohta on ollut 
säännöllisesti tiistai-ilta klo 18.00 alkaen ja paikkana on ollut Pasilan paikallistoimisto. 
 
Kokouksissa on ollut mukavasti väkeä ja asioita on riittänyt joka kokouksen käsiteltäviksi. Jossain 
määrin kokousasiat ovat toistuneet kokouksesta toiseen ja keskitetymmällä käsittelyllä asiat olisi 
ehkä voitu hoitaa jonkun verran pienemmälläkin kokousmäärällä. Toisaalta kokoukset eivät ole 
kestäneet kerrallaan juuri tuntia puoltatoista kauemmin, mikä on arki-illan kokoukselle tärkeä 
seikka. Vuonna 2014 on sovittu pidettäväksi viisi aluetoimikunnan kokousta.  
 
Aluetoimikunnan kokousten esityslistalla kullakin piirillä on yleensä joka kerran oma 
puheenvuoronsa. Näin kunkin piirin olennaiset tapahtumat ovat jatkuvasti aluetoimikunnan 
kokoukseen aktiivisesti osallistuvien tiedossa. Kokouksista satunnaisesti poissaolevien asioiden 
tuntemus säilyy kokousmuistioiden kattavan jakelun vuoksi. Muistiin kirjaamiskäytännöt kuitenkin 
vaihtelevat, eikä poissaolevalle aina välity kunnon kuvaa asioiden käsittelystä. Aluetoimikunnan 
käytännön toiminta on jaettu alatoimikuntiin. Toimi-kuntien määrä on vaihdellut toimintakausittain. 
Parhaimmillaan nimettynä on ollut toimistotoimikunta, tiedotustoimikunta, vastauspalvelu-
toimikunta sekä järjestelytoimikunta. Kuluneella kaudella järjestelytoimikunta ei ole toiminut 
lainkaan ja tiedotus- ja toimistotoimikunta ovat toimineet yhtenä toimikuntana. 
Vastauspalvelutoimikunta on toiminut aktiivisesti ja tulokset ovat vaikuttaneet olleen vähintään 
tyydyttäviä. Toimikunnalla on ollut sisäinen hanke omien kotisivujen aikaansaamiseksi. Näiden 
tarpeellisuuden saatua kritiikkiä alueen tasolla, on toimikunta pohtinut kotisivujen julkaisemista 
omatoimisesti yksittäisen ryhmän sisäisellä rahoituksella.  
Myös toimistotoimikunta on toiminut aktiivisesti ja toimistolla on arkipäivisin usean tunnin 
mittainen päivystys. Toimistolla on käytössään varsin uusi laadukas tietokone 
liitännäistekniikoineen. Toimistolla on laajasti AA-aiheista materiaalia ja sitä on jaettu kävijöille ja 
infotilaisuuksissa läsnä olleille. Englannin kielistä AA-materiaalia on saatu paikallistoimistoon 
kauden aikana alueen ryhmille ja AA-infosta kiinnostuneille tahoille jaettavaksi. Englanninkieliset 
tekstiverhot ”Twelve traditions” ja ”The twelve steps” ovat toimiston seinällä. 
Tiedotustoimikunnalle kuuluva infotilaisuuksien järjestämisvastuu on ollut ns. AA-
infotoimikunnalla. Tiedotustoimikunnan kokoonpanon ollessa keskeytyneenä, on infoa jaettu tämän 
vapaamuotoisen toimikunnan puitteissa. Infotilaisuuksia on järjestetty runsaasti sairaaloissa ja 
muissa laitoksissa, joissa on ollut kiinnostusta tai joiden on arveltu hyötyvän AA-informaatiosta. 
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Näiden tilaisuuksien käsittely aluetoimi-kunnassa on nähty ajoittain puutteellisena ja järjestämisen 
avoimuutta ollaan sen vuoksi lisäämässä.  
Aluetoimikunnan ja sen alatoimikuntien toiminnan tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella 
säännöllisesti. Aluetoimikunnan joulukuun kokouksessa on päätetty, että Alueen suuntaviivat 
päivitetään vuoden 2014 aikana.  
Alueen puheenjohtaja ryhtyi kauden aikana puheenjohtajan toimensa ohella Anonyymien 
Alkoholistien toimistonhoitajaksi. Tämä tarkoittaa suurta työtaakkaa yhdelle henkilölle ja 
toimistonhoitajaksi valittu puheenjohtaja on esittänyt toivomuksen puheenjohtajan vaihdoksesta 
lähitulevaisuudessa.  
Aluetoimikunta on seurannut aktiivisesti Keskusteluryhmä Yhtenäisyyden kokouksista laadittuja 
muistioita ja kuullut näissä kokouksissa läsnä olleiden suullisia raportteja. 
 
4.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA 

Alueen toiminnasta ei ole tuotettu ´kirjallista raporttia. 
 
5.  JAKAMISISTUNTO AIHEENA: Yhteinen hyvinvointimme 

 
Tässä vauraassa maailmassamme vallitsee uutistarjonnan mukaan lähes jatkuva talouskriisi. 
Tähän liittyen olen kuulut useammankin kerran sanottavan, että hyvinvointiyhteiskuntamme 
olisi rapautumassa. 
 
Ehkä osittain totta, mutta silloin, kun hyvinvointiyhteiskunta toimii, se tuottaa yksilöllistä ja 
yhteistä hyvää, parantaa yksilöllistä ja yhteistä hyvinvointiamme. 
 
AA:ssa meillä on yhteiselle hyvinvoinnillemme muunkinlainen sisältö. Teema viittaa 
vahvasti ensimmäiseen perinteeseen, jossa sanayhdistelmä on lausuttu expressis verbis eli 
lausuttu erikseen nimenomaisesti. Ensimmäinen perinne kuuluu seuraavasti: 
”Yhteinen hyvinvointimme tulisi olla ensi sijalla, henkilökohtainen toipuminen riippuu 
AA:n yhtenäisyydestä” 
 
Meille aa-lasille alkoholista toipuminen on elämämme tärkein asia. AA:ssa toipuminen 
tapahtuu yhdessä muiden alkoholistien kanssa. Olemme niin monta kertaa todenneet, että 
omatoiminen raitistuminen ei yleensä onnistu. Muiden kanssa toimimalla se onnistuu ja 
ajoittain jopa helposti. 
 
Kun me toimimme AA:ssa yhteisesti, se ei voi tapahtua millä tavalla tahansa. AA:n 
alkuaikojen kokeilut ja kokemukset osoittavat, että on olemassa toipumisen kannalta hyviä 
toiminta tapoja ja huonoja. Oikein valitut yhteiset toimintatavat johtavat parhaimpiin 
toipumistuloksiin. 
 
Hyviksi koetut toimintamallit on koottu AA:n kahdeksitoista perinteeksi. AA:n lähes 
kahdeksankymmenvuotinen menestyksekäs olemassaolo ja toiminta melko 
muuttumattomien toimintatapojen mukaisesti osoittavat, että toimiessamme perinteiden 
mukaisesti, toivumme henkilökohtaisesti parhaiten ja saavutamme ja ylläpidämme yhteistä 
hyvinvointiamme. 
 
Neuvoston minulle antaman alustus-toimeksiannon mukaan tämän kokouksemme teeman 
tarkempi kuvaus kuuluu seuraavasti: 
”toveriseuran yhtenäisyys, kaikissa ryhmätilanteissa (perinteet)” 
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Pitäisi siis käsitellä AA:n yhtenäisyyttä kaikissa ryhmätilanteissa perinteet huomioon ottaen 
tai niiden valossa. Tehtävänkuvauksessa oletetaan, että yhtenäisyys liittyy tai ainakin, että se 
saattaa liittyä ensimmäisen perinteen ohella johonkin toiseen perinteeseen. Lisäksi 
yhtenäisyys ilmenee tai sen ilmeisesti pitäisi vallita ryhmätilanteissa, vieläpä kaikissa 
sellaisissa. 
 
Saattaa tuntua hankalalta olettaa, että yhtenäisyys vallitsee tai että sen 
edellytetään vallitsevan ryhmätasolla. Etenkin, kun ottaa huomioon neljännen 
perinteen, joka kuuluu seuraavasti: 
”Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko 
AA:ta koskevissa asioissa” 
 
Neljättä perinnettä on pidetty toveriseurassamme oman kokemukseni mukaan 
suuressa arvossa. Monet pitävät äärimmäisen tärkeänä, että ryhmät 
saavat päättää itsenäisesti omista toimintatavoistaan. Toveriseuramme valtakunnallisella 
päätöksenteolla, jota olemme taas kerran kokoontuneet harjoittamaan, 
ei pitäisi voida velvoittaa yksittäisiä ryhmiä, joiden neljännen perinteen 
mukaan tulisi olla itsenäisiä. Minusta tuntuu, että tämä ryhmille toivomuksenomaisesti 
esitetty oikeus itsenäisyyteen on otettu vakavasti ja että se on arkipäivän 
ryhmätyöskentelyssä täyttä totta. Ryhmät voivat viitata kintaalla - ja niin ne viittaavatkin - 
niille hurskaille päätöksille, joita täällä tai viisaassa palveluneuvostossa rustaamme. 
 
Luultavasti huomattavasti helpompaa on sovittaa ensimmäisen perinteen 
yhtenäisyystavoite laajempaan yhteyteen ja ymmärtää se AA:n kokonaisuutta 
koskevassa tarkoituksessa taikka esim. siinä, että AA: ei saisi olla 
hajaantunut erilaisiin kuppikuntiin tai rakenteisiin niin kuin Suomessa on 
asianlaita. Perinteet eivät taida tältä osin toimia siten, kuin ne voisivat.  
Hyvinvointiyhteisömme saattaa olla tältä osin rapautumassa. 
 
Sanayhdistelmä yhteinen hyvinvointimme ja sana yhtenäisyys esiintyvät 
sellaisenaan ainoastaan ensimmäisen perinteen otsikossa. Pitäisikö 
tarkastelu rajoittaa siis ensimmäiseen perinteeseen, ottaen varsinkin 
huomioon neljännen perinteen vahvan merkityksen? 
 
Näin ei mielestäni kannata menetellä. On nimittäin kuitenkin melko helppo 
hyväksyä se näkemys, että yhtenäisyyttä edellytetään monen muunkin perinteen 
kohdalla. Perinteiden tekstit, vaikkeivät suoraan mainitsekaan yhtenäisyyttä 
ja vaikka ovatkin toivomusmuotoon kirjoitetut, pitävät sisällään 
vahvan olettamuksen suhteellisen tiukan yhtenäisyyden vallitsemisesta. 
 
Katsotaan toista, kolmatta ja viidettä perinnettä, jotka kuuluvat seuraavasti: 
2. ”Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta - rakastava 
Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme omassatunnossa. 
Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita - he eivät hallitse” 
 
3. ”Ainoa vaatimus AA jäsenyydelle on halu lopettaa juominen” 
 
5. ” Jokaisella  ryhmällä on vain yksi päätarkoitus - viedä sanomansa vielä kärsiville 
alkoholisteille” 
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Esimerkkiperinteissä puhutaan yhdestä perusarvovallasta, ainoasta vaatimuksesta 
ja yhdestä päätarkoituksesta. Kun näin puhutaan ja esitetään vain yksi vaihtoehto, haetaan 
yhtenäistä toimintamallia. Vaikka asia ilmaistaan toivomuksena, muodostuu tekstistä 
huomattavan vakavasti otettava, kun vaihtoehtoja on vain yksi. 
 
Samanlainen perusvire toistuu muissakin askelissa. Vaihtoehtoja tarjotaan vain yksi. ”ei 
tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi”; ”tulisi olla täysin omavarainen”; ”aina säilyä ei-
ammattimaisena”; ”ei saisi koskaan organisoida”; ”ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi 
julkisiin kiistoihin”; ”meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä”; ”aina 
muistuttaen meitä asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle”. 
 
Yhtenäinen toimintamalli ei taida sittenkään olla pelkkä hurskas toivomus. AA edellyttää 
perinteissään vahvaa yhtenäisyyttä. 
 
Alkoholisti, joka on kuullut AA-sanoman ja saanut hieman kokea raittiutta sen avulla, alkaa 
vähitellen luottaa sen opetuksiin. Hän alkaa toisin sanoen oppia uskomaan itseään 
suuremman voiman parantavaan vaikutukseen. Tässä tilanteessa - edellä olevan mukaisesti 
periaatteessa vain yhden vaihtoehdon kussakin tilanteessa tarjoava ohjelma askelineen ja 
perinteineen - muodostuu elintärkeäksi hengen säilyttäväksi oljenkorreksi ja hän alkaa 
noudattaa sen ehdotuksia ja toivomuksia. Vähitellen hän alkaa tajuta, että hän voi noudattaa 
ohjelmaa vain, jos hänellä on aa-ryhmä ulottuvillaan. 
 
Oma toipumiskokemuksemme kertoo, että noudattamalla perinteitä, voimme ylläpitää 
yhtenäisyyttä ja yhteistä hyvinvointiamme, säilyttää kotiryhmämme ulottuvillamme ja olla 
ohjelmassa. 
 
Palveluneuvostomme on julkaissut vihreäkantisen vihkosen nimeltään ”Yhteinen 
hyvinvointimme ja ryhmäomatunto”. Siihen on koottu ansiokkaasti niitä yhtenäisiä 
periaatteita ja toimintatapoja, joita voimme pyrkiä edesauttamaan kotiryhmämme 
toiminnassa yhteisen hyvinvointimme hyväksi. 
 
Samoin kuin hyvinvointiyhteiskunta toimiessaan tuottaa yhteistä arkipäiväistä 
hyvinvointiamme, tuottavat toimivat perinteet hyvinvointia ryhmillemme ja koko AA-
yhteisöllemme. 
Pedu, palveluvaltuutettu 
 

6.  YHTEENVETOA JAKAMISISTUNNOSTA: MITEN VIEDÄ TÄSSÄ KOKOUKSESSA 
     SYNTYNYT KOKEMUS, HENKI JA TIETO ALUEELLA ETEENPÄIN? 
 

Tein kiinnostavan havainnon: AA:n Pohjoismaiden yhteisessä kokouksessa on pohdittu 
samantyyppistä ongelmaa.  

 
Tämä kysymys ei ole ensimmäistä kertaa esillä meidän valtuustokokouksessakaan - ehkä 
saman kysymyksen esittäminen on pikemminkin jokavuotuinen traditio. Asia näyttää siten 
vaivaavan ainakin joitakuita aktiivisesti AA:n asioista huolehtivia. Tästä voi vetää sen 
johtopäätöksen, että asia on jollain mitta puulla tärkeä ja toisaalta, että ongelmaa ei ole 
toistaiseksi pystytty pysyvästi ratkaisemaan. Onko kysymyksessä ongelma, jota ei voidakaan 
kertakeksinnöllä ratkaista, vaan asiaa nousee ikään kuin uutena aina uudelleen ja uudelleen 
ratkaistavaksi? 
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Palveluoppaassa on pyritty antamaan tähän eräs vastaus.  

 
Palveluvaltuutettua koskevassa luvussa kuusi (nykyisen painoksen s. 31) todetaan mm., että 
palveluvaltuutettu kertoo valtuustokokouksen tapahtumista aluetoimikunnan ja ehkä myös 
kotipiirinsä puheenjohtajalle ja kannustaa heitä viemään tätä tietoa ja palveluvaltuutetun 
innostusta edelleen ryhmiin ja paikallistoimistoihin. Siellä on myös eräitä muita asiaan 
liittyviä painavia huomautuksia valtuutetun tehtävistä. Näihin kuuluvat mm. osallistuminen 
alueen ja aluetoimikunnan kokouksiin, mutta myös vierailut alueen ryhmissä ja 
piirikokouksissa AINA KUN MAHDOLLISTA, tiivis työskentely ja kokemuksen jakaminen 
piirien puheenjohtajien ja alueen virkailijoiden kanssa LÄPI VUODEN JNE. 

 
Voi todeta että valtuutetulle annettu tehtävätarjonta ei ole aivan vähäinen. Uskon, että 
valtuutetut ovat tässäkin suhteessa yksilöitä ja poimivat tarjottimelta itselleen parhaiten 
sopivat toimintamallit. Palveluoppaan laatijalla näyttää olevan täysi usko siihen, että kaikilla 
valtuutetuilla on tehtävään tarvittava INNOSTUS itsestään selvästi. 

 
Palveluneuvoston tähän kokoukseen ansiokkaasti valmistelema materiaali sisältää myös 
laajahkon osuuden valtuutetun tehtävistä, edellytyksistä jne. Siinä todetaan mm. että 
”kaikkein parhaimmastakaan valtuustokokouksesta olisi tuskin paljon apua, jos sen tuloksia 
ei kerrottaisi aluetoimikunnille ja ryhmille. Valtuutettujen raportit ja selostukset kokouksesta 
ovat yhtä tärkeitä kuin itse valtuustokokouksen ohjelma, palveluneuvoston aineistossa 
todetaan, kuten kaikki läsnäolijat ovat voineet havaita. 

 
Asian tärkeyttä – viestin viemistä kokouksesta eteenpäin – ei olekaan syytä kyseenalaistaa. 
Voidaan korkeintaan kysyä, miksi tämä ongelma on keskustelun alla valtuustokokouksessa 
vuosittain, vaikka palveluneuvosto on antanut asiasta mittavat kirjalliset ohjeet ja 
palveluopas selostaa asiaa laajasti?  

 
Valtuutetulle osoitetut kirjalliset toimintaohjeet ja velvollisuutta muistuttavat/hipovat 
innostuksen osoittamiskeinot tuntuvat lähes mahdottomilta toteuttaa kaikessa laajuudessaan, 
ainakaan nyt kun vielä olen työelämässä. Uskon, että valtuutetut ymmärtävät tehtävänsä 
kuitenkin vapaaehtoisuuteen pohjautuvana ja sellaisena otettuna tarvittava innostus 
useimmiten löytyy. 

 
Oma kokemukseni hoitamistani palvelutehtävistä on antanut jonkin verran näkemystä siihen, 
miten viesti palvelutehtävistä ja esim. valtuustokokouksesta kulkee eteenpäin. Vaikuttaa 
siltä, että raportointi ei toimi tavoitellulla, ihanteellisimmalla tavalla.  Raportoija törmää 
siihen, minkälainen on vastaanottajan VASTAANOTTOHALUKKUUS ja 
VASTAANOTTOKYKY. Olen kohdannut määrättyä haluttomuusasennetta ja kiinnostuksen 
puutetta sitä kohtaa, mitä esim. yritän kertoa valtuustokokouksesta. Mielestäni tässä on se 
syy, miksi viestin eteenpäin viemisestä tulisi keskustella joka kokouksessa, joka AA:n 
asioissa pidetään. Aidon kiinnostuksen ja sitä kautta palveluhalukkuuden lisääminen on 
JATKUVA, PONNISTUKSIA VAATIVA tehtävä. 

 
Täällä asiasta käytävä keskustelu ei ole asian liiallista tai turhaa toistamista. Viestin täältä 
valtuustokokouksesta tulee kulkea eteenpäin alueelle, piireihin, ryhmiin ja YKSITTÄISILLE 
AA-LAISILLE.  
 



                                                                                                                  15 

Palveluopas korostaa viestin viemistä alueelle ja piireihin, mutta minusta yhtä tärkeä 
vastaanottaja on yksittäinen AA:n jäsen; jäsen, joka on ohittanut tulokasvaiheen.  

 
Onko siinä tavassa, millä viesti toimitetaan alueelle, piirille, ryhmille tai yksittäiselle 
jäsenelle noudattaa eri periaatteita vastaanottajasta riippuen? Viestin puhdas asiasisältö voi 
käsittääkseni olla sama olipa vastaanottaja kuka tahansa. Viestin muoto sen sijaan kannattaa 
valita ehkä eri tavoin tässä suhteessa.  

 
Aluetoimikunta ja piiri sekä näiden jäsenet ja virkailijat ovat yleensä melko hyvin perillä 
valtuustorakenteesta ja valtakunnallisesta toiminnasta. Sen vuoksi viesti näille voi olla melko 
lakonisesti muotoiltu ja noudattaa kokonaan sitä raportointimallia, minkä palveluopas ja 
palveluneuvosto osoittavat käytettäväksi. Tällöin valtuustokokouksesta laadittava 
loppuraportti toimii oivallisena välineenä ja viesti menee perille jos on mennäkseen. 

 
Yksittäiselle – valtuustosuunnitelmaa tuntemattomalle - jäsenelle viestin muotoilu on 
haastavampaa. Käsittääkseni viestiä ei pidä esittää ”YLEMMÄLTÄ TAHOLTA” tulevana. 
Yleensä valtuutettu kertoo valtuustokokousraporttinsa vähintään oman kotiryhmänsä 
kokouksessa. Tällöin vastaanottajat ovat kuitenkin yksittäisiä AA-laisia. Heitä voi olla 
paikalla viestiä kuulemassa monelta kokemustasolta. Valtuutettu ei voi silloin esittää 
raporttiaan kuin virkamiehille tai alan ammattilaisille.  

 
Viestillä valtuustosta tai muualta rakenteesta jäsenelle voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. 
Viestillä voidaan nähdä eri funktioita. Vähäisempänä ei ymmärtääkseni voida pitää sitä, että 
viestin valtuustosta tulisi herättää jäsenessä kiinnostusta valtakunnallista toimintaa kohtaan; 
vastaavasti viestin alueelta tulisi herättää kiinnostusta alueellista toimintaa kohtaan. 

 
Hyvän viestinnän kautta AA:n toiminta saavuttaa hyväksyntää, kunnioitusta ja arvostusta ja 
luo oman legitimiteettinsä. Valtuustorakenne ei tarvitse arvostusta oman asemansa 
pönkittämiseksi tai korottamiseksi, vaan siksi, että SYDÄMESSÄÄN VALTUUSTOLLE 
JA KOKO RAKENTEELLE ARVONSA ANTAVA JÄSEN OPPII RAKASTAMAAN 
MYÖS TÄTÄ MONILLE NIIN TUNTEMATONTA PUOLTA AA:SSA.  

 
Viesti menee perille ja savuttaa odotetut tavoitteet, kun raportti esitetään siten, että 
yksittäisen AA-jäsenen rajoittunut vastaanottokyky ja varautunut vastaanottoasenne otetaan 
huomioon. 

 
Eli, kun viestiä viedään valtuustosta YLÖS jäsenkuntaan, pitäisi toimia NÖYRÄSTI JA 
PALVELUASENTEELLA ja muistaa jäsenen ARVO viestin tuojaan nähden. 

 
Uskon, että tällöin menestytään parhaiten, kun kerrotaan päätösten MIELENKIINTOISTA 
SISÄLTÖÄ ja jätetään epäluuloja, kateutta ja vähättelyä synnyttävät ja muita viestin 
vastaanottoa haittaavat kuvaukset mystisistä ORGANISAATIOHIENOUKSISTA 
vähemmälle. 

 
 

 


