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RAPORTTI 20. VALTUUSTOKOKOUKSESTA
Anonyymien Alkoholistien 20. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa
Nurmijärvellä 7. − 9.4.2017.
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1. OSANOTTAJAT
Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 18. Aluevaltuutettuja oli paikalla 10,
neuvoston jäseniä oli 7 ja yksi Palvelutoimiston työntekijä. Kolme neuvoston jäsentä luopui
äänioikeudestaan mahdollisten äänestystilanteissa, jotta aluevaltuutettujen 2/3 enemmistö
toteutuisi 20. VK:ssa.
Seuraajina kokoukseen osallistuivat Erkki (Nuorempi PMV Suomi), Tommy (PMV ehdokas
Suomi) ja Svend (PMV Tanska).
Kokouksen puheenjohtajana toimi 19. VK:ssa valittu Maana ja sihteerinä neuvoston kutsumana
Olli T.
2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM
2.1. ALOITE 1 : ”Oppaiden julkaiseminen”
Valtuustokokoustoimikunnat totesivat, että eräistä aloitteessa esitetyistä ”oppaista”
löytyy yhteisöstä varsin laadukasta kirjallista materiaalia. Ns. omakustanteena toteutetun
4. Askelen oppaan kysynnän on todettu lisääntyneen kuluneen valtuustokauden aikana,
joten sen toteuttamiseen nähtiin olevan tilaus.
20. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle ja suositteli
yksimielisesti 4. Askeleen oppaan valmistuksen käynnistämistä.
2.2. ALOITE 2: ”AA:n näkyvyyden parantaminen”
Valtuustokokouksen toimikunnat totesivat näkyvyyden lisäämistavoitteita suositeltavana.
Näkyvyyden edistämisessä voisi esim. selvittää sähköpostivastauspalvelua (”Tanskan malli”),
neuvoston a-jäsenten toimintaa toteuttamalla, hyödyntämällä neuvoston titon mediakontakteja,
kotisivujen teknisiä ratkaisuja hyödyntäen, nykypäivän chat- ja podcast-toimintojen välityksellä.
20. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle ja suositteli
yksimielisesti näkyvyyden parantamishankkeiden käynnistämistä valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta.
2.3. ALOITE 3: ”Palvelutoimiston yhteydenpito jäsenistöön”
Valtuustokokoustoimikunnat pitivät aloitteen toteuttamista suositeltavana. Aloitteen
toteuttamiseksi toimikunnat esittivät suosittamista yhteisölle mm. ryhmien sähköpostiyhteyksien avaamisesta (esim. rpe.ryhmä@gmail.com/aasuomi.fi), toimintaohjeen kokoamista ja
sen jakelusta ryhmille sekä ryhmien, alueiden ja piirien toimihenkilöiden tietojen päivityksestä
palvelutoimistolle.
20. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle ja suositteli aloitteessa
yksimielisesti esitettyjen yhteydenpitokäytäntöjen käynnistämistä valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta.
2.4. ALOITE 4: ”Palvelutoimiston työntekijän palkkaus”
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Valtuustokokoustoimikunnat esittivät selvittämistä yhteisön mahdollisuuksista palvelutoimiston
työntekijän palkkauskysymyksessä tarvittaessa asiantuntija-avulla. Neuvoston selvitystyön voisi
hoitaa esim. neuvoston menettelytapatoimikunta.
20. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle ja suositteli
yksimielisesti toimiston työntekijän palkkauskysymyksen selvittämistä pikaisesti.
2.5. ALOITE 5: ”Valtuustokauden teeman käsittelyn tehostaminen”
Valtuustokokouksen toimikunnat pitivät aloitetta kannatettavana ja antoivat neuvostolle
ehdotuksia aloitteen toteuttamiseksi. Tehostamistapoina voisi olla esim. teeman näkyvyyden
lisääminen nettisivuilla, sähköpostiviestinnässä, VSM ja ESM –kokousraporttien
käännösartikkelien julkaisemisessa (Maailmanpalvelu-valtuutettujen ja Euroopan
palveluvaltuutettujen kokoukset) sekä alueraporttien pyytämisenä valtuustokauden aikana
(miten teemaa on käsitelty alueilla?).
20. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle ja suositteli
yksimielisesti neuvostoa kannustamaan yhteisöä sen kaikilla eri tasoilla tehostamaan
valtuustokauden teeman käsittelyä tulevalla valtuustokaudella.
2.6. ASIA 6: ”Papisto - esite”
Valtuustokokouksen toimikunnat esittivät esitteen hyväksymistä. Toimikunnat edellyttivät
kuitenkin esitteen tekstien viimeistelyssä toimikuntakokousmuistioihin kirjattujen esitysten
huomioimista.
20. VK hyväksyi ”Papisto” –esitteen ja suositteli yksimielisesti sen tarkistamista
toimikuntamuistioihin kirjatuilla viimeistely-esityksillä.
3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU JA
ARVIOINTI KULUNEELLA VALTUUSTOKAUDELLA JA NÄIDEN ALUSTAVAT
TOIMINTASUUNNITELMAT
Valtuustokokoustoimikunnat käsittelivät Neuvoston ja sen toimikuntien edellisen
valtuustokauden toimintakertomuksia sekä tulevan valtuustokauden toimintasuunnitelmia ja
totesivat, että niistä oli raportoitu riittävästi samalla odottavan niiden raportointitavan
kehittämistä jatkossa informatiivisempaan suuntaan ottamalla mm. kolmisarakemalli käyttöön
kaikissa raporteissa. Neuvoston ns. pitkän aikavälin suunnitelmaan odotetaan ”konkretiaa”
(missä mennään?). Neuvoston toimintakertomukseen tulee jatkossa sisällyttää edellisen
valtuustokauden toimintasuositusten toteutusraportti. Neuvoston ja sen toimikuntien
itsetutkistelua pidettiin toivottavana työskentelytapana toimintaa toteutettaessa.
Toimikuntien raportointien osalta todettiin, että mm. seuraaviin asiakokonaisuuksien tulisi
paneutua: internet/AA – vanhimman rakenteen suositusten valmistumisen seuranta,
valtuustokokouksen toimihenkilöille kirjalliset toimintaohjeet, valtuustokokouksen
aloitteiden/kysymysten/esitysten esittäjille annettavien vastausten toteutusprosessin kuvaus,
valtuustokokouksen toimintasuositusten käsitteen selkeyttäminen, yhteydenpidon ylläpitäminen
G.S.O.:n ja opetushallituksen kanssa.
20. VK totesi neuvoston ja sen toimikuntien toiminnasta raportoidun riittävästi ja antoi
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neuvostolle tehtäväksi kehittää valtuustokokousraportointia edelleen ja paneutua
valtuustokokoustoimikuntien kirjauksissa esiin nousseisiin asiakokonaisuuksiin.
3.2. 19. VK:SSA NEUVOSTON TEHTÄVÄKSI KULUNEELLE VALTUUSTOKAUDELLE ANNETTUJA TEHTÄVIÄ JA TOIMENPITEITÄ
Valtuustokokoustoimikunnat käsittelivät Neuvoston raporttia 19. VK:n tuottamista
toimintasuosituksista ja totesivat, että niistä oli raportoitu riittävästi.
20. VK totesi, että 19. VK:n toimintasuosituksista kesken olivat
”Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus” – tekstin sisällön ja julkaisemisen toteutus,
neuvoston ja toimikuntien raportoinnin kehittäminen edelleen informatiivisemmaksi sekä
Selvä- lehden toteutuksessa markkinoinnin lisääminen
muilta osin 20. VK totesi toimintasuositukset toteutetuiksi.
20. VK suositteli kesken olevien 19. VK:n suositusten toteuttamista.
3.3. TALOUSKATSELMUS 2014 – 2016
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3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA
VK päätti valtuustokauden 2017 – 2018 teemaksi: ”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen
kieli”
3.4. YHTEISÖN PALVELIJOIDEN VALINTA
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Neuvoston esitys:
Nuoremmaksi pohjoismaiden valtuutetuksi
Tommy
4 vuodeksi
Alkoholisti luottamushenkilöiksi
Timo
4 vuodeksi eteläiseltä alueelta ehdotettuna
Nina
4 vuodeksi pohjoiselta alueelta ehdotettuna
Kalle M
2 vuodeksi läntiseltä alueelta ehdotettuna
Maana
2 vuodeksi koko yhteisöstä ehdotettuna
20. VK hyväksyi neuvoston esitykset
3.5. 21. VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET
20. VK päätti ajankohdaksi 13. – 15.4.2018, paikaksi Nurmijärvellä Kiljavan
Kotorannan kurssikeskuksen ja osallistumismaksuksi 275 € / valtuutettu.
3.6. 21. VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ
20. VK valitsi 21. VK:n puheenjohtajaksi Kolmannen Perinnön vaalin tuloksena Markku S:n ja
hänelle varahenkilöksi Timon.
3.7. 21. VK:N TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ
Valtuustokokoustoimikunta
Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtaja Sari ja varahenkilö Tommy.
Yhteistyötoimikunta
Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Erkki ja varahenkilö Outi.
Tiedotustoimikunta
Valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tony.
Kirjallisuustoimikunta
Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kake ja varahenkilö Sverker.
3.8. VALTAKUNNALLISET JA ULKOMAISET TAPAAMISET 2017 – 2018
10.6. Anonyymien Alkoholistien Eteläisen alueen Aluepäivä Lahdessa
Syksy 2017, Läntisen alueen Rannikon piirin valtakunnallinen tapaaminen
4. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN KAUDEN TOIMINNASTA
4.1. ETELÄINEN ALUE
POHJOISKYMEN PIIRI
Kouvolan alueella toimii kolme ryhmää; Elimäki, Tunneli ja Viiala. Kaikki ryhmät ovat kasvaneet
vuoden aikana.
Paikallislehtiin on saatu kaksi haastattelua ja niiden "minne mennä"-palstat on käytetty.
Ryhmät vastaavat yhteisesti kuusi kertaa viikossa kokoontuvasta avopäiväryhmästä, tunnin
mittaiset palaverit, sunnuntaina luetaan Iso kirjaa. Kokouspaikka sijaitsee Kouvolan keskustassa.
Kävijöitä keskimäärin 8 hlöä. Ryhmän asiapalaverina toimii piiriin toimikunta.
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Tämän kokoustilan piiri jakaa Kouvolan ryhmän (nimettömät), Al Anonin ja NA:n kanssa. Piiri
on huolehtinut AA-infosta Kouvolan katkolla yhteistyössä Nimettömien kanssa. Ryhmät
vuorottelevat kuukausittain, meiltä kolme ryhmää, heiltä kaksi. Piiri julkaisee ja päivittää koko
Kouvolan seudun käsittävät ryhmäkortit ja nettisivut www.aakouvolassa.fi .
Molemmat alueella toimivat "auttavat puhelimet” ilmoitetaan sekä korteissa että nettisivuillamme.
Soittoja anonyymien puhelimeen tulee ehkä kuusi vuodessa, tämä palvelu on selvästi kriisissä!
Uutta:
Piiri on perustanut "toimistopuhelimen" jonka tiedot on jaettu lähinnä viranomaisille. Sinne voi
soittaa ja saada tietoja AA:sta, sen kautta järjestyy myös saattoapua, jos joku asiakas haluaa tulla
kokoukseen.
Tämä homma on poikinut eräitä tiedotustilaisuuksia terveydenhuoltoon, sosiaali- ja
vanhustenhuoltoon ja seurakuntiin. Kuuden kk:n aikana kaksi yhteydenottoa viittaa siihen, että
emme enää ole kovin varteenotettava vaihtoehto.
Viime keväänä järjestettiin myös viikonlopputapaaminen "Avoin AA-tilaisuus" johon osallistui
10 henkilöä. Uusi ilmiö on, että yöpyjiä on vähän, mutta tilaisuuden palaveriin osallistuu
paikallista väkeä. Kun majoitus on joukkomajoitus kerrossängyissä jne. ei sinne juuri eksy hyvin
toimeentulevat. Osa ongelmaa on myös se, että tulokkaita on vähän ja osa heistä hyvin
toimeentulevia eläkeläisiä.
Niin ikään piiri oli mukana järjestämässä "Hengellisen palvelun työpaja" Kausalassa 15.5.2016,
osallistujia oli 12, Lahdesta ja Kouvolasta.
Tammikuussa 2017 piiri järjesti "Takaisin perusasioihin"-kurssin, keskimäärin 8 osallistujaa.
Tämä työskentely luo nykymuodossaan ryhmäpaineen joka ei edistä yksilöllistä päätöksentekoa.
Pienillä muutoksilla ihan toimiva johdanto Isoon Kirjaan. Viikonloppukurssi lienee paras muoto,
kerran viikossa aiheuttaa hajanaisuutta.
Piiri on myös julkaissut CD-levyn joka sisältää Selvälehden juttuja. Toistasataa levyä on myyty.
Yleisarvio
Henki on ollut hyvä mutta palvelutehtäviin hakeudutaan nihkeästi, kaikki ryhmät ja piiri
noudattavat tehtävien kiertoa ja silloin tämä nihkeys ilmenee.
Toimikunnassa on vallinnut hyvä yhteistyöhenki mikä ei aina ole ollut itsestään selvää Kouvolan
alueen AA-toiminnan historiassa.
KESKI-SUOMEN PIIRI
Keski-Suomen piiriin kuuluu 2 ryhmää, Touru- sekä Huhta-ryhmä.
Touru-ryhmä kokoontuu Jyväskylän kaupungin omistaman Sepänkeskuksen Happi-tilassa
Kyllikinkatu 1:ssä kolme kertaa viikossa, tiistaisin klo 18 sekä keskiviikkoisin ja perjantaisin klo
11.
Huhta-ryhmällä on 2 kokousaikaa, torstai klo 18 sekä sunnuntai klo 18.30. Kokoontumispaikkana
on Huhtasuon kirkon takkahuone.
Lisäksi Touru-ryhmä pitää yllä Pernis-ryhmää Laukaan vankilassa maanantaisin klo 19. Talosta
on tällä hetkellä osallistujina 3 vankia, 2 miestä ja 1 nainen.
Muuten Touru-ryhmän toimintaa on haitannut sekä tulokkaiden että palvelijoiden puute.
Huhdassa on käynyt 2 tulokasta, joista toinen on edelleen mukana ryhmässä.
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Sanomaa viedään säännöllisesti Päihdepalvelusäätiön katkaisuasemalle sekä työkeskus
Sovatekille ja tarpeen mukaan myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksiin. Huhdassa on myös
vieraillut torstain avopalaverissa lopputyötään alkoholismista tekevä alan AMK-opiskelija
ohjaavine opettajineen.
Käytössä on myös vuorokuukausin ryhmillä kiertävä Auttava Puhelin, jonka numero on esillä
joka viikko paikallisessa ilmaisjakelulehdessä ylläpidetyssä ilmoituksessa. Yhteydenottoja on
ollut vähän. Uusi Keski-Suomen alueen kaikkien AA-ryhmien (myös Nimettömien) luettelo
ilmestyy helmikuun 2017 loppuun mennessä.
Uutuutena mainittakoon syksyllä 2016 Skype-kokouksina aloitettu Ison Kirjan opastajakoulutus,
jossa mukana Tourusta ja Huhdasta molemmista 3 henkeä. Vetäjinä toimivat Jakke Teksasista ja
Ila Nummelasta käsin. On herättänyt ainakin Huhdan sunnuntairyhmässä terveellistä intoa ja
keskustelua ryhmän perimmäisestä tarkoituksesta. Kaikille Keski-Suomen AA-laisille avoin
perehdytys aiheeseen alkaa Huhdassa 5.3. ja jatkuu sunnuntaisin aina ryhmäpalaverin jälkeen
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Sanomansaattoa entiseen tapaan katkolla ja Sovatekilla sekä tarpeen vaatiessa sosiaali- ja
terveysalan oppilaitoksissa. Puhelin ja lehti-ilmoitus entisellään. Viime piirin kokouksessa tuli
ilmi Huhta-ryhmäläisten toive tavoitteiden ja toiminnan seurannan terävöittämisestä.
Tulokkaiden vähyys ja pysymättömyys ryhmissä mietityttävät, tarvittaisiinko jostain lisää
vetovoimaa.
Palveluhalukkaita jäseniäkin kaivattaisiin, etenkin Touru-ryhmässä palvelijakatoa.
Uutta potkua toimintaan antaa jo mainittu Ison Kirjan kaikille avoin perehdytys, jonka Huhdassa
käynnistävät sunnuntaina 5.3. Riku ja Timo klo 19.40. Skype-kokoukset Ilan ja Jaken johdolla
jatkuvat myös sunnuntaisin 19.02. alkaen.
LAHDEN PIIRI
Lahden piiri koostuu yhdestä ryhmästä; AA-Siltaryhmä.
Ryhmän viikoittaiset kokoukset pidetään eri osoitteissa seuraavasti:
Maanantaisin klo 18.00 suljettu AA-kokous Orimattilassa osoitteessa Puistotie 10, nuorisotalo
MISPA:n tiloissa
Keskiviikkoisin klo 18.00 avoin AA-kokous: Nousurinteen tukiasuntojen kerhohuone. Kokous on
ns. Iso Kirja-kokous jossa käydään perusteostamme läpi pala kerrallaan.
Perjantaisin klo 19.00 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 kolme (3) asiakokousta vuodessa joista yksi (1) itsetutkiskelukokous.
Ryhmän (aktiivi)jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 20 hlöä, 10 vähemmän kuin viime vuonna.
Tulokkaita on ollut jonkin verran, vuosipäiväjuhlijen joukkoon on mahtunut myös yksivuotiaita,
joita toivon mukaan saadaan lisää tämän vuoden puolella.
Palvelutehtäviin riittää aktiivisia jäseniä, vetovuorot jakautuvat suhteellisen ongelmattomasti.
Ryhmällä on jonkin verran tiedotustoimintaa, joskin pienimuotoisesti.
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Eräs AA Siltaryhmän jäsen on tehnyt ns. mainoslappuja joita ryhmän yksittäiset jäsenet voivat
tulostaa ja jakaa harkinnan mukaan paikkoihin jossa väki liikkuu ja voisi olettaa, että löytyy apua
tarvitsevia (ja haluavia) - terveyskeskukset, kaupat, apteekit jne. (edellyttäen että siihen on saatu
lupa ko. liikkeenharjoittajan taholta).
Kaksi ryhmän jäsentä ovat käyneet tiedottamassa AA:sta Diakonissalaitoksella, oppilaat ja
opettajat toivotettiin tervetulleiksi kuulemaan kokemuksenjakoa keskiviikkoisin Nousurinteen
avokokoukseen.
Ajankohtaista on, että ryhmällä on valmius pitää englanninkielinen kokous kahtena perättäisenä
perjantaina MM-kisojen aikaan, siinä tapauksessa, että kisavieraiden tai -järjestäjien joukossa on
kärsivä tai toipuva alkoholisti. Tästä ilmoitamme www.aakokoukset.net-sivustolla, josta ilmenee,
että Siltaryhmän perjantaikokous on mahdollista järjestää englanninkielisenä myös minä muuna
perjantaina tahansa, toistaiseksi tarvetta ei kuitenkaan ole ilmennyt.
AA Siltaryhmä isännöi vuoden 2017 aluepäivää lauantaina 10. kesäkuuta, suunnittelun alla.
Lauantaina 18.2.2017 ryhmän perustamisesta tuli kuluneeksi 9 vuotta.
Ainoana anonyymiryhmänä Lahdessa AA Siltaryhmän päämäärä on pitää hyvää huolta omasta
kotiryhmästä ja sen myötä edistää ainoaa päätarkoitustamme; saattaa sanomaa vielä kärsivälle
alkoholistille.
4.2. ITÄINEN ALUE
Ei toimintaa valtuustokaudella.
4.3. LÄNTINEN ALUE
Palveluvaltuutetut: Markku (viimeinen kausi), Jelena (2. kausi) ja Rami (1. kausi), varavaltuutettu
Kimmo. Neuvoston jäsen: Petteri
Läntisen alueen aluekokous järjestettiin 25.2.2017. Alueella toimii 12 AA-ryhmää. Alue on
suhteellisen passiivinen, koska sanomansaatto on keskitetty paikalliseen toimintaan. Alueella ei
ole myöskään kuin yksi piiri, joka sekin koostuu samoista ryhmistä kuin ne, jotka osallistuvat
paikalliseen työskentelyyn.
Alueen valtuutetut järjestivät palveluedustajan roolista ja sen selventämiseksi
keskustelutilaisuuden yhtenä viikonloppuna joulukuussa 2016, kahtena päivänä (sekä lauantaina
että sunnuntaina), jotta mahdollisimman moni palveluedustaja pääsisi osallistumaan. Paikalla oli
yhteensä noin kymmenkunta henkilöä (n. 10-15), joista kaikki eivät olleet varsinaisia
palveluedustajia vaan asiasta kiinnostuneita.
Aluekokouksessa valittiin toimikaudelle 2017-2020 uusi valtuutettu, joka suostui toimimaan myös
varavaltuutettuna varsinaisen kautensa alkuun saakka.
Alueella toimiva Rannikon piiri
Alueella toimii vain yksi piiri: Rannikon piiri. Piiri oli mukana valtakunnallisten syyspäivien
järjestämisessä, mikä järjestettiin laivaristeilyn merkeissä viime syksynä. Osallistujia oli 25
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henkeä, sekä AA:laisia että heidän läheisiään. Piiri on järjestänyt viime kuussa 25.1.2017 Ison
Kirjan työpajan, johon osallistui 25 AA:laista.
Aluekokouksessa tuli esiin teema henkilökohtaisen toipumisen merkityksestä palveluhalukkuuden
syntymiseen ja vetovoiman lisäämiseen. Päätettiin viedä piiriin pohdinta siitä miten
ohjelmantekokulttuuria voitaisiin vahvistaa alueellamme. Ison Kirjan työpaja on tietysti yksi,
erityisesti tulokkaille suunnattu, vaihtoehto, mutta varsinaista kummitoimintaa ja
askeltyöskentelyä varten tulisi valita kummi, jonka kanssa ohjelmaa käy läpi, jotta toipuminen
saadaan alkuun ja etenee. Miten tällainen muodostuu/syntyy, kuinka se toimii, kenen on vastuu
(ryhmän/yksilön) ja miten piiri voi tässä asiassa auttaa jne.
Piiri aikoo järjestää tämän vuoden aikana keskustelutilaisuuden paikallistoimiston ja piirin
erilaisista tehtävistä sekä palveluvaltuutettujen raportointikokouksen 20. valtuustokokouksen
jälkeen. Suunnitelmissa on myös järjestää valtuustorakenteen 20-vuotisjuhlatilaisuus, johon
kutsuttaisiin alustajia valtuuston toiminnassa mukana olleita.
Piirin puheenjohtajat ovat viime vuosina olleet valtuutettuja, mikä on aiheuttanut pientä
liikehdintää puheenjohtajien vaihtuvuudessa. Aiempi piirin puheenjohtaja oli kuitenkin
passiivinen omien kiireidensä vuoksi, joten vuodenvaihteessa on valittu uusi piirin puheenjohtaja,
joka toimii myös pohjoismaisena valtuutettuna. Piirin ilmapiiri on tällä hetkellä positiivinen.
Paikallinen sanomansaatto
Tiedotustyöryhmä on järjestänyt soittoringit kahdesti, keväällä ja syksyllä. Ollaan päästy muun
muassa A-klinikalle tiedottamaan. Turun AMK:n tiedotustilaisuudet jatkuvat edelleen ja sieltä
päästä yleensä pyydetään tiedottamaan Tupa:n sähköpostin kautta.
Turun paikallistoimisto ylläpitää internetsivua: http://www.aa-tupa.fi, jossa linkki
valtakunnallisiin kotisivuihin. Tällä hetkellä pohditaan mahdollisuutta intranetin käyttöön, mikä
saattaisi helpottaa palvelijoiden tiedonkulkua, sekä myös kalenteroitua tietoa toimistotilan
käytöstä erilaisiin toimiin (kummityöskentely, toimikuntien ja työryhmien kokoontumiset).
Intranettiin pääsisi salasanalla vain nimetyt palvelijat (palveluedustajat, piirin, alueen ja toimiston
virkailijat).
Tiedotustoimikunta etsii tällä hetkellä uutta puheenjohtajaa. TUPA -lehti, AA:n sisäinen
paikallinen tiedotuslehti, ilmestyy edelleen kerran kuukaudessa.
Kansainvälinen AA-kokous on kokoontunut kolme kertaa tähän mennessä toimiston tiloissa.
Yleensä toimistoa ei saa käyttää AA-kokousten pitoon, mutta tähän järjestelyyn suostuttiin
toukokuun loppuun asti. Tarkoituksena on kartoittaa halukkuutta ja tarvetta kyseisen kokouksen
jatkuvaan/säännölliseen järjestämiseen. Kokouskieli on englanti ja sen järjestävät yksittäiset
AA:laiset. Toukokuun loppuun mennessä lienee jo selvillä perustetaanko kokouksen ympärille
oma ryhmä vai miten toiminta jatkuu siitä eteenpäin.
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4.4. POHJOINEN ALUE
Toimintakatsausta ei ole saatu tähän raporttiin liitettäväksi.
4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE
Alueen piirit
Espoo, Helsinki ja Vantaa
Ryhmät
Helsingin piirissä toimii 4 ryhmää, Espoon piirissä 5 ryhmää ja Vantaan piirissä 2
länsivantaalaista ryhmää.
Toiminta
Alueen toiminta on järjestetty toimikuntien kautta ja toiminnan arvioinnin ja ohjauksen
suorittavat aluekokoukset. Aluekokous on ryhmien palveluedustajien ja aluetoimikunnan
kokous, joka on ”valtuustorakenteen päävaikutin”. Vuosikierron tärkein aluekokous on
helmikuussa pidettävä vaalikokous.
Pääkaupunkiseudun AA-alue on pyrkinyt vuonna 2016 toiminnassaan noudattamaan
vahvistettuja suuntaviivoja ja Palveluoppaan suosituksia. Alueemme saa tukensa ja
voimansa ryhmiltä. Yhteydenpito AA-ryhmiin tapahtuu palveluedustajien ja piirien
puheenjohtajien kautta. Käytännössä yhteydenpito on tapahtunut laajasti sähköpostin
välityksellä.
Alueen sanomansaatto tapahtuu piirien ja ryhmien toimesta. Toiminta on tältä osin ollut
pääasiassa edellisvuoden kaltaista. Alueeseen lukeutuneet Espoon ja Länsi-Vantaan
AA-piirit sekä Helsingin kaupungin alueella aluetta tukeneet ryhmät ovat hoitaneet
sanomansaattotehtäviään käytettävissä oleviin voimavaroihin nähden kiitettävästi.
Aluetoimikunta on työskennellyt yhteistyöelimenä, milloin piirien ja ryhmien kautta
tapahtuvaan sanomansaattoon tai muuhun toimintaan on tarvittu alueen yhteisiä
näkemyksiä.
Raportoitavalla kaudella on perustettu tiedotustoimikunta, joka on kokoontunut osana
aluetoimikuntaa. Silti alueen oma tiedotustoiminta on saatu käynnistettyä ja
infotilaisuuksia on järjestetty itsenäisesti kerran SPR:n henkilöstölle ja yhdessä
Nimettömien Alkoholistien sanomansaatto ja tiedotustoimintaan perehtyneiden
henkilöiden kanssa Metropolia ammattikorkeakoulun Helsingin Tukholman kadun
yksikköön neljä kertaa. Saatu palaute infotilaisuuksista on ollut palkitsevaa ja nyt on
pystytty edellisiä vuosia tehokkaammin huolehtimaan alueen omaehtoisesta
tiedotustoiminnasta.
Espoon piiri on järjestänyt kokouksia aktiivisesti. Sanomansaattoa on toimitettu entiseen
maliin, joskin joidenkin katkaisuhoitoasemien sulkemisten vuoksi jossain määrin
vähäisemmässä määrin kuin aikaisempina vuosina. Espoon piiri on kunnostautunut
kotisivuhankkeessa, jonka tiimoilta aktiivinen prosessi on ollut toista vuotta vireillä.
Helsingissä ryhmät ovat toimineet vapaamuotoisten järjestelyjen pohjalta ja järjestäneet
tapahtumia yhteistoiminnassa keskenään.
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Länsi-Vantaan 2 ryhmää pitävät yhteisiä piirikokouksia länsivantaalaisten Nimettömien
ryhmien kanssa 1-2 kertaa vuodessa. Näissä on perinteisesti sovittu Myyrmäen
päihdevieroitusyksikön informaatiotilaisuuksien vastuuvuoroista ja A-klinikan asioista.
Tähän on tullut muutos, kun kyseinen yksikkö muutti väliaikaisesti Helsingin puolelle
tilaongelmien vuoksi. Helsingin puolella infotilaisuudet on jaettu vantaalaisten ja
helsinkiläisten ryhmien kesken. Martinlaakson A-klinikalla on pidetty infoja samoin kuin
kaksi infoa Koison Arvi asumisyksikössä ja kerran Pähkinärinteen asumisyksikössä.
Alueen taloutta ja rahavaroja on hoidettu alueen yhdistyksen, Kolmio ry:n hallituksen ja
rahastonhoitajan toimesta. Alueen kokousten lipastuotot ja sille suoritetut tukimaksut on
ohjattu yhdistyksen pankkitileille. Tilitapahtumista on laadittu kirjanpito rahastonhoitajan
toimesta. Ryhmillä on alueesta erilliset taloutensa.
Aluekokoukset
Aluekokouksia on järjestetty vuonna 2016 normaaliin tapaan kolme kappaletta.
Aluetoimikunnan kokoukset
Aluetoimikunta on kokoontunut vuonna 2016 kuusi kertaa. Tiedostustoimikunta ei ole
järjestänyt erillisiä kokouksia ja sille kuuluvat asiat on käsitelty osana aluetoimikunnan
kokouksia.
Muu toiminta
Raportoitavalla kaudella alueen toimesta ei ole järjestetty aluepäiviä, työpajoja tms.
Alueen vastuulla on vielä vuonna 2016 ollut Selvä lehden tuottaminen yhdessä ns.
toimituskunnan kanssa. Tähän liittyvät tehtävät ovat siirtyneet vuoden 2017 alusta lukien
Palveluneuvoston orgaaneille.
4.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA
Alueella toimii 8 ryhmää. Alueella ei ole piirejä.
Ryhmät ovat yleensä suhteellisen pieniä ja toimivat AA:n perinteiden mukaisesti.
Tulokkaita tulee ryhmiin vaihtelevassa määrässä mutta kuitenkin aika harvoin.
Tärkein yhteinen toiminta on aluekokoukset jotka pidetään 3 kertaa vuodessa eri paikkakunnilla.
Ryhmien yhteistyö tapahtuu lähinnä naapuriryhmien kanssa koska ruotsinkieliset ryhmät
sijaitsevat yleensä kaukana toisistaan ympäri maan.
Järjestelmällinen kummitoiminta on valitettavasti ryhmissä aika tuntematon asia.
Ruotsinkieliset ryhmät vievät kiitettävästi AA:n sanomaa omalla paikkakunnallaan
myös suomenkielellä.
4.7. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
Pohjoismaiden valtuutettujen raportti valtuustokaudelta 2016-2017
Pohjoismaiden valtuutettuina toimivat Nina ja Erkki.
Pohjoismaiden valtuutettujen kausi koostui sekä Norjassa pidetystä Pohjoismaisesta kokouksesta
että Suomessa järjestetystä valtuutettujen Teemakokouksesta.
Taustatietona mainittakoon, että Pohjoismaista Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät vuorollaan
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Pohjoismaiden kokouksen maansa oman Valtakunnallisen kokouksensa yhteydessä. Kokonaisuus
kulkee nimellä ”Landsmöte och Nordiskt möte”. Tämä on tapana muissa Pohjoismaissa kuin
Suomessa jossa Valtakunnallista kokousta ei olla järjestetty. Suomessa järjestetään silti erikseen
joka neljäs vuosi Pohjoismaiden kokous mutta huomattavasti paljon pienemmällä kokoonpanolla.
Kukin Pohjoismaa isännöi myös vuorollaan teemakokouksen jossa paikalla pohjoismaiden
valtuutettuja sekä mahdollisia kutsuvieraita. Pohjoismaiden kokous pidettiin Norjassa
toukokuussa 2016 ja Teemakokous Suomessa marraskuussa 2016.
Pohjoismaiden kokous ja valtakunnallinen kokous Norjassa oli mielenkiintoinen tapahtumakokonaisuus, joka alkoi perjantaina ja päättyi sunnuntaina. Paikalla oli yhteensä noin 200
osallistujaa. Perinteisesti kokonaisuuteen kuuluu myös valtuutettujen oma kokous jossa tällä
kertaa oli 7 valtuutettua sekä tarkkailijana Norjan seuraava PMV.
Kokouksessa käsiteltiin, kuten yleensä aina, maiden omia raportteja, avainlukuja sekä muita
ajankohtaisia asioita.
Yhteenveto:
Ruotsissa oltiin valtuustokokouksessa 2016 käyty vilkasta keskustelua Palveluoppaan
uudistamisesta ja oltiin sovittu, että muutosehdotukset tuodaan seuraavan VK:n hyväksyttäviksi.
Ryhmien määrä on hienoisessa nousussa mutta arvioitu jäsenmäärä on pysynyt ennallaan.
Kirjallisuusmyynti on laskussa mutta 7. perinne nousussa. Uudet kotisivut ovat saaneet useampia
klikkauksia kuin vanhat. (Nimettömien edustajat olivat avustamassa sivujen rakentamista).
Tanskassa taloudenhoitaja irtisanoutui ja koska uutta henkilöä ei valittu, päätettiin tehdä
tehtävästä toiminto joka hoidetaan Palvelutoimistolta käsin. Palvelutehtäviin on vaikeaa saada
vapaaehtoisia ja samat henkilöt jatkavat siksi joskus kauemmin. Suomessa ja Ruotsissa
vaihtovuoroisuudesta pidetään silti kiinni.
Norjassa Palveluneuvosto vastaa kahdesta vuosittaisesta seminaarista. Syys-seminaarin lisäksi
pidetään erillinen seminaari uusille aluevaltuutetuille. Myös Norjassa ollaan tehty työtä
Palveluoppaan uudistuksen parissa. On eri käytäntöjä jotka eivät ole sopusoinnussa
Palveluoppaan kanssa ja niihin halutaan nyt kiinnittää huomiota. Uudet kotisivut työn alla,
Ruotsin mallista on haettu tukea. Myös Norjassa kirjallisuusmyynti on laskussa mutta 7. perinne
nousussa. Pohjois- Norjassa ryhmillä on tiukkaa, Oslo ja Trondheim avustavat rahallisesti.
Pohjoismaiden valtuutetut kokoontuivat lauantaina isossa salissa ja jaettiin tunnin aikana omaa
kokemusta PM valtuutettujen tehtäväkentästä sekä Pohjoismaisesta yhteistyöstä. Moni paikalla
oleva osallistui kokoukseen ja kysymyksiä oli paljon. Päivien aikana tarjolla oli rinnakkain monta
eri AA-kokousta monessa eri tilassa ja monella eri kielellä. Illalla syötiin illallinen ja nautittiin
järjestetystä ohjelmasta. Päivien päätteeksi saatiin mm. kynttilä joka on pitkään palanut
toimistomme pöydällä.
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Pohjoismaiden Teemakokous pidettiin marraskuun alussa Päivölän virkistyskodissa teemana
Yhteistyö yli rajojen. Paikalla kaksi valtuutettua per Pohjoismaa ja Sapmin sekä
Pohjoiskalottialueen edustajat. Lisäksi Reijo S joka kerto kansainvälisestä yhteistyöstä. Kattavan
pöytäkirjan käännös sekä Erkin oma kokemus löytyvät kotisivuiltamme.
Yhteenvetona kerrottakoon, että yhteistyötä yli rajojen käsiteltiin monesta eri tulokulmasta ja oli
äärimmäisen mielenkiintoista kuulla lisää etenkin Pohjoiskalottialueesta ja Sapmista. Kontakteja
solmittiin ja kolmen päivän aikana pidettiin myös AA-kokousta sekä saunottiin ja vaihdettiin
kokemuksia.
Ninan 4-vuotiskausi päättyi Valtuustokokoukseen ja uusi Pohjoismaiden valtuutettu Tommy sekä
vanhempi valtuutettu Erkki jatkavat nyt yhdessä seuraavat kaksi vuotta.
5. Tanskan PMV Svendin puheenvuoro kokouksessa ”Pidetään se yksinkertaisena”
Nimeni on Svend ja olen alkoholisti. Kiitos että olen saanut kutsun osallistua teidän 20 vuotisvaltuustokokouksen juhlaan.
Kiitos myös siitä että saan mahdollisuuden kertoa kokemukseni teemasta ”Pidetään se
yksinkertaisena”.
Itsestäni voin kertoa, että olen Tanskan pohjoismaidenvaltuutettu, ja asun Esbjergissä läntisellä
puolella maatamme.
Olen asunut monissa kaupungeissa Tanskassa johtuen työstäni, mutta viihdyn parhaiten
länsipuolella raikkaassa ilmastossa vaikka joskus on voimakkaita myrskyjä, jossa tuntee suolaisen
Pohjanmeren maun.
AA:han tulin kohta 19 vuotta sitten, sairastuin vakavasti johtuen juomisestani. Sen jälkeen menin
minnesotahoitoon, sieltä minut lähetettiin AA-kokoukseen parin muun alkoholistin kanssa.
Siitä alkoi uusi elämä. Pitkä matka joka edelleen jatkuu.
Ensimmäisenä päivänä hoitolaitoksessa sain tietää että minulle esitettäisiin kysymyksiä, myöskin
sain tietää että saan olla mukana esittämässä kysymyksiä AA-ohjelmasta. Ajattelin antaa sille
mahdollisuuden, ja tutustua voisinko käyttää sitä. Mietin ettei siitä minulle haittaakaan olisi.
Tänään näen todellisuudessa, että asia koski käsitettä pidä se yksinkertaisena . Olen yrittänyt elää
sen ajatuksen kanssa, mutta usein ollut melko vaikeaa.
Se on tarkoittanut että suhtautumiseni alkoholiin ja elämään on muuttunut, asennettani on
ravisteltu ja, että muutos on kannustanut minua työskentelemään ohjelman parissa.
Annan esimerkin, kun ajan autolla näen liikennemerkkejä jotka ovat tien varressa. jos on
merkki jossa lukee 60km/h,niin pitää huomioida se ja katsoa nopeusmittaria. Minun ei pidä

14
miettiä sitä että miksi se on juuri siinä, koska siihen on syyt.
Olen oppinut että on turhaa hakea selitystä tai koko ajan etsiä syytä. Voin vain todeta että näin
asia on nyt. Ja kysyä itseltäni miten jatkan eteenpäin.
Asun satamakaupungissa. Jos näen että joku on pudonnut veteen, on tärkeää että autan hänet pois
vedestä, saan hänet rantaan, hankin kuivia vaatteita, ja jatkan auttamista. Syy miksi hän putosi
veteen on toisarvoista.
Kenties voimme myöhemmin yhdessä löytää syyn, tietysti voi olla jopa että ehkäistä asian
toistumisen, mutta kukaan ei voi estää minua tekemästä välttämättömän apua tässä ja nyt.
Minulla on hieman saman tapainen suhde alkoholismiini.
Voin todeta että olen alkoholisti. Ja jotkut tahtovat miettiä miksi he ovat alkoholisteja, Näin
minäkin tein alussa. Tänään pidän sen enemmän yksinkertaisena, ja olen hyväksynyt että minä
join koska olen alkoholisti.
Minulla ei ole mitään määrättyä tapahtumaa lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisuudessa jolla voin
puolustaa että join. Se tuli hiipien ongelmaksi. Kun katson taakse, näen että kauan ennen kuin
tajusin että juomiseni on ongelma, oli minun matkani sama kuin minä näen alkoholisteissa..
Minun tempperamenttini, itsepäisyyteni, olemalla dominoiva, etsin hyväksyntää, paremmuutta
jne. tämä käyttäytyminen sopii oikein hyvin alkoholistille.
Ja tämä sai minut ymmärtämään, minä join, koska olen alkoholisti ja riippumatta mitä teen tänään
ja tulevaisuudessa niin olen alkoholisti, mutta nyt olen raitis alkoholisti.
Tulin nopeasti palvelutehtäviin, kysyin opastajaltani minkälainen AA:n rakenne on, koska olin
nähnyt esitteen. Hän otti minut mukaan piirin kokoukseen, ja olin kuin myyty palvelutehtäviin.
Minulla on ollut suuri onni saada palvella AA:ta. se on antanut minulle uusia ystäviä ja hienoja
elämyksiä, kaksi viimeistä vuotta olen toiminut pohjoismaidenvaltuutettuna.
Palvelu on myöskin kehittänyt minua, ja muuttanut käytöstäni, opettanut minua hillitsemään
tempperamenttiani ja muita heikkouksiani. En ole täydellinen, mutta iloitsen että olen saanut
kehittyä, vaikkakin ne joskus ovat olleet melko pieniä.
Minut oli valittu sihteeriksi neuvostoon 4 vuodeksi .Meitä oli onneksi 3 alkoholistia jotka
toteuttivat työn jota kutsumme Päivittäinen Opastus.
Meidän tehtävämme oli kutsut ja päiväjärjestys neuvoston kokouksissa sekä huolehdittiin
neuvoston päätösten loppuun viemisestä. Vastuuna myös informaatio piireihin, ryhmiin, jäseniin
sekä julkinen puoli. Sihteerin tehtävänä on myös johtaa kokousta neuvostossa, sekä johtaa
Palvelutoimistoa koskien AA:n vapaaehtoista työtä.
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Tanskassa kutsumme neuvostoa Korvapuustien paikaksi. Tämä kertoo että on mahdotonta saada
kaikki tyytyväisiksi. Tämä koskee yksittäisiä jäseniä, ryhmiä, piirejä aina neuvostoon sekä
tietenkin kaikkia vapaa ehtoisia jotka työskentelevät palvelutoimistossa.
Se oli jännittävä työ, mutta myös haastava tehtävä, jollei noudata AA:n perinteitä niin ei ole
palvelutehtäviä, silloin johdetaan jossain muodossa vallalla, jonka on vastakohtana toteuttavalle
toiminnalle, josta työntekijä voidaan erottaa. Meillä oli hyviä perusteluja, myös toivoa että kaikki
osapuolet noudattaisivat perinteitä.
Tätä aikaa muistelen suurella nöyryydellä, koska se oli jännittävää ja hyvin antoisa prosessi. Nyt
olen Pohjoisvaltuutettu vielä vuoden. Se on hyvin inspiroiva toimi.
On inspiroivaa saada elämyksiä tehtävistä ja haasteista, Se mitä tunnetaan Tanskassa tunnetaan
myös Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Vaikka olemme monella tapaa samanlaisia pohjoismaissa,
niin meillä on erilaiset tavat ratkaista ongelmat. Se tarkoittaa että meillä on hyviä ideoita kotiin
vietäviksi, se tarkoittaa sitä että voin olla jakamassa joitakin ideoita Tanskasta. On hyvin antoisaa
vaihtaa kokemuksia, ja antaa mahdollisuuden siihen että ei tarvitse tehdä samoja virheitä kuin
muut ovat tehneet.
Tässä työssä on myös tärkeää tehdä se yksinkertaisesti.
Tanskan valtuustokokouksessa 2016 oli myös liite pidetään se yksinkertaisena. Olin inspiroitunut
kertomaan siitä valtuustokokouksessa.
Viimeisistä sanoista mitä tiedämme Tri Bobista kun hän sanoi 1950 Bill W:lle Muista Bill
älkäämme pilatko tätä, pidetään se yksinkertaisena.
Sen hetken jälkeen AA:sta tuli yhteisö jolla oli palvelutoimisto sekä noin 100.000 tuhatta jäsentä.
Ensimmäinen valtuustokokous ja ensimmäinen kansainvälinen Konventti tuli suunnitelluksi ja
toteutetuksi vuosi tämän jälkeen. Paljon oli tapahtunut kun Bill ja Bob tapasivat 15 vuotta
aiemmin.
Bob halusi välittää, että jos kaikki olisi rakenteessa ja palvelussa niin silloin unohdettaisiin vielä
kärsivä alkoholisti.
Tarkoittaako tämä sitä Että meidän olisi vakuututtava siitä että pyrimme vahvistamaan rakennetta.
Että emme saa etsiä toimivaa palveluyksikköä.
Ei vaan on jotain muuta mitä tarkoittaa pidetään se yksinkertaisena.
Meidän täytyy vain muistaa että nämä asiat ovat ainoastaan auttaakseen vielä kärsivää
alkoholistia. Ehkä yhteisen kirjallisuuden, kotisivujen tai kokousluettelon, tai ehkä enemmän
informaatiota julkiseen hallintoon. Kenties on mahdollista soittaa tai kirjoittaa niille ongelma
juojille, joilla on vaikeaa lopettaa juominen. Se voisi olla palveluna auttavassa puhelimessa tai
sähköpostivahdissa.
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Kaikki nämä palvelutehtävät, ja monet muut, pitää olla rakennettu rakenteeseen niin että ne
toimivat. Ja niiden pitää olla siellä, että vielä kärsivä alkoholisti voi saada sanoman Anonyymeista
alkoholisteista. Jos joku palvelu on tarpeeton pitää se poistaa. Palvelu joka palvelee vain itseään
pitää poistaa.
Tämä tarkoittaa pidetään se yksinkertaisena.
Saattaa näyttää ensinäkemältä vähemmän yksinkertaiselta, kun olemme kokoontuneet
valtuustokokoukseen ja keskustelemme ja päätämme ehdotuksista, voi vaikuttaa siltä, että suuri
osa keskusteluamme koskee rakennetta, tuntuu että olemme tekemässä jättiläismäistä
palvelua(kolossi) jossa ei mikään kokous ole yksinkertainen, mutta jossa halutaan näyttää
mahtipontisesti miten tehdään kun tehdään oikeasti. Miten tämä auttaa vielä kärsivää alkoholistia?
Juuri niin, olemme kokoontuneet valtuustokokoukseen yhteisön äänenä, niille päätöksille jotka
ovat todellisia meille kaikille anonyymeille alkoholisteille ,se on kerrassaan fantastista. Koska
toivottavasti me tässä kokouksessa paneudumme siihen mikä on merkittävää sille miten voimme
vielä auttaa kärsivää alkoholistia.
Vaikka ensivaikutelmana ,voi olla miten jokin muutos palveluoppaassa voisi auttaa vielä kärsivää
alkoholistia. juuri siksi me delegoimalla olemme vastuussa ryhmän edustajalle, löytämällä paras
ja yksinkertaisin tapa tehdä asioita, juuri siksi olemme vastuunsiirron kautta antaneet
valtuutetuille tavan löytää parhaan ja yksinkertaisimman tavan tehdä asioita, jotta voimme välttää
keskustelua kaikesta mahdollisesta, mutta voimme käyttää aikaa sen henkilön huolehtimisesta
joka edelleen kärsii alkoholismin seurauksista.
Valtuustokokous itsessään on erinomainen esimerkki siitä miten me alkoholistit pidämme sen
yksinkertaisena. Ryhmässä jaamme vastuun ryhmän palveluedustajalle. Valtuustokokous jakaa
vastuun päätöksistä ja ne toteutetaan neuvostossa.
Kuvitelkaa miten olisi jos ei koskaan tehtäisi yhteistä päätöstä ,ilman tätä valtuutusta, miten
silloin jäsenet pääsisivät yhteisymmärrykseen oli asia mikä hyvänsä, ja kuka silloin toimisi ja
veisi asiaa eteenpäin.
Meillä alkoholisteilla on erityisen vaikeaa pitää asiat yksinkertaisena. Me meidän giganttisilla
egoilla, olemme uskomattoman hyviä tekemään asiat monimutkaisiksi, jotta saisimme ne
sopimaan meidän fantastisiin ideoihin. Mutta kun kokoonnumme yhdessä yhteisenä
ryhmäomatuntona voimme saavuttaa keskustelujen ja sovittelun kautta, kaikkein
yksinkertaisemman ja parhaan ratkaisun yhteisöllemme, eikä niin mitä yksittäisen yksilön
mielestä on paras ratkaisu.
Meillä Anonyymeillä Alkoholisteilla on traditioita jotka perustuvat kokemukseen. Niitä on 12
kappaletta, ja ne kertovat paljon siitä miten me parhaiten voimme pitää asiat ryhmissä sekä
yhteisössämme yksinkertaisena ja aktiivisena. Yksi näistä on että AA:ta sellaisenaan ei saisi
koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat
välittömästi ovat vastuussa niille joita palvelevat.
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Olla organisoituna kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jos ei olla organisoituna, on melkein kuin
kaaos. Mutta Anonyymien Alkoholistien kohdalla tämä on erilaista, Koska hyvin harva
alkoholisti voi hyväksyä, että joku päättää hänen puolestaan, ja kertoo hänelle mikä on oikein ja
mikä on väärin.
Me kokoonnumme Valtuustokokoukseen yhteisönä löytääksemme mikä on parasta Anonyymille
Alkoholistille. Ja koska AA merkitsee niin paljon meille kaikille, niin voimme yhteisössä olla
yksimielisiä suunnasta ja rakenteesta AA:n hyväksi. Myöskin koska ei ole henkilökohtaista etua,
saada palvelutehtävän tai ehdotuksensa hyväksytyksi.
Se, että yhteisöllä sinällään ei ole mitään lakeja tai asetuksia, tarkoittaa myöskin että ehdotukset
muutoksista voi tulla yksittäiseltä jäseneltä. Yhteinen ryhmäomatunto Valtuustokokouksessa
päättää onko ehdotus hyvä meidän AA:lle. Kun yhteiset ryhmäomatunnot tekevät päätökset, niin
on vaikeaa osoittaa sormella ketään, että joku olisit tehnyt sitä taikka tätä. Tämä auttaa yhteisön
yhtenäisyyttä. Yhtenäisyys on samaa kuin yksinkertaisuus.
Pidetään se yksinkertaisena voidaan myös tulkita näin: Älä tee muutoksia. Tässä haluan muistaa
Billin viisaat sanat: Hyvä voi olla parhaimman pahin vihollinen. Joten jos jokin tuntuisi toimivan
hyvin tänään niin se voisi toimia vielä paremmin huomenna, jos toimisimme vähän tai vielä
enemmän eritavoin. Niin sen takia meidän ei pidä koskaan pitää asioita niin yksinkertaisena, että
unohdamme kehittää itseämme ja myös yhteisöämme.
Minulle henkilökohtaisesti tarkoittaa pidä se yksinkertaisena on että vältän monimutkaisia asioita.
Vältän tekemästä asioita vaikeammiksi kuin ne on. Tässä Tyyneysrukous fantastinen työkalu.
Usein esitän itselleni kysymyksen: Voinko tehdä asialle jotain? Jos vastaus on kyllä, niin ryhdyn
tekoihin, Jos vastaus on ei, niin annan asian olla ja sen jätän minun korkeammalle voimalle
ohjattavaksi.
Mielenkiintoista on että voin myöhemmin kysyä samat kysymykset ja ongelmat ja saada
päinvastaiset vastaukset.
Pidetään se yksinkertaisena, tarkoittaa minulle myös, että minun on itseni takia käytävä kohti
parempaan elämään työskentelemällä ohjelman kanssa, yritän välttää virheitä mitä muut ovat
tehneet. Voin helposti tehdä sen yksinkertaisemmaksi, kuuntelemalla toisten kokemuksia. Se
koskee myös palvelua.
Kun tohtori Bob sanoi: Pidetään se yksinkertaisena, eikä pilata sitä, Hän tarkoitti että yhteisö
kehittyisi ja seuraisi aikaansa ja mahdollisuuksia joita on ja tulee, silloin ei tehdä siitä
monimutkaista, vaan tehdään se palvelun kautta auttamalla, vielä kärsivää alkoholistia.
Pidetään se yksinkertaisena.
Tak

