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1. OSANOTTAJAT 
Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 19. Aluevaltuutettuja oli paikalla 11, 
neuvoston jäseniä oli 7 ja yksi Palvelutoimiston työntekijä. Palvelutoimiston työntekijä luopui 
äänioikeudestaan mahdollisten äänestystilanteissa, jotta aluevaltuutettujen 2/3 enemmistö 
toteutuisi 21. VK:ssa. 
 
Seuraajina kokoukseen osallistuivat Erkki (Vanhempi PMV Suomi) ja Tommy (Nuorempi PMV 
Suomi). 
 
Kokouksen puheenjohtajana toimi 20. VK:ssa valittu Markku S, sihteereinä neuvoston kutsumina 
Olli T ja Riku sekä kokousjärjestelijänä Nisse. 
 
2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM  
 
2.1. ALOITE 1 : ”AA ja mielenterveysammattilaiset” 

Valtuustokokoustoimikunnat totesivat kannattavansa mielenterveysammattilaisten (psykiatrit, 
psykologit, psykoterapeutit, jne.) ottamista ensi valtuustokauden panostuskohteeksi AA-
tietoisuuden viemiseksi sidosryhmille 
Anonyymit Alkoholistit vievät tietoa lääkäreille ja lääkäriksi valmistuville vuosittain. Myös 
nykyinen A-jäsenemme, Mauri A. on päihdelääketieteen professori, joka on julkaisemassa 
artikkelin aiheesta Lääkäri –lehdessä. 
Olisiko psykiatrit / psykologit / mielenterveystyöntekijät ensi valtuustokauden ulkoisen 
tiedottamisen panostuskohteena? Päihderiippuvaiset ry:n kanssa voisi tehdä yhteistyötä 
Ehdotamme että neuvosto kartoittaa merkittävät mielenterveyspuolen ja psykiatrian toimijat. 
Heille lähetetään lähestymiskirje. Sen jälkeen voidaan tehdä tiedottamista. Hyödynnetään A-
jäsentä. Ehdotamme, että selvitetään, voisiko Lääkäri-lehden artikkelista tehdä erillispainoksen, 
jota voisi hyödyntää lääkäreille tiedottamisessa. 

 
   21. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle ja suositteli, että 

tulevan valtuustokauden ulkoiseksi tiedotuskohteeksi otetaan mielenterveysammattilaiset. 
 
2.2.  ALOITE 2: ”Rakenteen itsetutkistelu” 

Valtuustokokouksen toimikunnat totesivat itsetutkistelun toteuttamisen selvittämistä ja 
toteuttamista toiminnan kannalta suositeltavaksi. 

 
 21. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle ja suositteli 

yksimielisesti rakenteen itsetutkistelun eri vaihtoehtojen selvittämistä 22. 
valtuustokokoukselle. 

 

2.3. ALOITE 3:  ”Yhtenäisyyden edistäminen” 
Valtuustokokoustoimikunnat pitivät aloitteessa esitetyn yhtenäisyyden etsimistä tärkeänä. 

 
  21. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle toimikuntien 

kirjausten pohjalta ja suositteli yksimielisesti, että Palveluneuvoston tulee työskennellä 
määrätietoisesti yhteistyön syventämiseksi Nimettömien Alkoholistien kanssa, jotta 



                                                                                                                  3 

voisimme yhdessä paremmin saattaa sanomaa vielä kärsivälle alkoholistille. Neuvoston 
tulee kerätä kokemus yhteistyöstä ja sen kehittymisestä. 

 
2.4. ALOITE 4: ”Tulokkaan kohtaaminen ja tukihenkilönä toimiminen” 

Valtuustokokoustoimikunnat pitivät aloitteessa esitettyjä asioita tärkeinä.  

  21. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle ja suositteli 
yksimielisesti Palveluneuvostoa kehottamaan alueita olemaan aktiivisia järjestämään 
työpajatoimintaa ja konventteja aiheesta ”tulokkaan kohtaaminen ja tukihenkilönä 
toimiminen”. Myös neuvoston tulee itse olla aloitteellinen. 

 
2.5.  ALOITE 5: ”AA-kokous ja Skype” 

Valtuustokokouksen toimikunnat totesivat, että  asia on ryhmän päätettävissä, kunhan ryhmä 
toimii AA:n perinteiden mukaisesti. 

   21. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia aloitteen tekijälle valtuustokokouksen käsittelyn  
   mukaisen vastauksen.  
 

2.6.  ALOITE 6: ”Ison Kirjan saatavuus” 
Valtuustokokouksen toimikunnat totesivat, ettei Palvelutoimisto ole ”kirjakauppa”. 
 

  21. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle ja päätti 
toimintasuosituksena yksimielisesti, että Isoja kirjoja tulisi olla jatkuvasti saatavilla 
Palvelutoimistolla. Niitä voidaan antaa eli lahjoittaa tiedottamisen ja suhdetoiminnan 
tarkoituksissa. Toivoi, että huolehditaan Isojen kirjojen saatavuudesta toimistolla tätä 
tarkoitusta varten.  Palvelutoimisto ei ole kuitenkaan kirjakauppa. AA-kirjallisuuden 
myynti ja osto on järjestyksessä ja hoituu esimerkiksi netin kautta 

 
2.7.  ASIA 7:  ”AA-Suuntaviivat: Yhteistyö ammattilaisten kanssa” 

Valtuustokokouksen toimikunnat esittivät suuntaviivojen hyväksymistä. Toimikunnat 
edellyttivät kuitenkin kotisivuille sijoittamisen yhteydessä (lisättävän) suuntaviivoista 
selitettävää tekstiä lisättävän ko sivuille.   

   21. VK hyväksyi AA-Suuntaviivat: ”Yhteistyö ammattilaisten kanssa” ja suositteli 
yksimielisesti näiden suuntaviivojen sijoittamisen kotisivuille  ja edellytti suuntaviivoja 
selventävän tekstin lisäämistä kotisivuille suuntaviivojen yhteyteen. 

 
 

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 

Valtuustokokoustoimikunnat käsittelivät Neuvoston, sen toimikuntien, toimistonhoitajan ja 
Selvä-lehden toimituksen edellisen valtuustokauden toimintakertomuksia sekä tulevan 
valtuustokauden toimintasuunnitelmia  ja totesivat, että niistä oli raportoitu riittävästi samalla 
odottavan: 
21. VK totesi neuvoston ja sen toimikuntien toiminnasta raportoidun riittävästi ja antoi 
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neuvostolle Toimintasuosituksena tutkittavaksi olisiko Anonyymeille Alkoholisteille 
hyötyä vastaavasta strategisesta toimintasuunnitelmasta kuin GSB:llä on. 
Selvä-lehden markkinointia olisi lisättävä ja tilausmaksujen suorittamisesta 
muistutettava. Nettiversio saatettava myös maksulliseksi pienemmällä hinnalla.  
Lehden tulevaisuus tulee turvata, innostamalla uusia vapaaehtoisia osallistumaan 
toimintaan, sekä edistää lehden levikkiä parhaaksi katsomallaan tavalla.  
 
Toimistonhoitajan palkkio tulee jatkossa järjestää veronalaisena palkkana eikä 
kulukorvauksena kuten aikaisemmin. 
 
Toimikuntien raportointien osalta todettiin, että mm. seuraaviin asiakokonaisuuksiin 
tulisi paneutua:  
Meta: tehtävälistalta poistetaan siellä olevat asiat 
Kirto: Suosittelemme että Neuvosto käynnistää Palveluoppaan päivittämisen tulevalla 
kaudella. Valmistumisen tavoiteaika kaksi vuotta, jolloin ensimmäinen päivitetty versio 
esitellään 22. Valtuustokokoukselle. 
Yhto: Pohjoismaista yhteistoimintaa on tehostettava.  
Neuvosto huolehtii 21. Valtuustokokousraportin englanninkielisen lyhennelmän 
toimittamisesta GSO:lle 
Tito: Kotisivupalvelimelle etsitään aktiivisesti uutta vaihtoehtoa, taustana se että 
yksityisessä hallinnassa oleva on haavoittuvainen ja hankalasti päivitettävä. 
Tavoitteena on myös että sivut ovat yhteisön hallittavissa. 
 
20. VK toimintasuositukset 
Valtuustokokoustoimikunnat käsittelivät Neuvoston raporttia 20. VK:n tuottamista     
toimintasuosituksista ja totesivat, että niistä oli raportoitu riittävästi. 
        
21. VK totesi, että 20. VK:n toimintasuosituksista kesken oli "Internet ja AA" 
selvittäminen ja USA:n ja Kanadan rakenteen suuntaviivat tältä osin muilta 
osin 21. VK   totesi toimintasuositukset toteutetuiksi.  
21. VK suositteli kesken olevien 20. VK:n suositusten toteuttamista. 
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3.2. TALOUSKATSELMUS 2015 – 2017 
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3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA 
VK päätti valtuustokauden 2018 – 2019 teemaksi: ”Periaatteet ennen henkilöitä”, ”Princip 
före person” 
 
3.4. YHTEISÖN PALVELIJOIDEN VALINTA 
Neuvoston esitys: 
Ei-alkoholisti luottamushenkilön jatkokausi 
Jaakko S 1 vuodeksi 
Alkoholisti luottamushenkilöiksi 
Anna 4 vuodeksi koko yhteisöstä ehdotettuna 
Tony 4 vuodeksi itäiseltä alueelta ehdotettuna 
Heikki  1 vuodeksi läntiseltä alueelta ehdotettuna 
 
21. VK hyväksyi neuvoston esitykset 
 
3.5. 22. VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET 
21. VK päätti ajankohdaksi 12. – 14.4.2019, paikaksi Nurmijärvellä Kiljavan  
Kotorannan kurssikeskuksen ja osallistumismaksuksi 275 € / valtuutettu. 
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3.6. 22. VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ 
21. VK valitsi 22. VK:n puheenjohtajaksi Kolmannen Perinnön vaalin tuloksena Kaken ja hänelle 
varahenkilöksi Jelenan. 
 
3.7. 22. VK:N TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ 
Valtuustokokoustoimikunta 
Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtaja Sari ja varahenkilö Juha. 
Yhteistyötoimikunta  
Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jari ja varahenkilö Nina. 
Tiedotustoimikunta 
Valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kimmo ja varahenkilö Tintti. 
Kirjallisuustoimikunta 
Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Rami ja varahenkilö Sverker. 
 
3.8. VALTAKUNNALLISET JA ULKOMAISET TAPAAMISET 2018 – 2019 
26.5. Pohjoismainen AA-risteily, Rannikon piirin valtakunnallinen tapaaminen 
10.6. Anonyymien Alkoholistien Eteläisen alueen Aluepäivä Kouvolassa teemalla AA 83 v. 
 
4. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN KAUDEN TOIMINNASTA 
 
4.1. ETELÄINEN ALUE   
 POHJOISKYMEN PIIRI  

Kouvolan alueella toimii 3 Anonyymien Alkoholistien ryhmää:  
Elimäki (maanantai klo 19.00),  
Tunneli1 (lauantai klo 14) ja  
Viiala/Mämmälä (torstai klo 19.00/lauantai klo 11.00) 
 
 Ryhmät ovat kasvaneet vuoden aikana ja vierailijoitakin käy Nimettömien puoleltakin. 
 Anonyymit vastaavat yhteisesti kuusi kertaa viikossa kokoontuvasta Avopäivä-ryhmästä, jossa 
tunnin mittaiset kokoukset. 
 Sunnuntaina luetaan Isoa Kirjaa. Jokainen vuorollaan lukee pikku pätkän jonka jälkeen pidetään 
luetun tiimoilta palaveri. 
 Kokoustilan piiri jakaa Kouvolan ryhmän (nimettömät), Al- Anonin ja NA:n kanssa. 
 Piiri huolehtinut AA infosta Kouvolan katkolla yhteistyössä Nimettömien kanssa. Ryhmät 
vuorottelevat kuukausittain, meiltä kolme ryhmää ja heiltä kaksi. 
 Piiri julkaisee ja päivittää koko Kouvolan seudun käsittävät ryhmäkortit ja nettisivut osoitteessa 
www.aakouvolassa.fi.  
 Molemmat auttavat puhelimet ilmoitetaan korteissa että nettisivuillamme. Soittoja tulee n. 
kymmenen vuodessa. 
 Elimäen ryhmässä järjestetty kirjaesittely kerran kuussa. 
 Elimäen naisten ryhmä kokoontuu myös parillisina perjantaina klo 19.00. 
 Anonyymit ryhmät täysin omavaraisia ja itsenäisiä, eikä mikään ulkopuolinen taho määrää niitä. 
 Back to Basics neljä lauantaita tammikuussa 2017. 
Bussimainos-kampanja "Onks tietoo?" 
 
KESKI-SUOMEN PIIRI 
 
Ryhmät 
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Keski-Suomen piirissä toimii kaksi ryhmää, Touru-ryhmä ja Huhta-ryhmä. Touru-ryhmä on 
kokoontunut kolme kertaa viikossa, tiistaisin, keskiviikkoisin ja vuodesta 2016 lähtien myös 
perjantaisin, joka on tarvittaessa avokokous. Huhta-ryhmä on toiminut koko vuoden uusissa 
tiloissa Gummeruksenkatu 13:ssa. Ryhmä on kokoontunut kahdesti viikossa, keskiviikkoisin ja 
sunnuntaisin. Lisäksi maanantaisin kokoontuu Pernis-ryhmä Laukaan varavankilassa 
sanomansaattoryhmänä. Pernis on Pernasaaren avovankilassa toimiva ryhmä, joka ei ole 
järjestäytynyt muodollisesti AA-ryhmäksi vaan toimii ainakin toistaiseksi 
sanomansaattopaikkana. Sanomansaatosta on vastannut pitkälti Touru-ryhmä. Ryhmän toimintaan 
on osallistunut myös YPAA -ryhmän jäseniä. 

Palvelijat ja palvelu piirissä 

Palvelukierto on saatu toimimaan rotaatioajan puitteissa, ja palvelukummittaminen on käytössä 
siten, että palvelijat valtuustotasolle asti ovat tiedossa kahdeksi kaudeksi eteenpäin. Piirin 
puheenjohtajana toimii Jarmo Huhdasta, ryhmäpalveluedustajina Touru-ryhmän Rauni ja Huhta-
ryhmän Jari H. Keski-Suomen piiri kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana, tammikuussa, 
kesäkuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. 

Muutos toimintatavoissa 

Jyväskylässä järjestetyistä vuoden 2016 aluepäiviltä kimmokkeen saanut isoon kirjaan 
perehtyminen ja opastustoiminta on vaikuttanut voimakkaasti piirin ryhmien toimintaan. Syksyllä 
2016 kolme Touru-ryhmän ja kolme Huhta-ryhmän jäsentä lähti askeltyöhön Ilan ja Jaken 
opastamina. Aluksi Skype-istuntoihin osallistuivat kaikki kahdeksan henkilöä kerrallaan. 
Askeltyön edetessä työskentelytapa vaihtui kahdenkeskisiin istuntoihin, joita jatkettiin Ilan 
kuoleman jälkeen pelkästään Jaken opastuksella. Tämä toiminta lähensi Touru- ja Huhta-ryhmiä, 
ja opastamista haluttiin jatkaa eteenpäin edelleen ryhmien yhteisenä hankkeena. Maaliskuussa 
2017 lähtien järjestettiin Ison Kirjan opastusta ryhmien halukkaille jäsenille aina Huhta-ryhmän 
sunnuntaipalaverin jälkeen. Tämän ’toisen aallon’ opastajina toimivat ensimmäisessä vaiheessa 
mukana olleet ryhmien jäsenet. Myös heidän osaltaan on siirrytty ryhmäkokoontumisista 
kahdenkeskiseen opastukseen. Syksyllä 2017 opastuksessa aloitti vielä ’kolmas aalto’. 
Opastuksessa on ollut mukana yhteensä 15 Touru- ja Huhta-ryhmän jäsentä vuoden 2017 aikana.  

Opastuksen tavoitteena on ollut saada ryhmät toimimaan alkuperäisen aa-ohjelman mukaisesti ja 
saada ryhmiin opastajia tulokkaiden tueksi sekä jäntevöittää koko aa-toimintaa aa:n alkuperäisen 
tarkoituksen ja alkuperämaassa vallitsevan käytännön mukaiseksi. Opastustoiminta on vähentänyt 
palavereissa ’kerhoilua’ ja lisännyt jäsenten henkilökohtaista toipumiskokemusta sekä antanut 
yhteisen kielen tämän välittämisessä muille. 
    
Tiedotus 

Piirin ryhmien kokousajat ovat kokousluetteloissa saatavilla.   
 
Ilmoitus on toimitettu Suur-Jyväskylän lehteen joka ilmaisjakeluna tavoittaa huomattavasti suuren 
ja potentiaalisen lukijakunnan.  

Auttava puhelin on edelleen käytössä päivystävässä muodossa, ja se on vuoroin molempien 
ryhmien vastuulla kuukausi kerrallaan.  

Tiedotustoiminta oppilaitoksiin ja terveydenhoitosektorille on niin ikään koettu erittäin 
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positiiviseksi, ja kaikkiin pyyntöihin on tiedottajat, vähintään kaksi henkilöä, aina löytyneet. 
Opiskelijoita on osallistunut Huhta-ryhmän kokouksiin. 

Tiedotustilaisuuksia on ollut 2-3 kertaa vuodessa. Jonkin verran päällekkäisyyttä tiedottamisessa 
on rinnakkaisrakenteen ryhmien kanssa, lähinnä Päihdepalvelusäätiön suhteen. 
  
LAHDEN PIIRI 
 
AA Siltaryhmä 
Kokoukset: 
Maanantai klo 19, suljettu kokous 
Mispa (srk:n nuorisotila), Puistotie 10, Orimattila 
Osallistujia n. 8 
Keskiviikko klo 18, avokokous 
Nousurinne (tukiasuntojen kerhohuone), Apilakatu 6 C, Lahti 
Osallistujia n. 10 
Perjantai klo 19, suljettu kokous 
Launeen kirkko, Laune-sali, Tapparakatu 22, Lahti 
Osallistujia n. 12 
Yhdeydenpitolistassa n. 20 aktiivijäsentä. 
Ryhmän jäseneksi liittynyt kaksi henkilöä. 
On vietetty kahdet 1-vuotispäivät. 
Kokouksiin osallistuu säännöllisesti henkilöitä myös muista ryhmistä sekä satunnaisesti 
vierailijoita muilta paikkakunnilta. 
Tulokkaita käynyt joitakin kertoja. 
 
Tiedottamassa käyty Orimattilan srk:n työntekijöille sekä tiedotteita viety (soveltuviin) 
julkisiin ilmoitustauluihin. 
 
AA Siltaryhmän 10-vuotisjuhlakokous järjestettiin 23.2.2018 Launeen kirkon Laune-salissa,  
Puhujina toinen ryhmän perustajajäsenistä sekä Ekku. 
 
4.2. ITÄINEN ALUE 
Ei toimintaa valtuustokaudella. 
 
4.3. LÄNTINEN ALUE 
 
Raportti (2017-2018) 
 
Palveluvaltuutetut: Jelena (viimeinen kausi), Rami (2. kausi) ja Kimmo (1. kausi), 
varavaltuutettua ei valittu 
Neuvoston jäsen: Petteri   
 
Läntinen alue 
 
Läntisen alueen aluekokous järjestettiin 25.2.2017. Alueella toimii 14 AA-ryhmää. Alueen 
toiminta on suhteellisen vähäistä koska sanomansaatto on keskitetty paikallistoimistoon ja muu 
toiminta tapahtuu alueen ainoan piirin puitteissa. Ryhmistä yksi on tauolla ja yksi – The Way Out 
– on syksyllä perustettu uusi englannin kielinen ryhmä. The Way Out ryhmä järjesti 20.1.2018 
kaksikielisen puhujakokouksen jossa oli paikallisten lisäksi osallistujia myös muualta maasta sekä 
Tukholmasta. 
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Seuraava aluekokous on 3.3.2018 ja siellä valitaan toimihenkilöt ja uusi valtuutettu seuraavalle 
kaudelle. 
 
 
Alueella toimiva Rannikon piiri 
 
Alueella toimii Rannikon piiri joka on kokoontunut neljä kertaa. Piirin kokouksissa ovat 
valtuutetut sekä neuvoston jäsenet raportoineet laajasti valtuustokokouksen kuulumisia. 
 
Piiri järjesti 28.3.2017 keskustelutilaisuuden paikallistoimiston ja piirin erilaisista tehtävistä sekä 
toiminnan ja rahoituksen koordinoinnista. Kokouksessa oli hyvä osanotto ja keskustelu oli 
aktiivista ja rakentavaa. 
 
18.2.2018 piiri järjesti ”Valtuustorakenne 20 vuotta” tilaisuuden jossa sekä Helsingin että 
paikalliset mukana olleet kertoivat kokemuksistaan tällä taipaleella. Tilaisuuteen osallistui noin 
30 AA-laista ja alustuksien jälkeinen keskustelu oli vilkasta.  
 
Piiri suunnittelee kansallista/pohjoismaista tapahtumaa 26.5.2018 samaan henkeen kuin 
aikaisempi laivalla järjestetty tapahtuma. Alustavat varaukset laivalle on tehty ja ohjelma on 
rakenteilla. Tarkempia tietoja piakkoin. 
 
 
Paikallinen sanomansaatto 
 
Tiedotustyöryhmä järjesti soittoringin keväällä kartoittaen paikallisia sanansaattomahdollisuuksia. 
Uusia tiedotuskohteita on tullut TYKS:iin ja paikallisille klinikoille – jopa enemmän kuin mitä 
nykyinen tiedottajajoukko pystyy tekemään. Ongelmana on päiväsaikaan tapahtuvien 
tiedotustilaisuuksien järjestäminen kun osa tiedottajista on työelämässä. Turun AMK:n 
tiedotustilaisuudet jatkuvat edelleen. Samoin Turun Katkaisuhoitoaseman tilaisuudet kaksi kertaa 
viikossa. 
 
Palveleva puhelin kiertää osallistuvien ryhmien jäsenillä. Sitä hoidetaan viikon pituisin vuoroin. 
Puhelimella yhteydenotot ovat suhteellisen harvinaisia, mutta toiminta on katsottu edelleen 
hyväksi – jokainen soitto on arvokas. 
 
Turun paikallistoimisto ylläpitää edelleen internetsivua: http://www.aa-tupa.fi, jossa on linkki 
valtakunnallisiin kotisivuihin. Paikalliset kokoukset löytyvät sivulta ja se taas löytyy 
Googlaamalla. TUPA -lehti, AA:n sisäinen paikallinen tiedotuslehti, ilmestyy edelleen kerran 
kuukaudessa. Toimistolla varastoidaan myös tiedotusmateriaalia kuten esitteitä, pientä määrää 
AA-kirjallisuutta ja tarvikkeita Katkon tarpeisiin. Alueen ja piirin arkistot ovat myös TUPA:lla.  
 
 
4.4. POHJOINEN ALUE 
Toimintakatsausta ei ole saatu tähän raporttiin liitettäväksi. 
 
 
4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE 
 
Raportti valtuustokaudelta 2017–2018  

1. Yleistä  
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Pääkaupunkiseudun AA-alue on työskennellyt kokoavana yhteistyöelimenä luotaessa edellytyksiä 
sanomansaattoon.  

Toiminnassa on pyritty noudattamaan vahvistettuja suuntaviivoja ja Palveluoppaan suosituksia. 
Toiminta määrittyy tarkemmin kokouksissa ja ryhmien palveluedustajien ja piirien 
toimihenkilöiden välisessä yhteydenpidossa. Käytännössä yhteydenpito on yhä enemmän 
tapahtunut sähköpostin välityksellä.  

Alueella on käynnistetty jonkin verran omaehtoista info- ja sanomansaattotyötä. Tässä on vielä 
parannettavaa, sillä alue on kärsinyt vielä viime vuonnakin jonkin verran paikallistoimiston 
alasajon aiheuttamasta toimintatyhjiöstä.  

Aluettamme ovat tukeneet taloudellisesti ja toiminnallisesti muutama AA-ryhmä Helsingistä ja 
Vantaalta sekä Espoon piiriin kuuluvat ryhmät.  

2. Toimikunnat  

Alue on perustanut toimintaansa varten seuraavat toimikunnat:  

-aluetoimikunta (toimikunnan muodostavat alueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kaikkien 
toimikuntien puheenjohtajat, sihteeri, rahastonhoitaja, piirien puheenjohtajat ja valtuutetut) -
tiedotustoimikunta (toimikunnan muodostavat erikseen nimettävät jäsenet)  

3. Kokoukset ja muu toiminta  

Aluetoimikunta on kokoontunut toimintavuonna neljä kertaa (24.1.; 25.4.; 22.8. ja 10.10).  

Tiedotustoimikunta ei ole toistaiseksi järjestäytynyt itsenäiseksi toimikunnaksi, vaan sille 
kuuluvat asiat on käsitelty aluetoimikunnan kokouksissa. Alueella toimeenpannut info- ja 
sanomansaattotilaisuudet ovat olleet toimikunnan agendalla.  

Alueen palvelijoita osallistui alkuvuodesta pariin infotilaisuuteen Metropolia 
ammattikorkeakoulussa Helsingin Tukholman kadulla ja yhteen Punaisen ristin tilaisuuteen 
Korson Kulomäessä. Nimettömien Helsingin AA- alueen (HAA) Sanomansaatto- ja 
tiedotustoimikunta (S&T) kokoontuu Fleminginkadulla aivan oman Palvelutoimistomme ja 
kokoustilamme läheisyydessä. Alueeltamme on käyty siellä pari kertaa vierailulla kuuntelemassa 
ja ottamassa oppia heidän toiminnastaan. Sieltä on tullut myös kutsuja infotilaisuuksiin 
osallistumiseksi. Näistä on keskusteltu, mutta toistaiseksi alueelta ei ole järjestynyt delegaatiota 
sille saralle.  

Alue on jatkanut vastauspalvelutoimintaa ja puhelin on kiertänyt ryhmissä ja näiden jäsenillä.  

Alueen tiedotustoiminta on viime vuonna painottunut Espoon piirissä alulle pantujen kotisivujen 
käyntiin saattamiseen. Alueen palvelijoita on ollut mukana tässä työssä.  

Aluekokouksia on järjestetty kolme kertaa (11.2.; 7.5.; ja 27.10). Vuoden ensimmäinen 
aluekokous 11.02.2017 oli tavan mukaan vaalikokous. Aluetoimikunnan kokoukset on pidetty 
Fleminginkadun toimistossa Helsingissä. Aluekokousten osalta on palattu vanhaan käytäntöön, 
jonka mukaan joku kunkin kaupungin alueella toimiva ryhmä järjestää tilat aluekokoukselle. 
Helmikuun kokoukset järjestetään tämän vuorokäytännön mukaan  
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Vantaalla, toukokuun Helsingissä ja lokakuun Espoossa. Vantaan kokouksen järjesti viime 
vuonna Vantaanlaakson ryhmä, Helsingin kokouksen Kallio ryhmä ja Espoon kokouksen Tapiola 
ryhmä.  

4. Alueen talous  

Alueen talous on riippuvainen vapaaehtoisista tukimaksuista. Alueen hyväksi suoritetut 
tukimaksut ja lipastuotot on ohjattu Kolmio Ry:n pankkitileille. Rahaliikenne, taloushallinto sekä 
kirjanpito on ollut rahastonhoitajan hallinnoitavana. Alueen talous on säilynyt vakaana ja ryhmien 
vapaaehtoiset tuet ovat riittäneet tehtävien hoitamiseen.  

Aluetta ovat viime vuonna taloudellisesti tukeneet seitsemän ryhmää: MÄKKYLÄ, 
KAIVOKSELA, VINTTIRYHMÄ, LAUTTARYHMÄ, OPAS-RYHMÄ, OULUNKYLÄ ja 
VANTAANLAAKSO (vertailutiedot aikaisemmilta vuosilta liitteessä).  

Ryhmien antamat tuet alueelle ovat olleet: v. 2017 3.413 e, v. 2016 3.413 e, v. 2015 4.867 e, v. 
2014 9.102 e, v. 2013 11.292 e (Selvä lehden tukimaksut erotettu). Suurin vuosittainen menoerä 
on yleensä ollut keväällä pidettävän valtuustokokouksen järjestämiskulut.  

Päättynyt vuosi on ollut taloudellisesti tasapainossa, mutta jatkossa tukimaksuja tarvitaan 
enemmän, kun kotisivuhanke täysimittaisesti käynnistyy.  

  
 
 
4.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA 
 
Alueraportti valtuustokaudelta 2017-2018 
 
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. 
 
Valtuustokauden teemaa on pyritty käsittelemään jonkun vuoden aikana pidetyn aluekokouksen 
yhteydessä alustetun kokemuksenjakotilaisuuden muodossa. 
 
Järjestelmällinen kummitoiminta on valitettavasti ryhmissä aika tuntematon asia. 
 
Alue painattaa säännöllisen epäsäännöllisesti korttimuotoista luetteloa ruotsinkielisistä AA-
ryhmistä Suomessa. 
 
Ruotsinkieliset ryhmät vievät kiitettävästi AA:n sanomaa omalla paikkakunnallaan 
myös suomenkielellä. 
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4.7. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 2017 - 2018 
Pohjoismaiden valtuutettujen raportti valtuustokaudelta 2017-18.  

Pohjoismaiden valtuutettuna toimivat Erkki 3:s kausi ja Tommy 1:n kausi Pohjoismaiden 
valtuutettujen kausi koostui Ruotsissa pidetystä  Pohjoismaisesta kokouksesta että  Tanskassa 
jä rjestetystä  Teema kokouksesta ja osallistuminen Tanskan VK:een. Nä istä  on tehty 
raportti Neuvostolle ja kä ä nnetty PMV kokouksien pö ytä kirjat.  

Tietona mainittakoon, että  Pohjoismaista Ruotsi, Tanska ja Norja isä nnö ivä t vuorollaan 
Pohjoismaiden valtuutettujen kokouksen oman maansa Valtakunnallisen kokouksen yhteydessä . 
Kokonaisuus kulkee nimellä  “Landsmö te och Nordiskt mö te. Tä mä  on tapana muissa 
Pohjoismaissa kuin Suomessa. Suomessa jä rjestetä ä n silti erikseen joka neljä s vuosi 
Pohjoismaiden valtuutettujen kokous. Kukin Pohjoismaa isä nnö i myö s vuorollaan 
teemakokouksen jossa paikalla Pohjoismaiden valtuutettuja sekä  mahdollisia kutsuvieraita. 
Pohjoismaiden valtuutettujen kokous pidettiin Ruotsissa elokuussa 2017 ja Teemakokous 
Tanskassa marraskuussa ja vierailu Tanskan VK:n huhtikuussa.  

Pohjoismaiden kokous ja valtakunnallinen kokous elokuussa johon osallistui Erkki ja Tommy 
Ruotsissa alkoi perjantaina ja pä ä ttyi sunnuntaina. Paikalla oli arviolta noin150 osallistujaa. 
Pohjoismaiden valtuutettujen kokous oli perjantaina paikalla kaikki Pohjoismaiden kaikki 
valtuutetut(8 kpl) ja sihteeri.  

Kokouksessa kä siteltiin maiden omia raportteja, avainlukuja, suuntaviivojen pä ivitys, sekä  
muita ajankohtaisia asioita. Suuntaviivoista voidaan mainita että  tarkkailijaa ei katsota 
tarpeelliseksi ja Pohjoismaista mainitaan Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja. Islantia ei mainita.  

Yhteenveto:  

Ruotsissa: Stora boken (“Iso Kirja”) uusiminen sekä  muutokset on valmis ja on valmis 
myytä vä ksi. Kotisivuilla noin 500 kä yttä jä ä  vuorokaudessa ja 3,46 kä yttä jä ä  
vuorokaudessa sisä ltö  sivuilla. Vapaaehtoiset avustukset ja kirjamyynti vä hentynyt vuodesta 
2016.Työ ryhmä  strategia suunnitelmaan ja seminaareihin on toteutettu. Haasteita rotaatiossa.  

Tanska: Työ ryhmä  perustettu koskien Palvelutoimiston muuttoa halvempaan paikkaan. 
Kirjamyynti vä hentynyt mutta vapaaehtoiset avustukset lisä ä ntyneet johtuen Mobil Pay 
kä yttö ö n otosta. AA:n ystä vä jä sentä  etsitty yli 2 vuotta. Haasteita rotaation 
kierrossa. Uusi Palveluopas otettu kä yttö ö n.  

Norja: Tarkasteltu palvelijoiden ja valtuusto rakennetta. Uusi organisaatio puhelin 
pä ivystyksessä . Uudet suuntaviivat sosiaalisille medioille. Kartoitettu filmimateriaalia. Uusi 
esite työ n alla, koskien kuinka voimme auttaa vaikeuksissa olevia ryhmiä . Syysseminaari oli 
onnistunut yli 100 osallistujaa. Seminaari myö s 7:lle uudelle valtuutetulle jä rjestettiin.  

Pohjoismaiden Teemakokous jä rjestettiin Tanskassa marraskuussa johon osallistui Suomesta 
Tommy. Teemana oli periaatteet ennen henkilö kohtaista etua. Paikalla oli 6 PMV ja sihteeri. 
Seuranta Suomen teema kokouksesta Pä ivö lä stä . Suuntaviivat tarkistettiin. Keskusteltiin 
yhteistyö stä  Pohjoismailla ja seurantaa miten maailmalla tehdä ä n. Keskusteltiin miten 
saada vapaaehtoiset avustukset kasvamaa, todettiin maissa joissa kä ytetä ä n Mobile Paytä  
on avustukset kasvaneet. Dropboxista keskustelua voitaisiinko kä yttä ä  arkistona. Ruotsi ja 
Norja valittiin hallinnoimaan Dropboxia. Seuraava kokous Norja Kirkkoniemi 24-26 elokuuta 
2018.  
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Tanskan Valtuustokokous huhtikuussa johon osallistui Erkki. Tä stä  olen kirjoittanut raportin 
joka on lä hetetty Palvelutoimistolle ja sieltä  lä hetetty eteenpä in. Valtuusto kokouksen 
toimikuntia oli Media, visiot, workshop, talous ja palvelu. Neuvoston toimikunnat samantapaisia 
kuin meillä  lisä nä  It- puhelin ja sä hkö posti-palveluopas-toimikunkunta. Aloitteita 15 kpl 
3 hylä ttiin toimikunnan ehdotusten mukaisesti jolloin niistä  ei ä ä nestetty. Kaikista 
aloitteista, taloudesta ja neuvoston toimikunnista isossa salissa ja myö skin hyvä ksyttiin. 
Tanskassa 6 aluetta ei piirejä . VK:n valtuutetut hyvin perehtyneet materiaaliin.  

Pohjoismaiden valtuutetut Erkki ja Tommy  

5.  Jakamisistuntonnot "Yksi Maailma, Yksi AA, Yksi Sydämen Kieli"  ja ”Palvelukummittaminen” 

Alustajana Arvo H. 

Arvo kuvaili AA:n alkuaikoja Billin ja Bobin ajoista lähtien ja AA:n rantautumista Eurooppaan, ja 
ryhmien määrän kehitystä. Katsaus myös rakenteen syntymisestä tarpeeseen, ja sen toisenlaiseen 
kehitykseen Suomessa.  

Alustuksessa moninaisiin ongelmiin on perussyynä ohjelman lähes täydellinen katoaminen AA:n 
toiminnasta ja olemuksesta, joka johtuva hengellisen pohjan puuttuminen . 

Puheenvuoroista poimittua: 

- tulokkaan vastaanotto ja "kummittaminen" puutteellista, ja perustuu epäilyttäviin lähtökohtiin 
ohjelman kannalta. 

- rakenneriita turhauttanut ja saanut mielenkiinnon laskemaan koko toimintaa kohtaan 

- tulokkaan kanssa joudutaan käymään rakenneasiaa jatkuvasti läpi. Palveleminen kuitenkin auttaa. 

- Termi "Bill W:n ystävät" aiheuttaa syrjintää ja sitä käytetään lyömäaseena 

- maailmalta, varsinkin USA:sta katsottuna hullunkurisena 

- ratkaisua on vaikea löytää 

- tulokkaana koettu että aihe (rakenneriita) on ollut jopa tabu, ja kun on otettu esille niin siitä on 
syntynyt jopa riita. Tästä on opittu että "oikeassa oleminen" ei välttämättä ole paras tapa edes itselle.  

- tulokkaana tilanne ollut päällä 90-luvun lopulla, eikä ole ollut ymmärrystä vielä mistä on kysymys. 
Epätietoisuus laittoi kuitenkin liikkeelle selvyyden saamiseksi. Yhteinen tekeminen sanomansaatossa 
on kuitenkin lohdullista ja tärkeintä.  

 - yhteistyötä voi edistää "ruohonjuuritasolla", eikä kaikissa ryhmissä aina olla ristiriidassa. Jopa 
opastuksen ohjelmaan on saatu eri rakenteen kokouksessa.   

- AA:n sydämen kieli on Isossa Kirjassa. Vei kuitenkin aikaa ennen kuin "kieli" on opittu. 
Kokemus siitä että kieli on kansainvälinen. Halu pitää olla ja uudistaa joka päivä 

- jonkin aikaa raittiina olon jälkeen ilmi tullut rakenneriita järkytti. Nyt kuitenkin hyvä "pöhinä" 
vaikka vanhat kaunat vielä vaivaavatkin. 
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- Jaakko S:n avauksen mukaan meidänkin tulisi antaa anteeksi ja pitää itsemme näin rauhallisena. 
Rakenneriidasta puhuminen aiheuttaa kuitenkin pettyneen olon. Jakaantumisen aikaan ei 
tulokkaana halunnut edes kuulla, vaan oma selviäminen oli tärkeämpää. Ei kiinnostanut riidat ja 
jakautuminen, vaan tärkeintä oli käydä kokouksissa. Ne jotka yrittävät parantaa tilannetta ovat 
jotenkin edenneet. Tulokkaille kuluttavaa. 

- Tulokkaana "itsekeskeinen alkoholisti" ja heti alkuun kova tarve korjata koko Suomen AA:n 
hajaannus. Aika alkaa tehdä tehtävänsä ja sukupolvi vaihtuu. Nuoremmat valtaavat alaa eivätkä 
välitä vanhoista kaunoista.  

- Ohjelmaan opastaminen tulokkaalle herätti epäilyksiä, mutta kyse saattaa olla ennakkoluuloista 

- New Yorkin vierailulla näki ensimmäisen kerran AA:n kansainvälisen ja kansallisen 
yhtenäisyyden. Kokemus harlemilaisessa "mustassa" kokouksessa suvaitsevaisuudesta. 

- kokemus 90-luvun asiakokouksista Nimettömien rakenteesta, ja siitä kuinka riita laukesi 
kysymykseen "kuinka voimme auttaa vielä kärsivää alkoholistia". Harvat yhdistävät asiat 
kuitenkin ratkaisevat paljon. 

- kokemus ulkomailta jossa yhdessä kokouksessa puhuttiin montaa eri kieltä, mutta silti oli 
havaittavissa "yksi yhteinen kieli" 

- hengellinen kokemus on se joka voi saattaa meidät yhteen. Käsitys Korkeimmasta Voimasta voi 
olla se.  

- Kokemus AA-palvelusta silloin kun palvelurakenne torpattiin ensi kerran. Kokemus myös 
toisesta kerrasta jolloin jakaannus tapahtui. Keskustelusta 90-luvun lopulta erään jyrkän 
nimettömien edustajan kanssa. Pitkä ja erimielinen keskustelu pystyttiin käymään kaikesta 
huolimatta ilman riitaa, kun molemmat hyväksyivät sen että toinen on omasta mielestään 
oikeassa.  

- rakenneriita tuntuu turhalta ja tekee surulliseksi. Aiheuttaa jopa jonkinlaista konkreettista pelkoa 
ettei joutuisi riitelemään kasvokkain. Omana ratkaisuna on kuitenkin sanomansaatto eli 
opastaminen ohjelmaan ja askeltyöskentely joka on avannut koko AA:n uudelleen. 

- tulin AA:han 2012 ja rakenneriita selvisi jossain vaiheessa hieman sivuseikkana. EURYPAA 
tuntui hyvältä jossa satoja nuoria aa:laisia ympärimaailmaa. Nuoret ei enää välitä riidoista, siellä 
tieto miten opastaminen aloitetaan heti alussa. Yhtenäisyyden puute haittaa positiivisuutta, ja 
nuoria valitsee jo NA:n koska siellä enemmän nuoria 

- Palvelu Kolmiossa heti raittiuden alkuvaiheessa paljasti rakenneriidan ja hämmensi.  En antanut 
kuitenkaan haitata vaikka hyökkäykset oli aika suoria. Puhutusta kielestä huolimatta AA saattaa 
yhdistää tunnetasolla. 

- on herännyt kysymys olenko itse ollut lietsomassa riitaa vai onko ollut osa ratkaisua?  

- "persettä penkkiin" ja "lämpöpatterijumala" monta vuotta kuva AA:sta. Tieto ja ratkaisu löytyvät 
kirjallisuudesta. Historiassa tehdyt teot vaikea unohtaa vaikka haluaisi. Vaikea uskoa että 
yhdentyminen olisi näköpiirissä    
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- oma fanaattisuus kehittyi myös kun alkoi selvittämään asiaa. Nyt epäusko että yhdentyminen 
tapahtuisi lyhyen ajan sisällä. Erillään tekeminen syö voimavaroja yhdessä tekemisestä. 

- ongelma on selkeästi paikallinen, maailmalla mitään tällaista ei ole havaittavissa. Kävi tuuri että 
tullessa oli halu raitistua koska kotiryhmä ei tarjonnut hengellistä ratkaisua vaan persettä 
penkkiin. Tuliset puheenvuorot muistissa vielä jakaantumisen ajoilta. Kovaan ääneen puhujat 
vaikuttivat uskottavilta. Yhtenäisyys opitaan yhdessä tekemällä. 

- rakenneriita on valtavaa voimavarojen haaskaamista. Kotiseudulla riita jäänyt taustalle ja 
ryhmissä käydään ristiin. Kokousluettelokin on saatu aikaan jossa kaikki ryhmät. Tulokkaiden 
vieroksuminen ja "kerhoilu" on pahasta, vaan olisi hyvä jos askeltyöskentely olisi hyvästä. 

 

PALVELUKUMMITTAMINEN 

Alustuksena Petterin kuvaus mitä palvelukummittaminen on, sekä oman kokemuksen siitä että 
kummittamista ei omalla kohdalla juuri ollut. Tätä seurasi seikkaperäinen kuvaus siitä kuinka 
kokeilun kautta ja Palveluopas apuna asiaa on tullut opeteltua kummittamisessa aina valtuutetuksi 
saakka. 

Käsitteiden mukaan ottaminen ja niiden tarkoitus. 

Valtuutetuilta kysyttiin kuinka moni oli perehdytetty edes jollain tasolla tulevaan valtuutetun 
tehtävään. Noin puolet vastasi myöntävästi.  

Suurimmalle osalle tuleva ensimmäinen tuleva valtuustokokous on ollut suuri mysteeri.  

Puheenvuoroja: 

- Minut kummittettiin jonkin verran, mutta ruotsinkielinen alue on melko hajanainen eikä siten 
yhtenäinen jolloin olisi jatkuvat kummittamismahdollisuudet. Myöhemmin on omalta osalta tullut 
jaettua mahdollisimman paljon kokemusta ja tietoa eteenpäin. Koko palvelurotaation neuvosto 
mukaan lukien läpikäyneitä alueella on kolme. 

- Tietoa tuli jonkin verran kokoajan alusta asti, mm. Kansio 2000 tuli tutuksi. Oma-aloitteisuutta 
asia kuitenkin vaati ja mukana oloa. Olen osallistunut lähes kaikkiin palvelutehtäviin, mutta 
tehtäviin kummittaminen tuntuu jotenkin vieraalta, enkä ole sitä oikeastaan tehnyt. Ohjelmaan 
opastus on kuitenkin alkanut vaikuttaa ja tämäkään ei näytä enää oudolta. Kaikki tukimateriaali 
tuntuu kuitenkin nyt tarpeelliselta. 

- Olen täällä varavaltuutetun ominaisuudessa, ja pesti tuli vastaan aika nopeasti ja vähän 
yllätyksen. Minut perehdytettiin kuitenkin hyvin sekä suullisesti että painetun materiaalin kautta. 
Voisin sanoa että sain riittävän perehdytyksen. Antoisaa on ollut vaikka työmäärä onkin iso. 

- En saanut mitään perehdytystä, ensimmäinen kokous Hauholla. En tiennyt yhtään mitä oli 
tulossa ja minne olen menossa. Ensimmäisen illan aikana asiat kuitenkin alkoivat saada muotoa, 
mutta kaikki tuli kuitenkin itse opiskella ja selvittää. 

- Olen saanut tähän jonkin verran opastusta, ja olen itse selvittänyt mitä tuleman pitää. Kuitenkaan 
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mitään erityisen perusteellista en saanut. Ensimmäisen valtuustokokouksen myötä asiat kuitenkin 
alkoivat selviintyä. Ryhmätasolla palvelutehtävissä kuitenkin on tapana opastaa melko 
perusteellisesti. Itse olen valmis palvelukummittamiseen. 

- Omassa piirissä ja ryhmässä teemme palvelukummittamista, mutta ei kuitenkaan 
seikkaperäisesti kuten alustuksessa esitettiin. Tämä herätti aivan uuden näkökannan ja 
toimintatapaa on ehkä syytä tarkastaa. On selvää että uusi valtuutettu ei pysty jäsentämään kokous 
ilman esiopastusta 

- Minut "usutettiin" 90-luvun alussa piiritason toimintaan joka jäi kesken ulkomaille muuton 
vuoksi. Mitään käsitystä asioista ei oikein syntynyt. Myöhemmin vuosikymmenen lopulla 
palveleminen alkoi kuitenkin kiinnostaa ja tehtäviä oli tarjolla. Tulin alueelta valituksi eronneen 
tilalle ja mitään perehdytystä ei ehditty antaa. Se ei kuitenkaan ollut mikään ongelma koska olin 
kokenut kokoustaja ja aloitin homman suorilta käsin. Palveluopas oli apuna mutta ei sekään 
auennut heti. 

- Minua ehdotettiin valtuutetuksi ja kyselin paljon asioita kokeneelta. Sain paljon tietoa ja 
Palveluopas oli kovassa käytössä. Kävin keskusteluja myös asian hengellisestä puolesta, ja sain 
myös otetta tähän puoleen. En kokenut joutuvani liian kylmiltä lähtemään valtuutetuksi. 
Ryhmätason palvelutehtävät on opittu tekemällä. 

- Minua ei opastettu mutta sain hajanaista tietoa kun kyselin aiheesta. En kuitenkaan pelännyt 
tehtäviä. Valtuustokokoukset ovat olleet upea kokemus, ja on haikea mieli kun tämä jää 
viimeisekseni 

- Olen käynyt palvelutehtäviä läpi toisessa rakenteessa, ja täällä homma on alkanut uudestaan. 
Olen saanut paljon ja hyvää perehdyttämistä ja palveluopas on ollut mukana.  

- Minua yritetty perehdyttää mutta melko tiukalla aikataululla. Siksi se jäi hieman vajaaksi. Nyt 
tuntuu että olisi ehkä ollut hyvä pyytää itse hieman lisää apua. Ryhmätason tehtäviin neuvotaan 
hyvin, mutta siihen ei ehkä liity tietoista kummittamista. Se saattaisi lisätä kiinnostusta tehtäviä 
kohtaan. 

- Ryhmässämme on suuntaviivat jonka mukaan toimitaan, ja palvelutehtäviin on asetettu tietyt 
raittiinaoloajat ennen kuin voi palvella. Olen tullut valituksi piirin puheenjohtajaksi melko 
tietämättömänä, mutta sittemmin asiat ovat parantuneet paljon ja on ilo palvella. 

- Omat palvelutehtäväni alkoivat kahvinkeitosta. Ryhmässämme on tapana lukea tiedotukset 
ennen kokousta. Olen läpikäynyt ryhmä- piiri ja aluetason tehtävät, ja nyt valtuutettuna. Sen 
syvempää perehdytystä en ole saanut, mutta tunnen selviäväni tästä ihan hyvin. 

- Olen saanut perehdyttämisen palvelutehtävään, ja se on ollut todella hyvä asia. Palveluoppaan 
kanssa oli hieman hankaluuksia koska kirjoja oli heikosti saatavilla. Rotaation kanssa on jouduttu 
hieman soveltamaan, ja nyt olen valtuutettu. 

- Ensimmäinen tehtäväni oli nettiryhmän vastaanottaja. Henkilö oli sellainen jota en ollut koskaan 
tavannut. AA-toimintani perustui lähes kokonaan netin kautta toimimiseen koska elämäntilanne 
oli silloin sellainen etten voinut paljon kokouksissa. En ole ollut paljoakaan piiri- ja aluetasolla. 
Olen ollut kuitenkin valittuna varavaltuutetun tehtävään, mutta vallitsevan rakenneriidan vuoksi 
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en halunnut osallistua. Myöhemmin tulin kuitenkin valituksi valtuutetuksi, ja koen että saatavilla 
materiaali oli riittävä. Asiat ovat seljenneet lisää valtuustokokouksen aikana. Koen että tämä 
toiminta on äärimmäisen tärkeää. 

- Ymmärsin että onhan minuakin kummitettu, vaikka en ensin sitä oikein huomannutkaan. 
Ensimmäisessä valtuustokokouksessa sain hyvää opastusta paikallaolijoilta. Mutta sanan 
varsinaisessa merkityksessä minua ei ole perehdytettyä. Tietoa olen saanut riittävästi. Pidän 
tärkeänä että ihmisiä opastetaan asioihin. 

- On hienoa että asiaa pidetään esillä, ja nyt palvelukummittamisen merkitys saa aivan uuden 
tason. Sen näkee nyt erilailla. Vuosituhannen alussa minua alustettiin tulevaan kokoukseen että 
pitäisi varautua väittelyihin ja kuumaan tunnelmaan. Kokoukset olivat kuitenkin hyvähenkisiä ja 
rauhallisia. Myöhemmin olen lähtenyt palvelukiertoon uudestaan koska olen ymmärtänyt sen 
tärkeyden. 

-Aikaisemmin minua ei ole kummittettu mihinkään tehtävään, ei ryhmätason eikä nykyisen 
valtuutetun rooliin. Olen kuitenkin ollut itse aktiivinen ja selvittänyt asioita. Onneksi on ollut 
kokeneita joilta on voinut kysyä. Asiaan liittyvät postit ovat olleet kiinnostavia ja olen syventynyt 
niihin. 

- Tavoitteeni täällä on oppia mahdollisimman paljon, ja aion jakaa aikanaan tämän eteenpäin. 
Harmittaa että en ole saanut mitään opastusta tehtävään, ja olen hieman ymmälläni. Olen yrittänyt 
opiskella paljon ja nopeasti. Kokous on sittemmin avannut jo paljon. Olen ymmärtänyt palvelun 
merkityksen uudella tavalla. Haluan jakaa tätä kokemusta myös muille. 

- Olen käynyt läpi varmastikin kaikki mahdolliset tehtävät. Minua vietiin varmasti lähes kaikkiin 
asiakokouksiin ja tehtäviin. Kummittajani kuitenkin kuoli, ja opastus jäi kesken. Aion viedä 
kummittamista omalta osaltani eteenpäin. 

Aikoinaan oli sellainen kuin palvelutoimikunta. Olen osallistunut monen vuoden ajan asian 
puimiseen ja selvittänyt asian juurta jaksain. Olen oppinut että toimintaa ei yksilö voi hallita eikä 
pyörittää mielensä mukaan. Olen keskustellut lukuisien ihmisten kanssa ja pohtinut 
palvelukummittamista. Tämä valtuustokokous on minulle ainutlaatuinen paikka jossa näen työn 
tuloksia. 

 Olen palvellut monissa tehtävissä nimettömien rakenteessa, myös AA-palvelussa. Minut 
kuitenkin erotettiin tehtävästä. Myöhemmin oli helppo ottaa palvelutehtäviä anonyymien 
rakenteessa kun uusi aika alkoi. Tulin valituksi neuvostoon kun mitään kokemusta ei vielä 
Suomessa ollut olemassakaan. Nyt olen männyn alla Arvon kanssa. 

 

 

 

 
  


