ANONYYMIT ALKOHOLISTIT 22. VALTUUSTOKOKOUS
12. – 14.4.2019 KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI

A 1. Tervetuloa

Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat!
Palveluneuvosto toivottaa Teidät kaikki tervetulleeksi Anonyymien Alkoholistien 22.
valtuustokokoukseen Kiljavalle Lomakoti Kotorantaan. Kokouspaikan sijainti ja muut tiedot
löytyvät www.kotoranta.fi nettisivulta.
Kokousmateriaali on kotisivujemme (www.aasuomi.fi) Jäsenille -osiossa, VK 2019
KOKOUSAINEISTO. Materiaali on .pdf-muodossa ja ladattaessa se omalle koneelle on pdf-reader
-ohjelma oltava asennettuna. Tällainen ilmainen ohjelma löytyy esim. osoitteesta:
http://get.adobe.com/fi/reader/
Huolellinen perehtyminen kokousmateriaaliin ja käsiteltäviin asioihin ennen kokousviikonloppua
edistää valtuustokokouksen toimikuntien työtä ja nopeuttaa asioiden käsittelyä yleisistunnossa, sekä
auttavat merkittävästi etsiessämme tietoisen ryhmäomatunnon ääntä päätöstemme perustaksi.
22.VK:lle osoitetut aloitteet on jaettu helmikuun aikana valtuutetuille tutustumista varten. Niihin
kannattaa perehtyä huolella jotta toimikuntien ja myöhemmin ison salin käsittelyt johtavat hyvään
lopputulokseen. Osanottajien läsnäolo koko valtuustokokouksen aikana on välttämätön jotta
ryhmäomatunnon tahto selviää.
Päiväjärjestys on tälle kokoukselle laadittu niin että ainoastaan ruokailut on tiukasti aikataulutettu,
ajat löytyvät kunkin kokouspäivän päiväjärjestyksen viimeisestä rivistä.
Lauantaipäivä on omistettu toimikuntatyöskentelylle ja koska kokousmateriaali on sähköisessä
muodossa, haluat ehkä tuoda mukanasi oman läppärin tai tabletin työkaluksesi. Kokouspaikalla
toimii langaton verkko.
Valtuutettuja pyydetään toimittamaan Palvelutoimistoon alueensa kirjallinen alueraporttinsa
sähköisessä muodossa valtuustokaudelta 2018 – 2019. Kirjalliset raportit liitetään myös
valtuustokokouksen loppuraporttiin. Kullekin alueelle on varattu lisäksi noin viiden minuutin
pituinen puheenvuoro alueensa asioista kertomiseen.
Uskomme, että kunnollinen kokoukseen valmistautuminen helpottaa kokouksen sujumista ja
voimme iloisin mielin kokea miellyttävän viikonlopun yhteisiä asioita hoitaessamme.
Tervetuloa !
Anonyymien Alkoholistien Palveluneuvosto
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A 3. Päiväjärjestys
PERJANTAI

12.04.

12.00

ILMOITTAUTUMINEN
Majoitus, tervetulokahvit, käytännön
järjestelyt: kokoustilat, kahvit, ruokailut,
saunat ym.

13.00

22. VALTUUSTOKOKOUKSEN AVAUS
Kynttilän sytytys, hiljainen hetki,
tyyneysrukous
Päätöslauselma
AA:n palvelun perintö, kirj. Bill W.
AA text på svenska: varför behöver vi
servicekonferens?

19.00

12.30
17.00
20.30

Hedu
Nisse

Timo
Kirsi A
Maria
Nina

22. VK:n osanottajien esittely:
kutsuvieraat, luottamus- ja toimihenkilöt,
valtuutetut ja kokousvirkailijat.
Kokousviikonlopun yleiset käytännön asiat

Timo

22. VK:n YLEISISTUNTO
Tervetulotoivotus ja ilmoitukset:
Peruskirjan mukaan kokoonkutsuttu VK on
päätösvaltainen omissa asioissaan.
Yhteisön jäsenten tasavertaisuus, puh.vuorot
pj:ltä merkillä.
Aloitteiden vastausprosessin esittely
22. VK:n kokoonpano ja äänivaltaisuus.
Valitaan ääntenlaskijat ja
pöytäkirjantarkastajat
Tervehdykset: GSO , naapurirakenteiden
edustajat, ym.
Raportit: A-jäsenet, PM-valtuutetut, alueet,
Palveluneuvosto (yhteenveto kuluneesta
kaudesta)
TEHTÄVÄNANTO TOIMIKUNNILLE
Kysymysten ja aloitteiden sisältö ja tarkoitus

Kake

TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokoustilojen sijainti, toimikunnan
kokoonpano, pj:n ja sihteerin varmistus ym.
JAKAMISISTUNTO
Iso Kirja 80 vuotta
(sihteeri kirjaa kokemukset)
RUOKAILUT PERJANTAI:
TULOKAHVIT+SUOLAISTA
PÄIVÄLLINEN
ILTAPALA
”Periaatteet ennen henkilöitä”

Hedu

Sihteerit

Riku
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13.04.

07.00

AAMUN AVAUS

08.30

TOIMIKUNTATYÖ ALKAA
Toimikunnan esityslistan mukaan

Petteri

TOIMIKUNTIEN TÖIDEN KOKOAMINEN
VK:n pj, sihteeristö ja tmk:ien pj:t kokoavat
asiat sunnuntain isoa salia varten
19.00

7.45
11.30
14.15
17.00
20.30

JAKAMISISTUNTO
Periaatteet ennen henkilöitä.
(nuorempi sihteeri kirjaa kokemukset)
RUOKAILUT LAUANTAI:
AAMIAINEN
LOUNAS
PÄIVÄKAHVI
PÄIVÄLLINEN
SAUNA JA ILTAPALA

Hedu

SUNNUNTAI 14.04.
07.00

AAMUN AVAUS

Maana

08.30

22. VK YLEISISTUNTO
Toimikunnissa käsitellyt asiat
Vuoden teema 2019-2020
Talousraportti 2018
Luottamushenkilöiden nimeäminen ja
vahvistus
23. VK:n paikka, aika, kustannukset
23. VK:n pj:n valinta
Valtakunnalliset tapaamiset
22. VK:n YLEISISTUNNON PÄÄTÖS

.

13.30

7.45
11.30
14.30

JAKAMISISTUNTO
Mitä kokouksesta jäi mieleen, - tuntemuksia,
ajatuksia, asioita….
RUOKAILUT SUNNUNTAI:
AAMIAINEN
LOUNAS
PÄÄTÖSKAHVIT
Hyvää kotimatkaa!
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A 4. Dagordning

FREDAG
12.00

13.00

12.04.
ANMÄLNING
Logi, välkomstkaffe , praktiska arrangemang,
mötesutrymmen, pauser, mattider, bastu mm.
22. SERVICEKONFERENS ÖPPNING
Tändning av ljuset, en tyst stund, Sinnesrobönen
Resolutionen
Tredje legatet, skrivet av Bill W
AA text på svenska: varför behöver vi servicekonferens?
22. SK:s medlemmar: Nordiska delegater, observatörer,
förtroenderådet, kontorsansvarige, servicedelegaterna och
konferensens funktionärer.
Praktisk information om konferensveckoslutet.
22. SK PLENARSESSION
Ordförande hälsar välkommen och redogör: för
konferensens rätt att fatta beslut i sina egna ärenden
för tillvägagångssätten, likvärdigheten mellan deltagarna
och att talturen begärs med handuppsträckning
Konstaterande av konferansens sammansättning
Genomgång av röstberättigandet
Val av justeringsmän och rösträknare
Hälsningar: GSO, grannländers AA, observatörer…
Raporter: A-medlemmar, nordiska- och regiondelegater,
Förtroenderådet och dess kommittéer

Hedu
Nisse
Timo
Kirsi A
Maria
Nina
Timo
Hedu
Kake

GENOMGÅNG AV KOMMITTÉERNAS
Sekreterarna
ARBETSUPPGIFTER
De till konferensen sända motionerna gås igenom och deras
innehåll definieras för att klargöra syftet och frågan som bör
besvaras.
ARBETET I KOMMITTÉERNA FÖRBEREDS
Mötesrummen läge, kommittéens sammansättning mm.
19.00

12.30
17.00
20.30

DELNIGSMÖTE
Stora Boken 80 år
MÅLTIDER FREDAG:
VÄLKOMSTKAFFE+NÅGOT SALT
MIDDAG
KVÄLLSMÅL

”Princip före person”

Riku
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LÖRDAG

13.04.

07.00

DAGENS ÖPPNANDE

Petteri

08.30

ARBETET I KOMMITTÉERNA PÅBÖRJAS
Enligt kommitténs agenda
ARBETET I KOMMITTÉERNA AVSLUTAS
SAMMANSTÄLLNING AV KOMMITTÉERNAS
ARBETEN
SK:s ordförande, sekreterare samt kommittéernas
ordföranden förbereder söndagens plenarsession
DELNINGSMÖTE
Princip före person

19.00

MÅLTIDER LÖRDAG:
FRUKOST
LUNCH
KAFFEPAUS
MIDDAG
BASTU OCH KVÄLLSMÅL

7.45
11.30
14.45
17.00
20.30
SÖNDAG

Hedu

14.04.

07.00

DAGENS INLEDNING

Maana

08.30

22. SK PLENARSESSION
De av kommittéerna behandlade ärendena
Temat för perioden 2019-2020
Ekonomi redovisning 2018
Val av förtroenderådsmedlemmar /FR :s nomineringskommitténs rekomendation/ konferensens godkännande
23. Servicekonferens, plats, tid och kostnader
Val av ordf. till följande Servicekonferans
Kommande större möten 2019-2020.

Kake

13.30

DELNINGSMÖTE
Vad gav denna konferens? tankar, känslor, erfarenheter . . .

7.45
11.30
14.30

MÅLTIDER SÖNDAG:
FRUKOST
LUNCH
AVSLUTNING MED KAFFE

”Princip före person”

En god hemfärd!

Kake

ANONYYMIT ALKOHOLISTIT 22. VALTUUSTOKOKOUS
12.– 14.4.2019 KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI

A 5. Arviointilomake 22. Valtuustokokouksesta ja sen järjestelyistä
Ohessa lista asioista, joita toivomme, että arvioit 22. valtuustokokouksen osalta asteikolla 5-1 ( 5 =
erinomainen ja 1 = kehno). Tai voit sanallisesti antaa tarkemman kuvauksen kustakin kohdasta.
Tietoja käytetään valmistellessamme seuraavaa valtuustokokousta, välttääksemme mahdollisesti
tehdyt virheet ja tehostaaksemme kokouksen työskentelyä.
PAIKKA

Sijainti
Ruokailut
Huoneet
Kokoustilat
Yleistilat
Palvelut
AJANKOHTA

Huhtikuu
Viikonloppu
Kesto 2 vrk
KOKOUS

Ennakkoinfo
Työmateriaali
Kokousjärjestelyt
Yleisistunto
Jakamisistunnot
Asiakokonaisuudet
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
MUUTA (esim. miten koit ryhmäomantunnon äänen löytyvän kokouksissa, miten
toimintasuositukset syntyivät jne.)

Palautteesi voit toimittaa joko kokouspaikalla toimistonhoitajalle tai sähköpostilla toimistolle. Voit
tehdä pdf-asiakirjasta muokattavan kopioimalla tekstin ja liittämällä sen tekstinkäsittelyohjelmassasi uuteen asiakirjaan. Lähetä syntynyt tiedosto sähköpostin liitteenä os.
toimisto@aasuomi.fi
Kiitokset palautteestasi!
Palveluneuvosto ja Valtuustokokoustoimikunta
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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B 1. 22. VK osallistujailmoitus
Tiedot luottamuksellisina, vain Palvelutoimiston käyttöön.
Ilmoituksen voit toimittaa joko kokouspaikalla toimistonhoitajalle tai mikäli haluat lähettää sen
sähköpostilla toimistolle toimi näin: Asiakirjan ollessa avoinna .pdf-ohjelmallasi kopioi teksti, avaa
tekstinkäsittely-ohjelmassasi uusi asiakirja ja Muokkaa - Liitä määräten (valitse muotoilematon
teksti) ja nyt voit kirjoittaa tietosi. Lähetä syntynyt tiedosto sähköpostin liitteenä os.
toimisto@aasuomi.fi
OSALLISTUJAILMOITUS
(Lähetetään toimistolle sähköisenä tai voi myös jättää täytettynä kokouspaikalla)
AA-nimi: ………………………………………………………
Etu- ja sukunimi: …………………………………………………..………………………….
Kotiosoite: ………………………………………………………………………..……………
………………………........................................................................................…..
Puhelin / Matkapuhelin: ………………………………………….................……......................
Sähköposti: ……………………………………………………………………………...............
AA-alue ja -piiri: …………………………………………….……………………………………..
…..……………………………….……………………..……………………………………………..
Kotiryhmä: ………………………………………………………………………….…………
Raittiuden alkamispäivämäärä: …………/…..……, vuonna ……………………
Palveluvaltuutettu

Luottamushenkilö

PMV

Valtuustokausi:
❏ ensimmäinen
❏ toinen
❏ kolmas
❏ neljäs (luott.hlö)
❏ varavaltuutettuna, ……………………………… :n sijaisena.
Mahdollinen lisätieto tai tarkennus
ylläolevaan: …………………………………………………….……….……………….………
………………………………………………………………………..…………………………

”Periaatteet ennen henkilöitä”
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B 2. 22. VK:n jäsenistö
Kokousvirkailijat:
Kake
puheenjohtaja
Leni
vanhempi sihteeri
Riku
nuorempi sihteeri
Hedu
järjestelijä
Palveluneuvoston jäsenet ja PN:n toimikunta:
Nina.
jäsen
YhTo, pj
Anna
jäsen
TiTo
Tony
jäsen
KirTo
Jaakko S.
A-jäsen
YhTo
Jukka
jäsen
Kirto, pj
Mauri A.
A-jäsen
YhTo
Timo
pj.
ValTo, pj
Petteri
jäsen
Tito, pj.
Maana
jäsen
ValTo
Heikki
jäsen
YhTo
Pohjoismaiset palveluvaltuutetut:
Erkki
vanhempi PMV
YhTo
Tommy
nuorempi PMV
ValTo
20. Valtuustokokouksen palveluvaltuutetut ja Valtuustokokoustoimikunta
Eteläinen alue
Sari
3. kausi
Jari
2. kausi
Jaana
1. kausi

ValTo pj
YhTo
TiTo

Läntinen alue
Rami
3. kausi
Kimmo N.
2. kausi
Maria
1. kausi

KirTo
TiTo
YhTo

Pohjoinen alue
ei edustusta
Pääkaupunkiseudun
Outi
3. kausi
Tintti
3. kausi
Juha
1. kausi
Kirsi A
1. kausi
Jani
Varavalt.
Timo
Varavalt.

YhTo
TiTo
ValTo
KirTo

Ruotsinkielinen alue
Sverker
3. kausi

KirTo

Toimistonhoitaja

Nisse
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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B 3. Toimikuntajako
Kirjallisuustoimikunta:
Rami
Sverker
Kirsi A
Timo
Tony
Jukka P

puheenjohtaja
jäsen (vpj.)
Jäsen
jäsen
luottamushenkilö
luottamushenkilö

3. kausi
3. kausi
1. kausi
v. valt.
I
III

läntinen
ruotsinkieliset
pk-seutu
pk-seutu
koko maa
pk-seutu

puheenjohtaja
jäsen (vpj.)
jäsen
luottamushenkilö
luottamushenkilö

2. kausi
3. kausi
1. kausi
I
III

läntinen
pk-seutu
eteläinen
itäinen
koko maa

puheenjohtaja
jäsen (vpj.)
jäsen
jäsen
luottamushenkilö
luottamushenkilö
toimistonhoitaja

3. kausi
1. kausi
v. valt.
II
IV
II

eteläinen
pk-seutu
pk-seutu
nuor. Pohj.maiden valt.
koko maa
eteläinen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
luottamush. (vpj.)
luottamushenkilö

2. kausi
3. kausi
1. kausi
IV
II
IV

eteläinen
pk-seutu
läntinen
vanh. Pohj.maiden valt.
pohjoinen
läntinen

Tiedotustoimikunta:
Kimmo N
Tintti
Jaana
Anna
Petteri

Valtuustokokoustoimikunta:
Sari
Juha
Jani
Tommy
Maana
Timo
Nisse
Yhteistyötoimikunta:
Jari
Outi
Maria
Erkki
Nina
Heikki

”Periaatteet ennen henkilöitä”
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B 4. Palveluvaltuutettu
Palveluvaltuutetun tehtävä on vaativa, sillä hän seuraa toimikuntansa työskentelyä läpivuoden ja
palvelee koko maan palvelurakennetta. Hän tuo valtuustokokouksen keskusteluihin alueensa
kokemuksen ja näkökannan. Hän ei kuitenkaan ole alueensa edustaja tavallisessa merkityksessä,
vaan kuultuaan kaikki näkökannat käsiteltävään ja perehdyttyään täysin käsiteltävään asiaan
osallistuu yhteisen ryhmäomatunnon muodostamiseen siinä koko AA:n edun mukaisesti.
Vaikka huippukohta onkin valtuustokokous, valtuutetun työ on ympärivuotista ja käsittää
valtuustorakenteen kaikki tasot.
Palveluvaltuutettu:
●osallistuu huhtikuussa valtuustokokoukseen hyvin valmistautuneena. Heti valintansa jälkeen hänet
liitetään palvelutoimiston postituslistalle
●osallistuu alueensa aluekokouksiin ja aluetoimikunnan kokouksiin. Niin hän saa paremmin
käsityksen alueestaan ja voi tehdä aloitteita valtuustokokoukselle
●tekee palvelutoimiston kanssa yhteistyötä tietojen välittämisessä – esim. varmistamalla, että
päivitetyt tiedot alueen ryhmistä ja rakenteen palvelijoista saapuvat palvelutoimistolla
ylläpidettäviin yhteystietoluetteloihin ajoissa
Suositellaan että palveluvaltuutetulla on vähintään kolmen vuoden jatkuva raittius.
●Hän tutustuu hyvin valtuustokokouksen päiväjärjestykseen ja keskustelee käsiteltävistä asioista
piireissä ja alueellaan ja osallistuu kokoukseen hyvin valmistautuneena.
●Palveluvaltuutettu pitää mielessään AA-ryhmien ensisijaisen päätarkoituksen, sanoman viennin
vielä kärsivälle alkoholistille.
Palveluoppaasta löytyy lisää tietoa palveluvaltuutetun edellytyksistä ja velvollisuuksista s. 24
LUKU 6 ”palveluvaltuutettu”
Raportointi jäsenistölle
Kaikkein parhaimmastakaan valtuustokokouksesta olisi tuskin paljon apua, jos sen tuloksia ei
kerrottaisi aluetoimikunnille ja ryhmille, joten valtuutettujen raportit ja selostukset kokouksesta
ovat yhtä tärkeitä kuin itse valtuustokokouksen ohjelma. Koska kukaan palveluvaltuutettu ei
millään pystyisi raportoimaan kaikkea kuulemaansa, on vuosien mittaan kehitelty järjestelmä, joka
auttaa merkittävästi tämän tiedon kulkua läpi toveriseuran. Tiedonkulku jäsenistölle alkaa jo siitä,
kun valtuutetuille tiedotetaan valtuustokauden kuluessa palvelutoimiston tapahtumista ja
palveluneuvoston eri toimikuntien työskentelystä. Taloustiedote lähetetään kolme kertaa kauden
aikana.
Palveluvaltuutettuja pyydetään toimittamaan sähköiset alueraportit palvelutoimistoon
valtuustokokoukseen mennessä ja ne liitetään myöhemmin loppuraporttiin. Valtuutetut kertovat
lisää kokemuksiaan käsiteltävien asioiden yhteydessä ja kertyvä informaatio kootaan
valtuustokokouksen kokousraporttiin.
Noin kuukausi valtuustokokouksen jälkeen varsinainen loppuraportti julkaistaan sivuillamme
www.aasuomi.fi jäsenet – osiossa. Loppuraporttikaan ei ole sanatarkka selonteko, mutta kaikki
merkittävät seikat pyritään sisällyttämään siihen. Se sisältää tehtyjen valintojen ja päätösten lisäksi
●palveluneuvoston sekä alueiden raportit
●valtuustokokouksessa pidetyt puheet ja alustukset
●AA:n taloustoimet ovat “avoin kirja“. Niinpä neuvoston (Bill W:n ystävät ry:n) talouskatsaus
valtuustokäsittelyineen ovat loppuraportissa.
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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B 5. Toimikunta-alustus
Valtuustokokous
Vaikkakin valtuustorakenne toimii ympäri vuoden, on varsinainen kohokohta huhtikuussa pidettävä
vuosittainen valtuustokokous, jolloin koko Suomen valtuustorakenteen kollektiivinen
ryhmäomatunto kokoontuu käsittelemään toimintasuosituksia, jotka ohjaavat ryhmiä tulevina
vuosina.
Kukin valtuutettu palvelee yhdessä valtuustokokouksen toimikunnista, jotka tekevät
valtuustokokouksen pääasiallisen työn. Toimikunnat tuovat esityksensä valtuustokokouksen
yleisistuntoon, missä päätetään niiden hyväksymisestä valtuustokokouksen toimintasuosituksiksi.
Valtuustokokouksen yleisistunnossa jokainen toimikunta raportoi käsittelemänsä asiat, joihin
tavallisesti sisältyy käsittely- ja äänestyssuositukset. Lisäksi esityksiä voi tulla yleisistunnossa
keskustelun aikana.
Ilman toimikuntia ei valtuustokokous voisi toimia tehokkaasti. Monet valtuustokokoukselle
osoitetuista aloitteista annetaan asianomaisille toimikunnille, missä yksityiskohdista voidaan
keskustella pienessä ryhmässä, ennen kuin esitykset tuodaan koko valtuustokokouksen
käsiteltäviksi. Tarpeellinen pohjamateriaali toimitetaan toimikuntien jäsenille hyvissä ajoin ennen
varsinaista valtuustokokousta.
Valtuustokokouksen keskimmäinen päivä on yleensä varattu toimikuntatyöskentelylle. Aluksi kukin
toimikunta tarkastaa palveluneuvoston vastaavan toimikunnan kuluneen valtuustokauden
toimintaraportin ja tutustuu meneillään oleviin tehtäviin saadakseen paremman käsityksen
palveluneuvoston toimintakyvystä ja käytettävissä olevista resursseista.
Toimikuntatyöskentelynsä päätteeksi kukin toimikunta valitsee seuraavaksi valtuustokaudeksi
keskuudestaan (ensimmäisen tai toisen kauden valtuutetuista) puheenjohtajan ja hänelle
varahenkilön. Uusi puheenjohtaja aloittaa tehtävänsä heti valtuustokokouksen päätyttyä ja palvelee
seuraavan valtuustokokouksen loppuun. Hän toimii myös yhdyshenkilönä neuvoston vastaavaan
toimikuntaan ja tiedottaa toimikunnalleen valtuustokauden tapahtumista.
Palveluoppaassa on luvuissa 7 ”valtuustokokous” ja 8 ”valtuustokokouksen toimikunnat”
sivut 28-39 tarkempi kuvaus valtuustokokouksesta.
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PVK:N toimikuntien työnteon tueksi
Palveluvaltuustokokouksen toimikuntatyöskentely on ohjelmassa sijoitettu aloitettavaksi
ensimmäisen kokouspäivän iltana ja työskentelylle on käytettävissä lähes koko toinen päivä.
Puhetta johtaa edellisessä PVK:ssa valittu tmk:n puheenjohtaja (on suotava että on kolmannen
kauden valtuutettu).
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toimikunta järjestäytyy.
Kohdassa ”Toiminnan tarkastelu ja arviointi…” käydään läpi Palveluneuvoston ja sen toimikuntien
sekä Selvä-lehden toimintaraportit sisällön osalta. Näitä esitellään tiivistetysti suullisesti jo yleisistunnon ”raportit”-osiossa.
Saapuneita aloitteita pohdittaessa pyritään päätarkoituksemme ja resurssimme huomioon ottaen
vastaamaan aloitteentekijän/kysyjän huoleen. Pohdintaa tehtäessä on syytä ottaa huomioon
Palveluneuvoston tai sen toimikunnan mahdollisesti kokoamat käsittelyä helpottavat tosiasiat.
Mahdollisia painotuotteita arvioidaan sisällön osalta, ne menevät kielihuoltoon hyväksynnän
jälkeen.
Kun toimikunnassa on saatu ryhmäomatunto selville, se mahdollisesti muotoilee esityksen
toimintasuositukseksi. Ehdotukset toimintasuosituksiksi on syytä muotoilla selkeiksi, jotta
Palveluneuvosto tietää mitä yhteisö heiltä odottaa.
Jos asiasta ei saada suositusta aikaan voidaan suosittaa asian siirtämistä seuraavan
Palveluvaltuustokokoukseen uudelleen valmisteltuna.
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C 1. Palveluneuvoston toimintaraportti valtuustokausi 2018 - 2019
21. Valtuustokokouksen toimintasuositus raportti
C 1.1.

Palveluneuvoston toimintasuunnitelma valtuustokausi 2018 - 2019

Uusi palveluneuvosto kokoontuu ensimmäisen kerran toukokuussa 2018 heti Bill W:n Ystävät ry:n
hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa ja kokoontuu vähintään
kahdeksan kertaa valtuustokauden aikana. Palveluneuvosto nimeää luottamushenkilöidensä
keskuudesta puheenjohtajan ja jakautuu pysyviin toimikuntiin sekä tarvittaessa muodostaa
toimikuntia palveluneuvostolle annettujen toimintasuositusten ja tehtävien hoitamiseksi.
Palveluneuvosto toimeenpanee Valtuustokokouksen sille osoittamia toimintasuosituksia sekä
valmistelee ja toteuttaa vastuulleen kuuluvia muita tehtäviä toimikunnissaan mutta aina kuitenkin
koko palveluneuvoston ryhmäomatunnon mukaisin päätöksin ja toimenpitein. Palveluneuvosto
laatii valtuustokaudelle toimintasuunnitelman ja ottaa tähän suunnitelmaansa mukaan 21.
Valtuustokokouksen Palveluneuvostolle antamat toimintasuositukset, tehtävät ja evästykset.
Palveluneuvosto pyrkii toimimaan AA:n hengellisten perusperiaatteiden mukaan ja nojautuen
Palveluoppaan ohjeisiin sekä pyrkii olemaan aloitteellinen.
C 1.2.

Palveluneuvoston toimintakertomus valtuustokausi 2018 - 2019

Uusi palveluneuvosto kokoontui ensimmäiseen kokoukseen toukokuussa 2018 jäsenistönään
palveluneuvoston esittämät 21. Valtuustokokouksen hyväksymät ja edelleen neuvoston nimeämät
luottamushenkilöt Jukka P, Tony, Petteri, Anna T, Timo, Maana, Nina, Heikki, sekä ei-alkoholisti
luottamushenkilöt Jaakko S ja Mauri A muodostaen Anonyymien Alkoholistien Palveluneuvoston.
Lisäksi Palveluneuvosto on kutsunut kokouksiinsa Pohjoismaiden valtuutetut Erkki ja Tommy sekä
sihteerikseen Olli T ja Palvelutoimiston hoitajan vuoden 2018 loppuun asti Leni ja vuoden 2019
alusta Nisse. Palveluneuvoston puheenjohtajana valtuustokaudella 2018 - 2019 on toiminut Timo.
Palveluneuvostossa ovat pysyvistä toimikunnista kokoontuneet Kirjallisuus-, Tiedotus-,
Valtuustokokous- ja Yhteistyötoimikunta koko valtuustokauden ajan yhteensä kahdeksaan
kokoukseen. Menettelytapatoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Menettelytapatoimikunta saattoi
loppuun asialistallaan kesken olleet 21 Valtuustokokouksen suosituslistan kohdat kolme ja neljä.
Tämän jälkeen Menettelytapatoimikunnalla ei ole Valtuustokauden aikana ollut tehtäviä ja
palveluneuvosto katsoo aiheelliseksi kyseisen toimikunnan osalta tämän raportoinnin riittäväksi
jolloin erillistä toimikuntaraporttia ei ole laadittu. Nimeämistoimikuntana on toiminut koko
palveluneuvosto joka näissä merkeissä on valtuustokauden aikana kokoontunut kaksi kertaa.
Palveluneuvosto on jakanut toimikunnilleen valmisteltavaksi 21. Valtuustokokouksen
Palveluneuvostolle antamat toimintasuositukset ja toimikunnat ovat raportoineet tehtävistään
Palveluneuvoston kokouksissa jolloin tämä keskuudessaan on muodostanut ryhmäomatunnon ja
toteuttanut toimintasuosituksen sisällön parhaimpansa mukaan resurssit huomioon ottaen.
Palveluneuvosto on ylläpitänyt ja ohjannut Palvelutoimistoa sekä ollut vastuussa Selvä-lehden
julkaisusta ja toiminnasta. Lisäksi palveluneuvosto on seurannut Bill W:n Ystävät ry:n taloutta ja on
saanut siitä kokouksiinsa raportin yhdistyksen raha asiain hoitajalta.
Pohjoismaiden valtuutetut ovat säännöllisesti raportoineet palveluneuvoston kokouksissa
Pohjoismaiden yhteistyöstä sekä kaikkinensa AA toiminnasta Pohjoismaissa.
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Palveluneuvosto on koostanut tähän dokumenttiin toimintasuositus raportin mistä käy ilmi mitä
on tehty 21. Valtuustokokouksen antamien toimintasuositusten toteuttamisen eteen sekä mitkä ja
miten annetut tehtävät on suoritettu. Jäljempänä 22. Valtuustokokouksen kokousmateriaalissa on
myös edellä mainitut talousraportointi sekä Selvä-lehden asiat.
Palveluneuvosto on koonnut ja pyrkinyt taustoittamaan aloitteet ja jakaa ne käsiteltäviksi 22.
Valtuustokokoukselle – Myös ne aloitteet mitä ei ole katsottu aiheelliseksi käsitellä on tuotu
Valtuustokokoukselle tiedoksi.
C 1.3.

Palveluneuvoston toimintasuunnitelma valtuustokaudelle 2019 – 2020

Toukokuussa 2019 kokoontuu uusi palveluneuvosto jäsenistönään palveluneuvoston esittämät 22
Valtuustokokouksen hyväksymät ja palveluneuvoston nimeämät luottamushenkilöt.
Palveluneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Palveluneuvosto muodostaa pysyvät
toimikunnat joita ovat Kirjallisuus-, Tiedotus-, Valtuustokokous- ja Yhteistyötoimikunta.
Nimeämistoimikuntana toimii koko palveluneuvosto ja tarvittaessa palveluneuvosto voi käynnistää
tai perustaa toimikunnan suorittaakseen 22 Valtuuskokouksen antaman toimintasuosituksen.
Palveluneuvosto laatii yksityiskohtaisemman käytännön toimintasuunnitelman minkä tulee
määrittelemään 22 Valtuustokokouksen palveluneuvostolle antamat toimintasuositukset, tehtävät
sekä kaikkineen Valtuustokokouksesta saatavat palautteet mukaan lukien hengellinen kokemus.
Palveluneuvosto kutsuu kokouksiinsa myös Palvelutoimiston hoitajan ja Pohjoismaiden valtuutetut
sekä sellaisen sihteerin kenen katsotaan omaavan runsaasti kokonaisvaltaista tietoa AA:n
perinteistä, käsitteistä ja ylipäätään AA toveriseurasta ja toimintatavoista
Palveluneuvosto pyrkii etsimään AA-toiminnan kehittämiseksi Suomessa sellaisia keinoja, jotka
vaikuttavat yhteiseen menestykseemme, laajentavat hengellistä kokemustamme ja auttavat meitä
päätarkoituksessamme – saattaa tämä sanoma vielä kärsivälle alkoholistille.
Palveluneuvosto pyrkii toteuttamaan AA:n perinteisiin ja käsitteisiin kirjattuja hengellisiä
periaatteita kaikissa toimissaan ja haluaa edelleen kehittää omaa toimintaansa alkaen säännöllisen
itsetutkistelun suorittamisesta.
Palveluneuvosto pyrkii hoitamaan Palveluoppaassa sille määritellyt tehtävät parhaan kykynsä
mukaan ja edistämään sisäistä tiedon kulkua läpi koko palvelurakenteemme.
Palveluneuvoston alla toimiva Palvelutoimisto tiedottaa alueita, piirejä ja Ryhmiä niin, että kaikki
tarvittava tieto on aina saatavilla niille jotka sitä tarvitsevat silloin kun sitä tarvitaan.
Palveluneuvosto pyrkii voimaannuttamaan yhtenäisyyttä ja ykseyttä läpi koko palvelurakenteen ja
sen ulkopuolelle Suomen AA-toiminnassa.
Palveluneuvosto ja sen toimikunnat tulevat kokoontumaan valtuustokauden 2019 – 2020 aikana
vähintään kahdeksan kertaa sekä vähintään yhden kerran Bill W:n Ystävät ry:n vuosikokoukseen ja
sitä seuraavan hallituksen järjestäytymiskokoukseen.
Palveluneuvosto seuraa Bill W:n Ystävät ry:n taloutta. Palveluneuvosto vastaa Selvä-lehden
julkaisusta ja toiminnasta.
Palveluneuvosto ja sen toimikunnat raportoivat toiminnastaan ja tarpeelliseksi katsotuista asioista
viimeistään 23 Valtuustokokoukselle keväällä 2020. Alueiden Palveluvaltuutetut saavat
raportointia koko valtuustokauden ajan Valtuustokokouksessa sovitulla tavalla.
Palveluneuvosto vastaa myös edellä mainittujen Bill W:n Ystävät ry:n talous asioitten ja Selvälehden raportoinneista Valtuustokokouksen palveluneuvostolle osoittamalla tavalla.
Palveluneuvosto pyytää ja kokoaa sekä pyrkii taustoittamaan aloitteet 23. Valtuustokokoukselle.
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C 1.4.

21. Valtuustokokouksen toimintasuositus raportti
21. VK:n pöytäkirjasta poimittuja, neuvoston tehtäväksi kuluneella
valtuustokaudella luettavia toimenpiteitä.

1.Tutkittava olisiko Anonyymeille Alkoholisteille hyötyä vastaavasta strategisesta
toimintasuunnitelmasta kuin GSB:llä on. YhTo
- Suunnitelmaa on luettu ja aiheesta keskusteltu. Kenties jatkossa, neuvoston
itsetutkistelun yhtenä lopputuloksena, pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaan voisi
saada suunnitelmasta lisää aiheita tai näkökulmia.
2. 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. TiTo
-Lehden tulevaisuus turvataan parhaiten innostamalla uusia vapaaehtoisia mukaan
toimintaan sekä lehden levikkiä tulisi edistää.
3.Toimistonhoitajan palkkio tulee jatkossa järjestää veronalaisena palkkana eikä kulukorvauksena
kuten aikaisemmin. MeTa/Valto
- Palkkaus järjestetty suosituksen mukaisesti.
4.Metan tehtävälistalta poistetaan siellä olevat vanhat asiat.
- Metan tehtävälistasta vanhat asiat poistettu
5. Suosittelemme että Neuvosto käynnistää Palveluoppaan päivittämisen tulevalla kaudella.
Valmistumisen tavoiteaika kaksi vuotta, jolloin ensimmäinen päivitetty versio esitellään 22.
Valtuustokokoukselle. KirTo
-Toimikunta on tehnyt esityksen liitettäväksi 22. PVK:n aineistoon (asiakirja E 6.).
6. Pohjoismaista yhteistoimintaa on tehostettava. YhTo
-Asia hoidossa, olllut esillä sekä PM-valtuutettujen kokouksissa että YhTon agandalla.
-PM-yhteistyön suuntaviivoja päivitetään
7.Neuvosto huolehtii 21. Valtuustokokousraportin englanninkielisen lyhennelmän toimittamisesta
GSO:lle. YhTo
-On toimitettu
8. Kotisivupalvelimelle etsitään aktiivisesti uutta vaihtoehtoa, taustana se että yksityisessä
hallinnassa oleva on haavoittuvainen ja hankalasti päivitettävä. Tavoitteena on myös että sivut
ovat yhteisön hallittavissa. TiTo
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-Sivujemme palvelin on valmis siirrettäväksi yhdistyksen nimiin kun saadaan
aikaiseksi Y-tunnus
9.Selvitetään vanhimman rakenteen suosituksia ja suuntaviivoja aiheesta ”Internet ja AA” (20.
PVK:n suosituslistalta kesken). YhTo à TiTo/KirTo
-Toimikunta on tehnyt esityksen Liitettäväksi 22. PVK:n aineistoon (asiakirja E 4.).
10.Otetaan mielenterveysammattilaiset valtuustokauden ulkoiseksi tiedotus-kohteeksi. Yhto/TiTo
-Toimikunta on kartoittanut mielenterveysalan eri toimijoita, työ jatkuu seuraavalla
valtuustokaudella.

11. Selvitetään rakenteen itsetutkiskelun eri vaihtoehdot 22. Valtuustokokoukselle. ValTo
- Toimikunta on tehnyt esityksen liitettäväksi 22. PVK:n aineistoon (asiakirja E 7.).

12. Palveluneuvoston tulee työskennellä määrätietoisesti yhteistyön syventämiseksi Nimettömien
Alkoholistien kanssa, jotta voisimme yhdessä paremmin saattaa sanomaa vielä kärsivälle
alkoholistille. Neuvoston tulee kerätä kokemus yhteistyöstä ja sen kehittymisestä. Palveluneuvosto
- Neuvosto on pyytänyt alueilta kokemuksia yhteistyöstä, vastauksia on tullut todella
nihkeästi.
- Raportin lopussa lista kerätyistä kokemuksista.
13. Alueita kehotetaan olemaan aktiivinen järjestämään työpajatoimintaa ja konventteja aiheesta
”tulokkaan kohtaaminen ja tukihenkilönä toimiminen”. Myös neuvoston tulee itse olla
aloitteellinen. TiTo
-Tukihenkilö/kummi/opastajatyöpaja pidetään tarpeellisena, järjestävää tahoa ei
löydy.
-Puhujapäivä pidetty Turussa 19.1.2019.
14. Isoja kirjoja tulisi olla jatkuvasti saatavilla Palvelutoimistolla tiedottamisen ja suhdetoiminnan
tarkoituksiin. Valto
-Kirjat on hankittu.
Toimikuntien raporteissa toimenpiteistä tarkemmat tiedot.

12. Yhteistyötä/yhteistä toimintaa ”nimettömien” kanssa:
Pääkaupunkiseudulla:
Yliopistojen lääketieteen koulutus
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-

Helsingin yliopisto prof. Hannu Alhon luento-osuus, pidetty AA:n puheenvuoro
yhdessä nimettömien edustajien kanssa
Tampereen yliopisto prof. Mauri Aallon luento-osuus, pidetty AA:n puheenvuoro
yhdessä nimettömien edustajien kanssa

Nimettömien Helsingin alueen sanomansaatto- ja tiedotustoimikunta
Osallistuttu toimikunnan kokouksiin 1 kokous / kk
Laakson sairaalan vieroitusosasto (”Katko”), kalenterinmukainen
sanomansaattovuoro n. 10 kertaa/v
- Tervalammen rehabilitointilaitos, kalenterinmukainen kokouksen vetovuoro n. 5
kertaa /v
Muuta yhteistä ”nimettömien” kanssa
-

-

Osallistuttu ns. Yhtenäisyyskeskustelutilaisuuteen Juvalla keväällä 2018
Osallistuttu AA:n 83-vuotissyntymäpäivätapaamiseen Kouvolassa 10.6.2018
AAlive konventti syksyllä 2018, pidetty tilaisuuden avauspuheenvuoro
Järjestetty keskustelutilaisuus 17.2.2019 Paikallistoimiston aikaansaamiseksi
pääkaupunkiseudulle
Opastettu useita nimettömien AA-ryhmää kotiryhmänään pitämiä alkoholisteja
AA:n toipumisohjelmaan Ison Kirjan pohjalta

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: Yhteistyö Suomessa
Säännöllisiä tapaamisia ja yhteistyötä toisen rakenteen tiedotustoimikunnan kanssa
Turussa.
Päivytin kokouksiin osallistuminen.
Tiedottamista AA:sta lääketieteiden opiskelijoille Tampereella nimettömien
edustajan kanssa.
Yhteistyötä toisen rakenteen Espoon naisten ryhmässä, mm. neljännen askeleen
työpaja.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä oltu toisen rakenteen edustajien kanssa
yhdessä tiedottamassa.

TEDOTTAMISEN YHTEISTTOMINTAA TURUSSA
Rakenteiden tiedotustoimikunnat ovat tänä vuonna tavanneet kaksi kertaa.
Tässä tapaamisessa sovittiin että vaihdamme tiedot tiedotuspaikoista jotta
voisimme välttää päällekkäistä toimintaa. Sovittiin että jos epähuomiossa
otetaan yhteyttä samaan paikkaan ja jälkimmäinen tiedustelija saa tiedon että
paikasta on jo tiedusteltu niin kerromme että meillä on sisäinen
informaatiokatkos joka pitää täysin paikkansa. Emme siis ota puheeksi
rakenteita.

”Periaatteet ennen henkilöitä”

18

ANONYYMIT ALKOHOLISTIT 22. VALTUUSTOKOKOUS
12.– 14.4.2019 KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI

19

C 2. KIRJALLISUUSTOIMIKUNTA; TOIMINTARAPORTTI 2018-2019
1. Yleinen toiminnan päämäärä ja tarkoitus
Palveluopas 2014, sivu 45:
Perehtyy ja tutkii olemassa olevaa AA-kirjallisuutta sekä tutustuu uuteen AA-kirjallisuuteen.
Tekee neuvostolle esityksiä kirjallisuuden kehittämiseksi sekä toteuttaa valtuustokokouksen antamat tehtävät.
Tuottaa suomenkielistä kirjallista sekä av-materiaalia ja tarkastaa niiden kieliasun ja oikovedokset.
Päivittää valtuustokokouksen hyväksymää materiaalia sekä auttaa muita toimikuntia kirjallisuusasioissa.
Vastaa Palveluoppaan päivittämisestä.
2. Toimikunnan kokoonpano
Luottamushenkilöjäsenet: Tony ja Jukka P. Kutsuttuina jäseninä ovat Arvo, Marjaana, Hymy-Pekka, Jelena, Masa L,
Rami. (Alun perin jäseniksi kaavaillut Kari H ja Niclas eivät ole osallistuneet toimikunnan työhön.)
Toimikunnan puheenjohtaja: Jukka P
Toimikunnan varapuheenjohtaja: Tony
Toimikunnan sihteeri: Tony
3. Toimintasuunnitelma 2018-2019
Toimikunta sopii kokousaikataulun
toimikautensa alussa.
Uutena toimintamallina voisi olla
varsinainen koko toimikunnan kokous
kerran neljännesvuodessa, esim.
lauantaisin, kokouspaikkaa vaihtaen
esim Turku, Helsinki, Jyväskylä jne.
Ehkä sen mukaan millä paikkakunnilla
tmk:n jäsenet ovat. Näiden kokousten
välisinä aikoina varsinainen aineiston
valmistelu tapahtuu
pienryhmätyöskentelynä
kokoustamalla.

KirTo toteuttaa VK 21:n sekä PN:n
antamat tehtävät, pääsääntöisesti
Palveluoppaan määrittämän
toimenkuvan mukaisesti.
KirTo esittää painopistealueiksi
- toiminnat, jotka selkeästi
tukevat keskeisintä
tarkoitustamme eli
sanomansaattoa vielä
kärsivälle lähimmäiselle
- toiminnot ja toimenpiteet,
jotka tähtäävät AA:n
yhtenäisyyden
palauttamiseksi Suomessa
- Ison Kirjan ehdottaman AA:n
toipumisohjelman käytön
merkityksen korostaminen ja
tehostaminen

4. Varsinainen toiminta
4.1 VK21:n antamat tehtävät
1. Suosittelemme että Neuvosto
käynnistää Palveluoppaan
päivittämisen tulevalla kaudella.
Valmistumisen tavoiteaika kaksi
vuotta, jolloin ensimmäinen päivitetty
versio esitellään 22.
Valtuustokokoukselle.

Toteutuma 2018-2019
Kokousaikataulu:
1. 24.5.2018 (5)
2. 23.8.2018 (6)
3.13.10.2018 (Turku) (5)
4. 1.12.2018 (6)
5. 19.1.2019 (6)
6. 2.3.2019 (x)
Yhteensä 6 kokousta ja xx
osallistumista (xx %).

1. Muutosehdotukset sekä sisällön,
että toteuttamistavan osalta
koostettu ja esitellään VK 22:lle.

4.2 Neuvoston antamat tehtävät
1.Tutkittava olisiko Anonyymeille Alkoholisteille
1. KirTo tulee tarvittaessa ja
hyötyä vastaavasta strategisesta
tarpeellisesti avustamaan Neuvostoa
toimintasuunnitelmasta
strategisen suunnitelman
kuin GSB:llä on.
valmistelussa ja GSB:n vastaavan
suunnitelman hyödyntämiseksi.

”Periaatteet ennen henkilöitä”
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toimeksiantoa asian suhteen.
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4.3. Muut tehtävät
1. 25th World Service Meeting’in
raportti

1. Heti kun 25th World Service
Meeting’in raportti on käytettävissä
otetaan se tarkasteluun ja laaditaan
suomenkielinen (-siä) yhteenveto (-ja)
tarpeen mukaan.

2.”This is A.A. – An introduction to
the A.A. recovery program”
kääntäminen ja julkaisu
3. ”Is your group linked to AA as a
whole” kääntäminen ja julkaisu
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1. Raportti (2 kpl) tilattu GSO:lta ja
työ tehdään kun raportti
käytettävissä.
2. Käännöstyö tehty ja saatettu
Neuvoston ja VK 22:n käsittelyyn
3. Alustava käännöstyö tehty mutta
tekstin muokkaaminen ja
soveltaminen Suomen olosuhteita
vastaavaksi on kesken.
4. Varsinaisen Answeing services
toimintaohjeen osalta työ on vielä
kesken.
On kuitenkin tutkittu Internetin ja
some:n käytön ohjeistamista ja
alustava dokumentti laadittu
Neuvoston ja VK 22:n
pohdittavaksi.
5. Ei raportoitavaa. Nimettömien
toimikunnan pj vaihtunut ja ei
kontakteja.

4. Suuntaviiva: A.A. Answering
Services/Vastauspalvelu tekstin ja
sisällön tarkastus sekä painatustarpeen
määrittely kunhan uudet netti- sekä
niihin liittyvät
vastauspalvelujärjestelyt ovat
selkiytyneet.
5. Seurataan työtä ja tarvittaessa ollaan
yhteistyössä Nimettömien vastaavan
toimikunnan kanssa koskien mm.
- 4. askeleen oppaan valmistelua
- Turvallisuusohjeen valmistelu
5. Toimikunnan itsetutkistelu
Suoritetaan tarvittaessa toimikauden
kuluessa tai viimeistään 2018-2019
toimikauden loppupuolella ennen
toimintakertomuksen valmistumista ja
julkaisua

Suoritettu 2.3.2019 kokouksen
yhteydessä.

”Periaatteet ennen henkilöitä”
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C 3. TIEDOTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTARAPORTTI 2018‒2019
Toimikunta hoitaa tiedottamiseen liittyviä tehtäviä ja pyrkii toteuttamaan menetelmiä AA:n
tunnettavuuden parantamiseksi ja väärinymmärrysten poistamiseksi julkisen tiedottamisen
avulla. Se vastaa valtuustorakenteen sisäisestä tiedottamisesta ja kokoaa sekä välittää
tiedottamiseen liittyvää materiaalia. Se vastaa kotisivujen ylläpitämisestä ja päivittämisestä.
(Lainaus Palveluoppaasta)
Neuvoston luottamushenkilöinä toimikunnassa ovat olleet Petteri ja Anna. Petteri on toiminut
puheenjohtajana. Sihteerinä on ollut Taina. Muita kutsuttuja jäseniä ovat olleet Kimmo, Olli,
Jari ja Juha. Jari vastaa kotisivuista. Olli vastaa yhteistyöstä päihdealan toimijoiden kanssa.
Juha AV-viestinnästä ja kotisivuista.
Kauden toimintasuunnitelmassa on ollut sisäinen tiedottamisen puolella kotisivujen
toimivuudesta ja sisällöstä huolehtiminen, valtakunnallinen ilmoittelu (esimerkiksi
sähköpostilista), työpajatoimintaan ja teemapäivien järjestämiseen kannustaminen sekä
tiedotus- ja palvelumateriaaleista huolehtiminen.
Ulkoinen tiedottamisen puolella suunnitelmaan on kuulunut hoitaa yhteistyötä median, kirkon
ja terveydenhuollon kanssa. Tavoitteena on julkisuus ja että ammattilaiset välittäisivät tietoa
AA:n ratkaisusta asiakkailleen. Pyrimme käyttämään yhteydenottoja, esitteitä, lehtijuttuja ja
info-tilaisuuksia.
Kokouksia toimikunta on pitänyt Skypen välityksellä ja niitä ollut kuusi kappaletta.
Kesäkuukausina emme kokoontuneet.
Edellinen valtuustokokouksen antamista tehtäväsuosituksista saimme hoidettavaksemme
viisi tehtävää. Ensimmäinen niistä oli seuraavanlainen: Kannustetaan alueita järjestämään
työpajatoimintaa sekä konventteja aiheesta ”tulokkaan kohtaaminen ja tukihenkilönä
toimiminen”. Toimikuntamme voisi olla apuna alueille mm. ”materiaalipankkina”. Tämän
tehtävän suhteen olemme seuranneet tilannetta. Turussa Rannikon piiri on järjestänyt
lokakuussa tilaisuuden, jossa oli alustus pohjoismaisen valtuutetun tehtävästä ja
palvelukumittamisesta. Ison kirjan opastus on jatkunut Helsingissä, Turussa (Skypen kautta)
ja Oulussa.
Toinen tehtävä oli kotisivujen ulkoasun, tekniikan sekä sisällön tarkastelu palvelukauden
alussa ja parannusten tekeminen niihin resurssien mukaan. Toimikunta on tarkastellut
kotisivujen ulkoasua ja sieltä on poistettu vanhentuneita asiakirjoja. Tarkoitus on, että
jäsenille-osiossa oli luettavissa viimeisimmät muistiot ja raportit. Ilmoitustaulua voidaan
käyttää ryhmien ja alueiden ilmoitteluun. On selvinnyt, että kotisivujen palvelin on
mahdollista ottaa yhdistyksen vastuulle, jos niin halutaan. Se vaatii yhdistykselle Ytunnuksen. Olisi hyvä, että ryhmät ja AA:laiset oppisivat tuntemaan kotisivut ja käyttämään
siellä olevia materiaaleja. Toimikunta on seurannut Eroon viinasta -nettisivuston toimintaa.
Kolmas tehtävä oli Selvä-lehden markkinointiin satsaus ja tilausmaksuista muistuttaminen.
Nettiversio pitäisi olla maksullinen pienemmällä hinnalla. Lehden tulevaisuus tulisi turvata
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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parhaiten innostamalla uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan sekä lehden levikkiä tulisi
edistää. Toimikunnalla ei ole juuri ollut mahdollisuutta markkinointiin tai levikin
edistämiseen. Lehden teosta ja jakelusta vastaa pääosin entinen porukka. Toimittajalle on
hankittu uusi tietokone. Nettiversion lukijoita kehotetaan maksamaan tukimaksu.
Neljäs tehtävä oli kotisivujen näkyvyyden parantaminen toimikuntamme AV-osaajan tuella.
Toimikunta ei pystynyt kuitenkaan tekemään paljoakaan. Päädyimme siihen, että rahalla ei
aleta ostaa näkyvyyttä. It-osaajille olisi tarvetta, samoin media-alan ihmisille.
Viidentenä tehtävänä oli mielenterveysammattilaisten ottaminen valtuustokauden
tiedotuskohteeksi. Toimikunta sai tämän työn alkuun. Se on kartoittanut mielenterveysalan eri
toimijoita ja heidän yhteystietojaan. Työtä tekevät sekä yksityiset toimijat kuten
Mielenterveysseuran yhdistykset (paikalliset kriisikeskukset) sekä paikalliset
Mielenterveysyhdistykset ja julkisen puolen toimijat, kuten terveyskeskukset ja psykiatriset
osastot. Työ jatkuu seuraavalla kaudella.
Sisäisen tiedottamisen saralla ryhmille lähetettiin suositus tehdä ryhmälle oma
sähköpostiosoite tiedottamista varten. Suositeltiin osoitteita muotoon: rperyhma@gmail.com.
Ryhmät ovat luoneet osoitteita, myös muunlaisia, ja lähettäneet niitä toimistoon.
Ulkoisen tiedottamisen alueella toimikunta on osallistunut anonymiteetti Internetissä aiheeseen liittyvien tekstien kääntämiseen. Esille on noussut muun muassa kuvien käyttö ja
anonymiteetti (esim. kuvaaminen tapahtumissa ja kuvien jakaminen omassa Facebookprofiilissa) tai puhujien videoiminen yms.
Lokakuussa 2018 sekä Aamulehti että yle.fi ovat julkaisseet jutun AA:sta. Toimikunta ei ole
ollut tekemisissä niiden kanssa.
Yhteistyötä kirkon kanssa on jatkettu. Olemme tiedustelleet kirkkohallituksen
yhteyshenkilöiltämme esitteen menekistä ja kokemuksista sen suhteen. Jatkona yhteistyölle
saimme kutsun osallistua koulutustilaisuuteen. Tiedotustoimikunnan jäsenet Kimmo ja Petteri
osallistuivat helmikuussa kirkon päihdetyön koulutuspäiville Järvenpäässä, jossa he kertoivat
AA:sta kirkon työntekijöille ja diakoneille.
Lääkäri-lehdessä julkaistiin 12.10.2018 A-jäsenemme Mauri Aallon kirjoitus. Se otsikko on
Mitä kerron potilaalleni AA:sta? Artikkeli on luettavissa netissä Potilaan lääkärilehti nimisellä sivustolla. Neuvosto päätti, että 10. perinteen hengessä emme laita kotisivuiltamme
linkkiä tähän julkaisuun emmekä lähetä jäsenistölle aiheeseen liittyvää sähköpostia.
Toimikunta jatkaa tulevalla valtuustokaudella niitä keskeneräisiä tehtäviä sekä uusia tehtäviä,
mitkä valtuustokokous katsoo tarpeelliseksi.

”Periaatteet ennen henkilöitä”
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C 4.

Palveluneuvoston Valtuustokokoustoimikunnan raportti 2018 – 2019

C 4.1.

Valtuustokokoustoimikunnan toimintasuunnitelma valtuustokausi 2018 – 2019

Toimikunta järjestäytyy toukokuussa 2018 jäsenistönään palveluneuvoston nimeämät kaksi
luottamushenkilöä ja toimistonhoitaja. Toimikunta täydentää itseään kutsutuilla jäsenillä. Hyväksi
havaittu kokoonpano on ollut edellisen ja seuraavan Valtuustokokouksen puheenjohtaja, yksi
seuraavan Valtuustokokouksen sihteeri sekä toinen Pohjoismaiden valtuutettu. Lisäksi toimikunta
voi täydentää itseään tarvittavalla parhaaksi katsomallaan osaamisella tehtävien hoitamiseksi.
Jompikumpi luottamushenkilö nimetään toimikunnan puheenjohtajaksi. Toimikunta laatii
yksityiskohtaisemman suunnitelman ja ottaa tähän mukaan palveluneuvoston toimikunnalle työksi
jakamat 21 Valtuustokokouksen toimintasuositukset ja palautteista poimittavat kokemukset sekä
muut palveluneuvostolta saatavat tehtävät. Lisäksi toimikunta pyrkii olemaan aloitteellinen.
Toimikunnan Palveluoppaan mukaiset tehtävät ovat 22 Valtuustokokouksen järjestäminen. Tähän
se kokoaa esityslistan, päiväjärjestyksen, palveluneuvoston ja sen toimikuntien-, yhdistyksen
talous-, Selvä-lehden-, ja Palvelutoimiston raportin. Toimikunta vastaa 22 Valtuustokokouksen
kokousjärjestelyistä ja käytännön järjestelyistä sekä vastaa Valtuustokokouksen loppuraportista.
Toimikunta vastaa Palvelutoimiston käytännön toimista, arkiston ylläpidosta ja kaiken sisäisen
tiedottamisen toimimisesta Palvelutoimiston kautta. Toimikunta vastaa tarvittavan materiaalin
toimittamisesta sähköisessä muodossa sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin kulloinkin on tarve
ja ajankohta. 22 Valtuustokokouksen aloitteet lähetetään valtuutetuille arvioitavaksi helmikuun
2019 alussa. 22 Valtuustokokouksen aineisto saataville kolme viikkoa ennen kokousta 22.3.2019.
22 Valtuustokokous 12. -14.4.2019 Nurmijärvellä Kiljavan Kotorannassa.
Toimikunta työskentelee niin että Palveluoppaan mukaiset toimikunnan toimenkuvaan kuuluvat
tehtävät tulevat suoritetuiksi AA:n Palvelun hengessä. Toimikunta haluaa noudattaa kaikissa
toimissaan AA:n hengellisiä periaatteita ja valtuustorakenteen keskeisiä perusperiaatteita.
Toimikunta kokoontuu valtuustokauden aikana vähintään kahdeksan kertaa ja osallistuu
palveluneuvoston kokouksiin. Toimikunta raportoi kokouksistaan palveluneuvolle.
C 4.2.

Valtuustokokoustoimikunnan toimintakertomus valtuustokausi 2018 – 2019

Toimikunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa toukokuussa 2018. Kokoonpanoksi muodostui
luottamushenkilöinä Timo ja Maana sekä toimiston hoitaja Leni. Kutsutuiksi jäseniksi toimikunta
esitti ja neuvosto hyväksyi Nisse, Olli T, Kake, Riku ja Tommy. Puheenjohtajaksi valittiin Timo.
Toimikunta laati yksityiskohtaisemman suunnitelman saatuaan palveluneuvostolta tehtäviksi 21
Valtuustokokouksen suosituslistalta neljä toiminta suositusta – jotka ovat kohdat 3, 11, 12 ja 14.
Toimikunta on raportoinut näitten edistymisestä ja työvaiheista palveluneuvostolle ja 22
Valtuustokokoukselle lopputulema on kirjattu 21 Valtuustokokouksen toimintasuositusraporttiin
palveluneuvoston raportin yhteyteen. Tämän lisäksi toimikunta asetti omia tavoitteita mitkä olivat
edelleen kehittää toimintaraportteja sekä Valtuustokokouksen osallistujien ja toimitsijoiden
ohjeita. Toimikunnan suunnitelmaan otettiin mukaan myös Valtuustokokouksen palautteista
poimittuja kehityskohteita keskusteltaviksi. Nämä liittyivät lähinnä ongelmiin toimikuntatyön
alustuksessa ja Isonsalin sekavasta kokeillusta tavasta sekä materiaalin ja raportoinnin puutteisiin.
Toimikunta on kokoontunut valtuustokauden aikana kahdeksan kertaa. Jäsenet ovat lisäksi
pitäneet yhteyttä sähköpostilla ja puhelimitse. Toimikunta on raportoinut toiminnastaan
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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palveluneuvostolle sekä suullisesti neuvoston kokouksissa että toimittamalla kokousmuistiot
luottamushenkilöille ja muiden toimikuntien jäsenille sähköpostilla.
Toimikunta on huolehtinut siitä että Palvelutoimisto on toiminut Palveluoppaan kuvaamalla tavalla
ja että Palvelutoimisto on tiedottanut alueita, piirejä ja Ryhmiä sovitulla tavalla. Palvelutoimistolla
on toimistohoitajana toiminut vuoden 2018 loppuun Leni ja vuoden 2019 alusta Nisse.
Toimistonhoitaja on raportoinut palveluneuvostolle. Toimistonhoitajan raportoi myös 22
Valtuustokokoukselle. Raportti löytyy 22 Valtuustokokousmateriaalista.
Valtuustokokoustoimikunta on kaiken saadun kokemuksen ja sovittujen käytäntöjen sekä
Palveluoppaan hengen mukaan valmistellut 22 Valtuustokokousta ja sen materiaalin.
Valtuustokokouksen suunnittelu ja järjestelyt ovat pysyneet sovitussa aikataulussa ja toimikunta
on kyennyt toimimaan AA:n perinteitä ja AA hengen mukaisia tapoja vaalien.
Toimikunta on pyrkinyt olemaan aloitteellinen ja vaalinut AA:n hengellistä kokonaisuutta.
C 4.3.

Valtuustokokoustoimikunnan toimintasuunnitelma valtuustokausi 2019 – 2020

Toimikunta järjestäytyy ensimmäisen kerran toukokuussa 2019 ja sen tulevat muodostamaan
neuvoston esittämät 22 Valtuustokokouksen hyväksymät ja neuvoston nimittämät
luottamushenkilö sekä toimistonhoitaja lisäksi toimikunta täydentää itseään ja kutsuu jäseniksi
valitun 23 Valtuustokokouksen puheenjohtajan, 22 Valtuustokokouksen sihteeristön jäsenen ja
toisen Pohjoismaiden valtuutetun. Tämän lisäksi toimikunta voi täydentää itseään parhaaksi
katsomallaan osaamisella hoitaakseen sille määräytyvät tehtävät. Palveluneuvosto hyväksyy
toimikunnan esitykset jäsenikseen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Toimikunta tulee laatimaan yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman valtuustokaudelle minkä
sisällön määrittää Palveluoppaan mukainen toimenkuva, palveluneuvostolta saadut 22
Valtuustokokouksen antamat toimintasuositukset, tehtävät ja evästeet. 22 Valtuustokokouksesta
saatavat palautteet ja hengellinen kokemus sekä toimikunnan omat tavoitteet. Toimikunta pyrkii
olemaan aloitteellinen. Toimikunta kehittää toimintatapojaan alkaen omasta itsetutkistelusta.
Toimikunta vastaa taloudenpidosta yhdessä yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa ja valmistelee
talousraportin ja muut siihen liittyvät asiat 23 Valtuustokokoukselle.
Toimikunta seuraa Palvelutoimiston toimintaa ja pyrkii korjaamaan havaittuja epäkohtia sekä
järjestää niin, että Palvelutoimisto pystyy hoitamaan sisäisen tiedonkulun niin että se palvelee
alueita, piirejä ja Ryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla. Toimikunta työskentelee tunnollisesti
niin, että Palveluoppaan mukaiset toimikunnan toimenkuvaan kuuluvat tehtävät tulevat
suoritetuiksi AA:n Palvelun hengessä. Toimikunta sitoutuu kaikissa toimissa noudattamaan AA:n
hengellisiä perinteitä ja AA: toimintatapoja sekä Valtuustorakenteen keskeisiä perusperiaatteita.
Toimikunta raportoi sekä suullisesti että sähköisesti palveluneuvostoa ja 23 Valtuustokokoukselle.
Aluevaltuutetut pidetään tiedonsaannin piirissä koko valtuustokauden ajan. Toimikunta pyytää
aloitteita ja kokoaa saapuneet aloitteet sekä taustoittaa niitä 23 Valtuustokokoukselle. Toimikunta
koostaa 23 Valtuustokokouksen materiaalin ja hoitaa myös kyseisen kokouksen kokousjärjestelyn.
Toimikunta laatii 23 Valtuustokokouksesta loppuraportin mikä tulee saataville kotisivuillemme
Toimikunta pyrkii omissa toimissaan tekemään eläväksi valtuustokauden teemaa.

”Periaatteet ennen henkilöitä”
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C 5. PN:n YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTARAPORTTI VK 22
Raportti sisältää toimikunnan toiminnan kohta kohdalta seuraavasti:
Toimintakertomus valtuustokausi 2018 – 2019
Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2019 – 2020

YLEISTÄ TOIMINNASTA

Palveluoppaan mukainen toimikunnan toimenkuva:
Toimikunta pyrkii luomaan keskinäistä ymmärrystä ja aikaansaamaan yhteistyötä AA-toveriseuran ja
sellaisten henkilöiden ja ammattiryhmien välille, joiden työ kohdistuu alkoholismiin ja vielä kärsiviin
alkoholisteihin. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat myös kansainväliset asiat sekä yhteydenpito koko
AA-liikkeen kanssa.

Toimintakertomus valtuustokausi 2018 – 2019
Toimikunta on toiminut Palveluoppaan toimenkuvan mukaisesti. Toiminnan painopistealueet ovat
olleet ruohonjuuritason yhteistyössä Suomen AA:n kanssa sekä yhteistyössä ei-alkoholisti luottamushenkilöiden kanssa. Pyrkimys on ollut edistää AA:n hyväksyntää sekä tietoa AA:sta luottamushenkilöiden vaikutuspiireissä. Omalta osaltamme avustimme Mauri Aaltoa Lääkärilehden
kirjoituksessa alkoholismista sekä AA:sta. Jaakko Simojoki on myös edistänyt tunnettuuttamme omassa
toiminnassaan hyvin kiitettävällä tavalla. Toimikunta on panostanut Pohjoismaiseen yhteistyöhön,
valtuutettujen raportti löytyy erillisenä liitteenä. Yhteydenpito Pohjois-Amerikan AA-palveluun (GSO)
on elpynyt; esim. VK 21 raportti on käännetty ja lähetetty edelleen ja kansainväliseen deskiin on saatu
hyvä yhteys. GSO:n Strategiset suuntaviivat on myös käsitelty toimikunnassa.

TOIMIKUNNAN KOKOONPANO
Toimikunnan kokoonpanoon ovat kuuluneet Palveluneuvoston edustajien ja luottamushenkilöiden
lisäksi kutsuttuina jäseninä mm. Pohjoismaiden valtuutetut (PMV) sekä muut asiantuntijat.
Heikki, puheenjohtaja
Nina A, sihteeri
Mauri Aalto
Jaakko Simojoki
Nisse
Olli T
Erkki

PN:n jäsen
PN:n jäsen
PN:n ei-alkoholisti, luottamushenkilö
PN:n ei-alkoholisti, luottamushenkilö
Kutsuttu tmk jäsen
Kutsuttu tmk jäsen, Päivytin työvaliok. varaedustaja
Kutsuttu tmk jäsen, PMV

Toimikunnan kokoukset
Toimikunta kokoontui 6 kertaa toimintakauden aikana palvelutoimiston tiloissa Fleminginkatu 30,
Helsinki. Jäsenet ovat olleet yhteydessä toisiinsa tarvittaessa myös kokousten ulkopuolella.
Raportointi Neuvostolle on tapahtunut suullisesti heti toimikunnan kokouksen jälkeen sekä kirjallisesti
jaetun muistion kautta. Muistio on jaettu neuvostolle, valtuutetuille ja toimikuntien jäsenille sekä
toimistoon arkistoitavaksi.
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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VARSINAINEN TOIMINTA
Pohjoismaiset asiat:
Pohjoismaiden valtuutetut ovat osallistuneet Pohjoismaiden valtuutettujen yhteis- ja teemakokouksiin, sekä muiden Pohjoismaiden valtuustokokouksiin tarpeen mukaan, etukäteen sovittujen rajojen
puitteessa. Yllättävät ja kiireelliset asiat ollaan hoidettu sähköpostitse. Erillinen liite ohessa.
Yhteistyö Suomessa:
Palveluvaltuuston antama tehtävä, yhteistyö ammattilaisten kanssa on laaja käsite, jossa toimikunta
ensisijaisesti keskittyy kahteen linjaukseen;
a) Terveydenhuollon sektorille jossa mm.
- yhteistyö Tampereen Yliopiston lääketieteellisen koulutuslinjan kanssa, prof. Mauri Aalto
- Mauri Aallon artikkeli Laakerinlehdessä ”Mitä kerron potilaalleni AA:sta?”, yhteistyö Mauri
Aalto – Palveluneuvoston edustajat
- yhteistyö Helsingin Yliopiston lääketieteellisen koulutuslinjan kanssa, prof. Hannu Alho
Tampereen Yliopistolla pidettiin lokakuussa ja Helsingin Yliopistolla joulukuussa perinteisen lääkärikoulutuksen päihdelääketieteen opintojakson osiona AA:n puheenvuoro. Kuulijakuntana oli
Tampereella viimeisen vuosikurssin lääkäriopiskelijat ja Helsingissä ensimmäisen vuosikurssin.
b) Teologinen linjaus josta haettu yhteyksiä:
- papistoon sekä diakoniaan A-jäsen Jaakon opastuksella.
Toimintasuunnitelmassa oleva painotus konkretisoitui lähinnä luottamushenkilöiden ja
henkilökohtaisten kontaktien kautta. Kokouksissa on kuultu raportteja Päivytin kokouksista ja
keskusteltu niistä. (Päivyt: Valtakunnalliset päihdealan toimijat, noin 30 tahoa).
Yhteydenotot Suomen AA:han:
- jatkettu virallisen kutsun lähettämistä tarkkailijaksi valtuustokokoukseen, sekä Suomen AA:n
toimistolle, palvelulle että Kustannus oy:lle huolimatta siitä ettei mitään vastausta ole aikaisemmin saatu.
- ruohonjuuritason yhteistyö Suomen AAnA:n eri toimijoiden kanssa, josta esimerkkejä Neuvoston toimintakertomuksessa
Palveluneuvoston ei-alkoholisti jäsenet (A-jäsenet):
- Jaakko S. on lisännyt tunnettuuttamme kaikissa sopivissa tilaisuuksissa kirkon ja diakonian
suunnassa
- Mauri A. on mm. kirjoittanut artikkelin Lääkärilehteen, jonka kohderyhmänä lääkärit ja
aiheena; ” Mitä kerron potilaalleni AA:sta?”.
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TOIMIKUNNAN BUDJETTI
Suurin kuluerä; eli PMV kustannukset on käsitelty ja hyväksytty etukäteen neuvoston kokouksissa.

Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2019 – 2020
Toimikunta edistää AA:n hyväksyntää ja tietoa AA:sta ratkaisuna sairaaloissa, katkaisuhoito-asemilla
ja vastaavissa laitoksissa, tavoitteenaan tiedottaminen AA:n ohjelmasta alkoholisteja työssään
tapaaville ammattihenkilöille. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat kauden aikana kansainväliset asiat,
yhteydenpito ei alkoholisti-luottamushenkilöihin sekä yhteydenpito koko AA-liikkeen kanssa.
Toimikunta asettaa kauden alussa konkreettisen toimenpidesuunnitelman ja prosessin tavoitteidensa
toteuttamiseksi.
Toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle seuraa pitkälti menossa olevan kauden toimintaa. Yhteydenpito GSO:hon (raportit, kutsut, kyselyt) sekä tarpeen vaatiessa samat myös Englantiin, Yorkin
palvelutoimistoon. Toimikunta lähettää näille kutsut Anonyymien alkoholistien valtuustokokoukseen
palveluneuvoston allekirjoittamana. Yhteistyötä Sapmin kanssa lisätään.
Toimikunta kokoontuu lauantaisin palvelutoimistolla noin 8 kertaa, noudattaen palveluneuvoston
kokouksen aikataulua. Kokouksista tehdään suullinen raportointi neuvostolle heti toimikunnan
kokouksen jälkeen, sekä muistiona neuvoston ja toimikuntien jäsenille sekä kaikille valtuutetuille.
Pohjoismaiset asiat:
Pohjoismaiden valtuutetut osallistuvat Pohjoismaiden valtuutettujen yhteis- ja teemakokoukseen, sekä
muiden Pohjoismaiden valtuustokokouksiin tarpeen mukaan etukäteen sovittujen rajojen puitteessa.
Priorisoidaan osallistumista muiden Pohjoismaiden Valtuustokokouksiin.
Yhteistyö Suomessa:
Yhteistyössä ammattilaisten kanssa toimikunta keskittyy ensisijaisesti;
a) Terveydenhuollon sektorille jossa mm.
- yhteistyö jatkuisi Tampereen ja Helsingin Yliopistojen lääketieteellisen koulutuslinjan kanssa
- yhteyttä terveydenhoitoalan eri ammattilaisiin parannettaisiin osittain A-luottamusjäsenen
avustuksella
- yhteistyö Päivytin kanssa ja molemminpuolinen tiedonkulku AA-yhteyshenkilön kautta jatkuisi
b) Kehittämään yhteistyötä ja tuntemusta paikalliseen AA -toimintaan
Yhteydenotot Suomen AA:han:
- jatkaa virallisen kutsun lähettämistä edustajaksi valtuustokokoukseen sekä muihin tapahtumiin
- pitää epävirallista yhteyttä eri tavoin ja kehittää yhteistyötä sitä kautta
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D 1. PM-valtuutettujen raportti
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 2018-19

Pohjoismaiden Valtuutettujen 2018-2019 toimintakertomus.

-Suomessa järjestettiin Turussa 25-27.5.2019 PMV kokous.Osallistuja maat Suomi,Ruotsi ja
Tanska,sekä Pohjoismainen risteilypäivät Neuvoston tukemana.
-Norjassa järjestettiin Teema kokous Kirkkoniemessä 24-28.8.2018. Kaikki Pohjoismaat
osallistuivat.
-Suuntaviivoissa korjattiin että suositellaan kaikista Pohjoismaista osallistuu PMV:jen kokoukseen
PMV tai sijainen. Teema kokoukseen sekä maiden Valtuusto kokouksiin joko PMV tai sijainen.
Pöytäkirjat luettavissa AA:n kotisivuilla.
-Turussa Länsi Suomen alueella järjestettiin tapahtuma Pohjoismaiden valtuutetun tehtävistä ja
tarkoituksesta.(suositellaan tehtäväksi kaikilla alueilla)
-PMV Erkki kutsuttiin AA-Skellefteån(Ruotsi) syyspäiviin vieraaksi 1-2 syyskuuta kertomaan AA
Suomessa,palvelusta ja toipumisesta.Olen vieraillut 8 vuoden ajan tässä ryhmässä jolla on 10
kokousta viikossa ja jota hoitaa yksi ryhmä.(asukasmäärä n.35000 henk.Yhtenäisyyttä on.Myös AA
Haderslev Tanska kutsui tällaiseen tapahtumaa vieraaksi kertomaa AA Suomesta,3 elokuuta 2019.
-Yhteyden pitoa Ruotsin ja Tanskan valtuutettujen ja Palvelutoimistojen kanssa vilkastunut.Esim.
Norja kysyi Saamenkielistä tyyneys rukousta Sapmi Juha hoiti sen. Keväästä 2019 lisätään
osallistumista muiden Pohjoismaiden valtuustokokouksiin

13 maaliskuuta 2019

Erkki PMV 4:s kausi

Tommy PMV 2:n kausi
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D 2. Toimistonhoitajan raportti

Toimistonhoitajan raportti 15.3.2018-31.12.2018
Ryhmät
- Lähetetty tiedossa olevien ryhmien sähköpostiosoitteisiin neuvoston Titon viesti koskien
yhtenevän sähköpostiosoitteiston saamista ryhmille. Saatu yhdeksältä ryhmältä ehdotetun mukainen
uusi sähköpostiosoite ja lähetetty siitä tieto palveluedustajille (samalla ryhmien osoitteet tulivat
toisten ryhmien tietoon).
- Välitetty ryhmiin kutsu eteläisen alueen järjestämiin AA:n syntymäpäiväjuhliin, ”mainos”
kotisivujen tapahtumakalenterista, tietoa FINNYPAA:sta kolmella kielellä ja infoa kuudesta muusta
aa:laisesta kotimaisesta tai pohjoismaisesta tilaisuudesta sekä yksityisen elokuvantuottajan pyyntö
löytää esiintyjiä päihdeongelmaisia koskevaan elokuvaan.
- Yksi uusi ryhmä on lähettänyt tietonsa ja yksi ryhmä muuttuneet tietonsa ryhmätietolomakkeen
kautta ja yksi ryhmä ilmoitti lopettaneeensa toimintansa.
- Välitetty rahastonhoitajan viesti yhteisön taloustilanteesta ryhmille.
- Kaksi ryhmää on tuonut tukea suoraan toimistolle.
- Välitetty ryhmien muuttuneita tietoja kotisivuille ja kokousluetteloihin.
Piirit, alueet
- Välitetty rahastonhoitajan viesti yhteisön taloustilanteesta alueille.
- Välitetty neuvoston viesti PKS-alueelle koskien valtuutettujen osallistumismaksuja ja alueen
välittämää aloitetta.
- Välitetty PKS-alueen viestejä koskien alueen materiaalin jakelua.
- Arkistoitu Läntiseltä, PKS- sekä ruotsinkieliseltä alueelta tulleita toimintatietoja.
Valtuutetut
- VK21 loppuraportti lähetettiin valtuutetuille (myös seuraavan kauden uusille)
- Lähetetty valtuutetuille viesti koskien uuden valtuustokauden alkamista 1.7. 2018
- Välitetty talousraportit valtuuteuille.
- Jaettu kaikkien neuvoston toimikuntien muistiot valtuutetuille.
- Viestejä ei ole voitu lähettää PKS-alueen toiselle toisen kauden valtuutetulle, sillä alue ei ole
toimittanut tietoja valtuutetusta (ko. valtuutetun tietoja on tiedusteltu, mutta ei saatu vastausta).
Neuvosto
- Lähetetty 21. VK pöytäkirja ja raportti neuvoston jäsenille.
- Jaettu neuvoston ja kaikkien neuvoston toimikuntien muistiot neuvoston jäsenille.
- Toimistonhoitaja on osallistunut neuvoston kokouksiin.
- Jaettu neuvoston jäsenille toimistonhoitajan laatima muistio tapaamisesta GSO:n edustajien
kanssa vuodelta 2007.
”Koko jäsenistö”
- Lähetetty ”koko jäsenistölle” AA-risteilyn mainos ja tieto, että ilmoittautumisaikaa on jatkettu
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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sekä tiedote ”eroonviinasta”-sivuston koulutustilaisuudesta.
- Koko jäsenistölle lähetettiin 3.10. , 7.11. sekä 3.12.2018 tiedote ja pyyntö tehdä aloitteita sekä
kysymyksiä valtuustokokoukselle.
21. valtuustokokous
- Pidetty VK21 koskenut palautekeskustelu.
- Välitetty vastaukset VK21 käsiteltyihin aloitteisiin aloitteiden tekijöille.
22. valtuustokokous
- Lähetetty alueille ja valtuutetuille VK22 materiaalia (päivämäärät ja ohjeet), sekä pyyntö kirjata ja
lähettää toimistolle kokemuksia mahdollisesta yhteistyöstä Nimettömien kanssa.
- Välitetty Valtolle toimistoon saapuneet aloitteet (viisi kpl).
- Osallistuttu VK22 valmisteluihin.
Valto
- Toimistonhoitaja on osallistunut Valton kokouksiin.
Toimisto
Yhteystietolistat
- Päivitetty ryhmien/palveluedustajien, valtuutettujen sekä neuvoston ja sen toimikuntien jäsenten
yhteystietoja.
- Tehty exel-tiedosto luottamushenkilöistä ja valtuutetuista.
Kotisivut:
- Vastattu kotisisivujen kautta tulleisiin avunpyyntöihin muutamalle alkoholiongelmaiselle.
- Välitetty runsaasti tapahtumia kotisivujen tapahtumakalenteriin.
Tiedotus ym. materiaali:
- Hankittu toimistolle viisi Isoa kirjaa , joista kaksi on annettu ”suhdetoimintaan” ja kolme on
jäljellä.
- Huolehdittu, että AA ja nuoret -materiaali on saatu kotisivuille.
- Toimistolle tuotiin säilytettäväksi PKS-alueen tai Espoon piirin materiaalia
eroonviinasta.fisivustosta.
- Tuotu toimistolle Kansio 2000 - kansio
- Lähetetty 200 esitettä Pohjoiskymen piirille.
- Päivitetty esite-exeliä.
Arkistointi:
- Arkistoitu muistiot, pöytäkirjat ja raportit sekä paperisina että sähköisinä.
Toimiston ITC, maaposti ja puhelin
- Varustettu sähköpostiviestit valtuustokauden teemalla: Periaatteet ennen henkil öitä - Princip
före person - Principles before personalities.
- Haettu maaposti noin parin viikon välein: postia tullut melko vähän, lähinnä pohjoismaiden
AAlehtiä ja joitain laskuja.
- Tyhjennetty webmailia.
- Avustettu puhelinliittymän siirtämisessä toisen henkilön nimiin (loppun suoritettu!).
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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Toimistotila
- Toimistolle on hankittu uusi printteri/skanneri.
- Tehty tarvittavat toimisto- (mustekasetteja, paperia, pattereita, kirjoitusarvikkeita, siivousvälineitä
yms.) ja kahvitustarvikehankinnat (kahvia, mukeja, kokoustarjoiluja yms.).
- Viety roskia ja siivoiltu.
- Talossa on meneillään remontti, joka on aiheuttanut katkoksia tietoliikenteessä ja ajottain kovaa
melua.
Toimiston kassa
- Hoidettu toimiston käteiskassaa ja raportoitu tilanne kuukausittain taloudenhoitajalle.
- Käteiskassasta on maksettu “ylijäämää” Anonyymien tilille.
- Välitetty laskuja taloudenhoitajallle.
- Toimiston kassan saldo on vuoden 2018 lopussa 55,50 euroa.
Päivystys
- Toimistonhoitajana on toiminut vuoden 2018 loppuun asti Leni, joka on tehnyt raportin
toiminnastaan 15.3.-31.12.2018 väliseltä eli VK21 jäkeiseltä ajalta.
- Opastettu tulevaa toimistonhoitajaa tehtäviin.
- Toimiston päivystysajat ovat olleet ma ja ke klo 12-16.
- Toimistonhoitaja oli lomalla 19. ja 21.3. 2018 (toimistolla päivysti tuolloin sijainen), 16.4. 29.10.
ja 31.10.2018
- Kesäajan päivystys: toimistolla ei ollut päivystystä 18.6-15.8.2018 välisenä aikana
Toimistonhoitaja luki kuitenkin tuona aikana sähköpostia ja kävi postissa sekä hoiti joitain
kiireellisiä asioista (mm. käynti toimistolla kaksi kertaa). Kesäkuun alussa osa päivystyksestä
tapahtui päivystysaikana etänä.
- Toimistonhoitaja on laskuttanut palkkionsa ukko.fi-palvelun kautta.
Bill W:n ystävät ry
- Tehty muutokset yhdistysrekisteriin.
- Avustettu tilioikeuksien siirtoon ja eroamissopimuksiin liittyvissä asioissa.
Selvä lehti Toimistonhoitaja on ”luppoaikanaan” kääntänyt artikkeleita ja piirtänyt
kansikuvaehdotuksia Selvälehteen, sekä osallistunut lehden postitukseen.

Leniltä kesken jääviä tehtäviä
Materiaali GSO:lta itsetutkistelusta:
- tiedusteltu kaksi kertaa GSO:lta 29.8. ja 24.10.2018, ei vastausta
- yritetty ostaa materiaalia netin kautta, mutta ei onnistunut toimiton koneelta,
- saatu viestejä asiasta Kimmolta 14.11.2018)

”Periaatteet ennen henkilöitä”
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Esitehyllyn hankkiminen:
- tutkittu vaihtoehtoja netistä ja keskusteltu asiasta Nissen kanssa, joka arveli tekevänsä hyllyn itse
EU:n tietoturva-asetuksen mukaiset toimet:
- tiedustelu asiaa Valton toimeksiannosta 30.5.2018 Jarilta, joka ei ole vastannut
Pahvikotelot esitteille:
- kysytty koteloita 11.1.2017 Esa V:ltä, joka ei ole vastannut
Toisen toisen kauden PKS-alueen valtuutetun tiedot:
- tiedot puuttuvat ja niitä on pyydetty 10.9.2018 alueen puheenjohtajalta, joka ei ole vastannut
Ovikellon hankkinen:
- puhuttu Nissen kanssa ja todettu ovikello hyödylliseksi, hankinta kesken.

Toimistonhoitajan kertomus 2.1. – 21.3. 2019
Nisse astui remmiin vuodenvaihteessa pyrkien mahdollisimman jouhevasti jatkamaan toimiston
toimintaa. Aiemmin ainoastaan Windovs-koneita käyttäneenä toimiston Mac aiheuttaa edelleen
haasteita. Moran ja Lenin avustuksella haasteet on kuitenkin aina voitettu.
Yllä mainittuja rutiineja on pyritty jatkamaan kuten ennen.
Kesken jääneet tehtävät ovat suurimmalta osin edelleen kesken. Esitehylly on kehitteillä,
Ovikellotarjontaa on katsastettu.
PKS:n 2. kauden valtuutettuja ei näytä olevan, kaksi varavaltuutettua on olemassa joista toinen
tavoitettu.
Toimistotilaa on siivottu ja kalusteita on huollettu. Kaappeihin tehty hyllyjä, siivousvälineille tehty
asiallisemmat säilytystilat. Säilytyskalusteiden sisältö ollaan kartoittamassa, osa on hyvin tiedossa
ja merkitty, osasta ei juurikaan tietoja tai merkintöjä. Projekti vielä kesken.
22. PVK:n järjestelyt on alkuvuoden mittaan työllistänyt toimistonhoitajaa, myöskin nuiden
Pohjoismaiden PVK:t
Joitakin tehtäviä on varmaan jäänyt epähuomiossa tai muista epätietoisuudessa hoitamatta.
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D 3. Selvä-lehden Raportti

Selvä-lehden raportti 2018‒2019
Lehti on jatkanut ilmestymistään yhtä pirteänä kuin ennenkin. Siitä julkaistiin kuusi numeroa,
ja painosmäärä oli 150 kpl / kerta. Joulukuun numerossa oli kokeiluluontoisesti värilliset
kannet.
Yksityisiä tilaajia on noin 100 kappaletta ja lehden tilaavia ryhmiä reilut 20 kappaletta. Lehti
on luettavissa myös netissä seuraavassa osoitteessa: http://www.selvalehti.org/jupgrade/.
Anonyymien alkoholistien kotisivulta löytyy linkki sähköiseen lehteen.
Lehden taloudellinen tilanne on ollut vakaa. Tulot muodostuvat tilaajamaksuista, nettilehden
lukijoiden tuesta sekä joidenkin ryhmien ja yksityisten henkilöiden lisätuesta.
Kulut muodostuvat lähinnä lehden monistamisesta ja postituksesta. Kauden aikana hankittiin
tietokone toimittajan käyttöön. Hankintaa varten saatiin erityisesti siihen kohdistuvia
tukimaksuja.
Lehden toimituksesta vastaa sekatoimittaja. Tiimiin kuuluu kääntäjiä, oikolukija, postittajia
sekä tilinhoidosta ja tilausrekisteristä vastaava henkilö. Kirjoitukset ja kuvitukset ovat
jatkuvasti tervetulleita, samoin lehdenteosta kiinnostuneet ihmiset. Lehti on ollut
Anonyymien Alkoholistien julkaisu vuoden 2017 alusta lähtien.
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E 1.
YLEISISTUNNON ESITYSLISTA
YLEISISTUNTO, perjantai
1. Kokouksen avaus
2. Tervetulotoivotus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Peruskirjan mukaisesti kokoonkutsuttu
palveluvaltuusto on päätösvaltainen omissa asioissaan. Kts. Palveluopas s. 51)
6. Ilmoitukset ja toimintatavat (aikataulu, yhteisön jäsenten tasavertaisuus, puheenvuorojen
pyytäminen puheenjohtajalta käsimerkillä, äänestykset)
7. Valtuustokokouksen kokoonpanon ja äänivaltaisuuden toteaminen
8. Valitaan ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkistajat
9. Tervehdykset (GSO, naapurirakenteiden edustajat ym.)
10. A-jäsenten raportit
11. Palveluneuvoston raportti
12. Kirjallisuustoimikunnan raportti
13. Tiedotustoimikunnan raportti
14. Valtuustokokoustoimikunnan raportti
15. Yhteistyötoimikunnan raportti
16. Pohjoismaiden palveluvaltuutettujen raportti
17. Selvä-lehden raportti
18. Alueiden raportit (Pohjoinen, Läntinen, Itäinen, Eteläinen, Pääkaupunkiseutu ja
Ruotsinkieliset Suomessa)
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YLEISISTUNTO, sunnuntai
Esityslista
1. Kokouksen avaus (perjantaina avattu yleisistunto jatkuu toimikuntatyöskentelyn jälkeen)
2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan toteaminen, sihteerien toteaminen ja osallistujien
toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Kokouksen aikataulusta sopiminen, toimikunnan työn tulosten esittämisestä sopiminen
5. Palaute neuvoston ja sen toimikuntien työskentelystä
6. Aloite 1
7. Aloite 2
8. Aloite 3
9. Aloite 4
10. Aloite 5
11. Esitys suuntaviivaksi: Internet ja anonymiteetti
12. Ehdotus esitteeksi: Tätä on AA
13. Ehdotus Palveluoppaan päivittämiseksi
14. Ehdotus rakenteen itsetutkiskeluksi
15. Seuraavan kauden teema
16. Bill W:n ystävät ry:n talousraportti
17. Luottamushenkilöiden nimeäminen ja vahvistus
18. Seuraavan valtuustokokouksen paikka, ajankohta ja kustannukset
19. Seuraavan valtuustokokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
20. Valtakunnalliset tapahtumat
21. Muut asiat
22. Kokouksen päättäminen
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E 2.
VALTUUSTOKOKOUKSEN TOIMIKUNTIEN ESITYSLISTA
Toimikunnan kokous
1. Kokouksen avaus
2. Toimikunnan järjestäytyminen: puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valinta
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Kirjaamistavasta sopiminen, aikataulusta sopiminen, toimikunnan työn tulosten esittämisestä
sopiminen
5. Neuvoston vastaavan toimikunnan työskentelyn tarkastelu (raportin pohjalta)
6. Neuvoston työskentelyn tarkastelu (raportin pohjalta)
7. Aloite 1
8. Aloite 2
9. Aloite 3
10. Aloite 4
11. Aloite 5
12. Esitys suuntaviivaksi: Internet ja anonymiteetti
13. Ehdotus esitteeksi: Tätä on AA
14. Ehdotus Palveluoppaan päivittämisestä
15. Ehdotus rakenteen itsetutkiskeluksi
16. Seuraavan kauden teema
17. Seuraavan valtuustokokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut mahdolliset
henkilövalinnat
18. Seuraavan valtuustokokouksen tämän toimikunnan puheenjohtajan ja varahenkilön valinta
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen
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E 3. Aloitteet 22. PVK
Aloite 1.
Tarvitsen avustajan kokoukseen!
Haluan ottaa hyvin tärkeän asian esille. Jokaiselle AA-laiselle on kokouksiin
osallistuminen elämän ja kuoleman kysymys. Monet AA-sisaret ja -veljet tarvitsevat
avustajan pystyäkseen osallistumaan AA-kokoukseen. Avustajan saaminen mukaan
kokoukseen on meillä Suomessa vielä aika vieras asia. USA:ssa on julkaistu paljon
ohjeita, joissa kerrotaan kuinka auttaa toveria. Siellä ei haluta asettaa rajoituksia
avustajan osallistumiselle.
Olen vaikeasti kuulovammainen ja tarvitsen kokouksiin kirjoitustulkkauksen. Se
toimii siten, että vieressäni tulkki kirjoittaa puheen tietokoneen näytölle. Se ei
lainkaan häiritse kokouksen kulkua. Tekstejä ei tallenneta ja tulkit ovat
vaitiolovelvollisia.
Ensimmäinen este, johon törmää, on pääsy suljettuun kokoukseen. Olen saanut
vinkkejä osallistua avokokouksiin, mutta esimerkiksi oman kotiryhmäni kokoukset
ovat suljettuja, samoin toisen lähistöllä toimivan ryhmän kokoukset. Jo
Kuulokeskuksessa sain tietää, että tulkeilla on ollut vaikeuksia päästä kokouksiin, eli
heidän tulonsa on estetty. Koska en halunnut aiheuttaa hankaluuksia, pyysin
molemmilta ryhmiltä etukäteen luvan saada osallistua kokouksiin tulkkien kanssa.
Lupa myönnettiin. Hieman kirvelee, että joudun pyytämään lupaa osallistumiseen.
Mutta entä jos haluankin mennä toisiin kokouksiin? Miten siihen suhtaudutaan?
Voiko ihan oikeasti olla mahdollista, että vammaisen AA-sisaren tai veljen
osallistuminen estetään? Meillä on paljon kuulo-, liikunta- ja näkövammaisia ja
kaikki tarvitsevat kokouksia pysyäkseen raittiina, mutta eivät pysty osallistumaan
ilman apua.
Voiko joku vedota siihen, että tämä kokous on vain AA:n jäsenille ja siten estää
osallistumisen? Me kaikki voimme vammautua ja haluankin tuoda asiaa julkisuuteen
auttaakseni myös muita. Miten voimme parantaa tätä tilannetta ja tiedonkulkua?
Toivon, että liikkuessani missäpäin vain, kukaan ei tulisi estämään osallistumistani
kokoukseen. Ymmärrän toki, että jokainen ryhmä on itsenäinen ja tekee omat
ratkaisunsa, mutta ymmärrystä ja rakkautta tarvitaan!
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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Aloite 2.

Aloite

26.12.2018

Aihe: Neuvoston Teidotustoimikunnan ehdotus yhteisen sähköpostiosoitteen
luominen ryhmälle. Tässä ehdotetaan ryhmien valitsevan 2-3 luotettavaa henkilöä
joilla on pidempiaikainen raittius tai he toimivat jo palvelutehtävissä, esim sihteeri ja
ryhmän palveluedustaja aktiivisina ryhmän asiakokokouksessa……..jne. Katso liite!
Palveluopas hyvin selkeä keneen Palvelutoimiston kuuluu ottaa yhteyttä. Eli
Palvelutoimiston kuuluu ottaa yhteyttä ainoastaan ryhmän palveluedustajaan,
Kysymme että onko tämä AA:n kirjallisuuden mukainen ehdotus, varsinkin ottaen
huomioon ryhmän palveluedustajan ja Palvelutoimiston tehtävät? Edustaako
ryhmän palveluedustaja ryhmiensähköposti osoitteen jälkeen ryhmän
ryhmäomatuntoa? Eli onko anonyymien alkoholistien tarkoitus että käännetään
kolmio ylös alaisin? Ryhmämme omatunnon mielestä tässä vesitetään koko ryhmä
omatunto sekä paveluedustajan tehtävät, Pyydämme että Valtuustokokous lukee
Palveluopasta ja ottaa asian käsiteltävksi.

AA-ryhmä Iso Kirja Juhannuskatu 27 as.7 20100 Turku

Liitteenä ryhmän sähköpostin perustaminen.

Ehdotus Neuvoston tiedotustoimikunnalta: Arvoisa AA-ryhmä Yhtenevä
sähköpostiosoitteisto ryhmille -20. Valtuustokokouksen aloitteesta on
tiedotustoimikunnalle annettu tehtäväksi yhtenevien sähköpostitilien luominen,
jonka tarkoitus olisi selkeyttää ja olla apuna sisäisessä tiedottamisessa
palvelutoimiston ja ryhmien välillä. -Tiedotustoimikunta suosittelee gmail.com
osoitteen käyttöä ryhmien ja palvelutoimiston välillä. Ryhmän luotetut palvelijat
(sihteeri/rpe) ovat vastaavasti yhteydessä palvelutoimistoon sekä yksittäisiin
ryhmän jäseniin, joilla on omat sähköpostiosoitteensa. Hyöty ryhmälle - Ryhmä voi
käyttää ryhmän omaa sähköpostiosoitetta tiedottamisessa (Avokokous-ilmoitus,
tapahtumiin ilmoittautuminen ja tiedottaminen) jäsenten anonymiteettiä
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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vaarantamatta. Sähköpostin käyttäjien valinta - Ryhmät valitsevat keskuudestaan 23 luotettavaa hlöä joilla on pidempiaikainen raittius (tai he toimivat jo
palvelutehtävissä, esim. ryhmän sihteeri ja ryhmän palveluedustaja) ryhmän
asiakokouksessa, ryhmän itsetutkiskelukokouksessa, tai vaihtoehtoisesti ryhmän
jäsenet voivat, niin halutessaan, luovuttaa valintatehtävän ryhmätoimikunnan
ratkaistavaksi. - Valitut henkilöt saavat sähköpostiosoitteen perustamisen
yhteydessä siihen salasanan, joka on asetettu sähköpostitiliä luotaessa. -Ryhmän
sihteeri/palveluedustaja ylläpitää yhteydenpitolistaa ryhmästä, jossa on ryhmän
kokouksissa säännöllisesti käyvien henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet, jotka
saavat sähköpostit asianmukaisesti ryhmän sihteerin/ryhmän palveluedustajan
lähettäminä omiin sähköpostiosoitteisiinsa. Jos henkilöllä ei ole henkilökohtaista
sähköpostiosoitetta, voidaan sellainen hänelle perustaa ryhmän jäsenten
avustuksella ja opastuksella. Jos henkilö ei omista tietotekniikkalaitteita, voi hän
käydä lukemassa posteja ilmaiseksi esim. kirjastossa. Salasana luovutetaan vain
ryhmän valitsemille henkilöille. Rotaatiota tapahtuessa uudet palvelijat voivat
vaihtaa salasanan tilin asetuksista. Ryhmän sähköpostiosoitetilin luominen - Kirjoita
internetselaimen hakukenttään ”GMAIL LUO TILI”. Haun mukaan näytölle tulee eri
linkkejä. Klikkaa ”LUO GOOGLE TILI” linkkiä, josta avautuu perustamissivu. Täytä
vaaditut kohdat: - Etu- ja Sukunimeen, esim. Vuori Ryhmä. Tämä nimi näkyy
lähetettävälle. -”VALITSE KÄYTTÄJÄTUNNUS” kohtaan tulee ryhmäsi valitsema
sähköpostiosoite, esim. (rpe.vuoriryhma@gmail.com) ja sen alle valitsemanne
salasana, ja tämän alle vastaavasti vahvistus valitsemallenne salasanalle. Kirjoita
salasana ylös, että se on muistissa varsinaista käyttöä varten. -Jos vastaavia ryhmiä
on useampi, voi osoite olla esim. rpe.vuoriryhma@gmail.com ja toisella vastaavasti
rpe.vuoriryhma1@gmail.com ja siitä numeroin ylöspäin. Huomioi, että Ä-kirjainta ei
tunneta osoitteissa. -Synt. ajaksi voit laittaa ryhmän perustamispäivämäärän, tms.
(vuosiluku täysikäiseksi). Sukupuoleksi voit laittaa ”MUU”. ”Puhelinnumerossa voit
käyttää ryhmän päivystysnumeroa, tai antaa oman. Numeron tulee olla oikea.
Numero ei ole julkisesti näkyvillä ja sen voi myös vaihtaa asetuksista, myös
rotaatiota tapahtuessa. Tällä toiminnalla gmail.com vahvistaa, ettei kyseessä ole
robotti vaan oikea ihminen tiliä perustettaessa. Antamaasi numeroon gmail.com
lähettää tekstiviestinä (SMS) vahvistuskoodin, jonka kirjoitat sen jälkeen, kun olet
antanut puhelinnumeron ja klikannut kohtaa ”JATKA”. Anna koodi
vahvistuskenttään ja klikkaa ”JATKA”. Tili on valmis käytettäväksi. Sähköpostitilin
perustamisen jälkeen - Ilmoita ryhmäsi uusi sähköpostiosoite toimistolle
lähettämällä sähköposti osoitteesta. Sähköpostissa voit selkeyttää mikä ryhmä on
kyseessä kirjaamalla sähköpostiin ryhmän tiedot. (esim. osoite kokouspaikkoihin,
jne.) Huomioitavaa: - Vaikka muutoksia ei vuoden aikana tapahtuisikaan, olisi
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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ryhmän hyvä lähettää aina jokaisen vuoden lopulla tieto siitä, että ryhmällä on vielä
toimintaa ja voimassa oleva sähköpostiosoite. - Mikäli sähköpostitilin avaamisessa
tulee esiin ongelmia tai tulee asian tiimoilta muuta kysyttävää, ota yhteyttä
palvelutoimistoon toimisto@aasuomi.fi Puh. 09- 723 12110

Aloite 3.

Aloitteeni on hyvin yksinkertainnen:
Kirjallisuus digitaaliseen muotoon!
Perustelut: Nykypäivänä yhä enemmän ja enemmän kirjat ja
julkaisut(selvälehti) alkavat tulla digitaalisina e-kirjoina ulos. Itse
olisin jo hankkinut kaiken kirjallisuuden, jos se olisi saatavissa
e-kirjoina. Syy on että kun matkustan paljon, niin 10-20 kirjaa painaa
huomattavasti enemmän paperimuodossa kuin e-kirjana esim kännykässä.
Olen melkeen 100% varma, että kaikki suomenkielinen AA kirjallisuus on jo
olemassa digitaalisessa muodossa jossain. Joten niiden muuttaminen
julkaisukelpoiseen esim. epub muotoon ei sinsä ole isompi taikatemppu. Se
että miten ne sitten julkaistaan: maksullisena jonkun kirjakaupan kautta
vai ilmaisjakeluna(lahjoitusperiaatteela) netissä, niin en ota kantaa. Sitä
saa viisaammat pohtia. Molemmissa tilanteissa hankin kaikki kirjat
itselleni.
Nuorempaa sukupolvea edustavana tämä nyt ei ainakaan vaikeuttaisi uusien
nuorten löytämistä AA:n piiriin.
PS. En osaa kirjoittaa kokouskieltä. Joten joku viisaampi osaa varmaan sen
tempun.
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Aloite 4.

ALOITE 22.PALVELUVALTUUSTOLLE
Arvoisat Valtuutetut , olemme huomioineet ulkomaisia Tv-sarjoja katsellessamme ,
lähinnä englanninkielisiä, että kun niissä käsitellään 12.askeleen ohjelmaa tai AAkokouksia , ne todella usein suomennetaan toisin . Epäilemme että tämä johtuu
tiedonpuutteesta kääntäjien keskuudessa.
Ehdotammekin AA-tietopaketin kokoamista kääntäjiä ja käännösfirmoja ajatellen
valtuuston parhaaksi katsomalla tavalla.
Opas AA-ryhmä

Aloite 5.

ALOITE 22. VALTUUSTOKOKOUKSELLE

Toivoisimme tilannepäivitystä muun muassa 21. valtuustokokouksessa hyväksytylle
aloitteelle, jonka pohjalta päätimme työskennellä aktiivisesti Anonyymien ja
Nimettömien alkoholistien rakenteiden yhdistämiseksi.

Ehdotamme myös selkeän suunnitelman muodostamista, minkä mukaan
rakenteiden yhdistäminen voisi tapahtua mahdollisimman kitkattomasti ja
joutuisasti.

Vantaanlaakson AA-ryhmän puolesta
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E 4. Esitys Suuntaviivaksi
EHDOTUKSIA INTERNET KÄYTTÄYTYMISEEN 11.PERINNETTÄ KUNNIOITTAEN
”Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion
herättämiseen: meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion,
television ja elokuvan piirissä.”
-11.Perinne
Miten tämä liittyy Internetiin? Vuonna 2013, 63. General Service Conference vahvisti, että ”Internet,
sosiaalisen median ja kaikki julkisen kommunikoinnin muodot liittyvät ehdottomasti yhdennentoista Perinteen
viimeiseen lauseeseen, joka kuuluu: ”lehdistön, radion, television ja elokuvan piirissä”.
Nimettömyys toimii kahdella tasolla: A) Henkilökohtaisella, jonka tarkoituksena on suojella AA:ta B)
vetovoimalla ennen kuin huomiolla.
On olemassa suuntaviivat, joiden tarkoitus on suojata tätä näkökohtaa kommunikoitaessa toipumisesta
toisen alkoholistin kanssa. Nämä suuntaviivat ovat kehittyneet huomattavan pitkällä aikajänteellä ja ne ovat
tulos tietoisesta ryhmäomatunnosta.
Yksinkertaisimmassa muodossaan tämä tarkoittaa sitä, että AA jäsenet eivät tunnistaudu toveriseuran
jäseniksi käyttäessään koko nimeään tai kasvokuviaan julkisesti. Tällöin mitään eturistiriitaa ei ole. Jos joku
kuitenkin tunnistautuu AA:n jäseneksi ja käyttää koko nimeään tai valokuvia, se on vastoin 11.Perinnettä.
Kun käytämme digitaalista mediaa, olemme vastuussa omasta nimettömyydestä ja toisen nimettömyyden
suojelemisesta. Kun me julkaisemme jotakin, meidän tulisi harkita julkaisemmeko julkisella tasolla. Kun me
rikomme nimettömyyttä näillä foorumeilla, me voimme vahingossa rikkoa myös muiden nimettömyyttä.
YLEISET SOSIAALISET NETTISIVUT
Facebook on erittäin julkinen luonnostaan. Jäseniltä kerätty data säilyy yhtiön hallussa pysyvästi; henkilö
menettää kaikki oikeudet dataan, jota on julkaistu heidän sivuillaan. Ihmiset voivat kuitenkin perustaa salaisia
ryhmiä. Jos henkilö jostakin syystä näkee ystävän julkaisun ja tykkää siitä, se mahdollistaa ulkopuolisen
tahon, joka ei välttämättä ole ryhmän jäsen, näkemään julkaisun ja tiedot julkaisseesta henkilöstä.
Google + omaa enemmän kontrollointia. Henkilö voi liittyä ryhmään, joka on vain Anonyymeille
Alkoholisteille, ja sitä eivät näe perhe, ystävät, tai työkaverit. Vaikka muut eivät näekään julkaisua, he voivat
nähdä kenellä tuo henkilö on jäsenenä muissa ryhmissä.
LinkedIn ja Pinterest. Näillä sivuilla ei ole mahdollista säilyttää nimettömyyttä.
Twitter- ihmiset voivat käyttää hahmoa piilottaakseen omat yksityistiedot.
Reddit- ei myöskään ole hyvä sivusto nimettömyyden säilyttämiseen.

NIMETTÖMYYS JA SÄHKÖPOSTI
Sähköpostia käytettäessä on tärkeää muistaa vastaanottajien nimettömyys. Toimitettaessa AA -materiaalia tai siihen liittyviä asioita,
on hyvä käyttää ”piilokopio” mahdollisuutta.
AA:n palvelutehtävissä, yleiset sähköpostiosoitteet voidaan luovuttaa rotaatiossa seuraavalle luotetulle palvelijalle. Esimerkiksi,
sähköpostiosoitteen ja tilin rpe.jokuryhmä@gmail.com voisi rotaatiota tapahtuessa luovuttaa seuraavalle. Näin sähköpostiosoite
säilyy tehtävässä, rotaatiosta seuraavaan.

KOKO NIMEN KÄYTTÖ SÄHKÖPOSTEISSA AMMATTILAISILLE
On ehdotettu, että lähestyttäessä sähköpostitse sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia, sähköposti noudattaisi kirjeen muotoa
muutamin huomautuksin: 1) sähköposteja on helppo lähettää eteenpäin, ja 2) sähköpostien sisällöt on helppo leikata ja liittää,
muuttaa ja/tai ladata nettisivuille.
Julkisen tiedottamisen koordinaattori GSO:lla vastaa median sähköposteihin ja kirjeisiin allekirjoituksella:
Vilpittömästi, Anonyymi, (nimeä ei anneta julkaisuihin tai lähetyksiin), Julkisen Tiedottamisen koordinaattori

ONLINE A.A. KOKOUKSET
Aivan kuin tavalliset AA kokouksetkin, netissä tapahtuvat AA kokoukset ovat itsenäisiä. Koska kokous paikalla ei ole selkeää
maantieteellistä sijaintia, ne eivät ole USA:n/Kanadan palvelurakenteen osia. AA:n jäseniä rohkaistaan osallistumaan palveluun
fyysisesti asuinkaupungeissaan ja osallistumaan ryhmäomatunnon päätöksiin paikallisesti.
Lähteet: AA Guidelines, 24. maailmanpalvelukokouksen raporttiin kirjatut kokemukset
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TÄTÄ ON AA. JOHDATUS AA:N TOIPUMISOHJELMAAN
Vain sinä voit päättää
Jos sinulla näyttää olevan ongelma juomisesi kanssa tai jos juomisesi huolestuttaa sinua, saatat olla
kiinnostunut tietämään jotakin Anonyymeistä Alkoholisteista ja AA:n alkoholismista toipumisohjelmasta.
Luettuasi tämän lyhyen yhteenvedon, saatat päättää, ettei AA:lla ole sinulle mitään annettavaa. Jos näin
olisi, ehdotamme vain, että pitäisit asian avoimesti mielessäsi. Tarkastele juomistasi huolella sen tiedon
valossa, jonka saatat oppia näiltä sivuilta. Päättele itse, onko alkoholi muodostunut ongelmaksesi. Ja
muista, että olet aina erittäin tervetullut AA:n tuhansien miesten ja naisten joukkoon, jotka ovat päässeet
juomisen ongelmista ja nyt viettävät rakentavaa ja raitista elämää päivä kerrallaan.

Keitä me olemme?
Me AA:laiset olemme miehiä ja naisia, jotka ovat todenneet ja myöntäneet, että emme hallitse alkoholin
käyttöämme. Olemme oppineet, että meidän täytyy elää ilman alkoholia, jos haluamme välttää oman ja
läheistemme tuhon.
Sadoilla paikkakunnilla sijaitsevine paikallisine ryhminemme olemme osa epävirallista ja kansainvälistä
toveriseuraa, jolla on tällä hetkellä jäseniä yli 180 maassa. Meillä on vain yksi päätarkoitus: pysyä itse
raittiina ja auttaa muita puoleemme kääntyviä saavuttamaan raittius.
Me emme ole liittoutuneet minkään ryhmän, asian tai uskonnollisen liikkeen kanssa. Me emme värvää
uusia jäseniä, mutta toivotamme heidät tervetulleiksi. Me emme kerro väkisin muille kokemustamme
ongelmallisesta juomisesta, mutta jaamme kokemuksemme, jos meiltä kysytään.
Jäsenkunnastamme löydät kaiken ikäisiä miehiä ja naisia, joilla on erilaisia sosiaalisia, taloudellisia tai
kulttuurisia taustoja. Monet meistä joivat vuosikausia ennen kuin tajusivat, etteivät kykene käsittelemään
alkoholia. Toiset taas olivat onnekkaampia ja tiedostivat aiemmin juomisensa alussa, että alkoholin
käytöstä oli tullut hallitsematonta.
Juomisemme seuraukset ovat myös vaihdelleet. Joidenkin täytyi ajautua yhteiskunnan ulkopuolelle ennen
kuin he tulivat hakemaan apua AA:sta. Jotkut olivat menettäneet perheensä, omaisuutensa ja
itsekunnioituksensa. Olimme eläneet pummeina eri kaupungeissa. Jotkut olivat olleet sairaaloissa tai
vankiloissa lukemattomia kertoja. Olimme syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin – yhteiskuntaa,
perhettämme, työnantajiamme ja itseämme kohtaan.
Jotkut meistä eivät ole koskaan olleet sairaalahoidossa tai vankilassa. Emme ole menettäneet
työpaikkaamme tai perhettämme juomisen seurauksena. Mutta lopulta huomasimme, että alkoholi oli
sekoittanut elämämme. Kun havaitsimme, ettemme kyenneet elämään ilman alkoholia, menimme
etsimään apua AA:sta.
Monet uskontokunnat ovat edustettuina toveriseurassamme, ja monet uskonnolliset johtajat ovat
rohkaisseet kasvuamme. Joukossamme on myös ateisteja ja epäilijöitä. Mikään uskonto, usko tai
uskonnottomuus ei ole ehtona jäsenyydellemme.
Meitä yhdistää yhteinen ongelma, alkoholi. Kun tapaamme ja autamme toisia alkoholisteja yhdessä ja
keskustelemme toistemme kanssa, pysymme selvin päin ja juomisen pakkomielle, joka kerran oli ylitse
pääsemätön voima elämässämme, häviää.
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Me emme luule olevamme ainoita, joilla on vastaus ongelmajuomiseen. Tiedämme, että AA-ohjelma auttaa
meitä, ja olemme nähneet sen lähes poikkeuksetta auttavan jokaista tulokasta, joka on rehellisesti ja aidosti
halunnut lopettaa juomisen.
AA:n avulla olemme oppineet monia asioita alkoholismista ja itsestämme. Yritämme pitää nämä tosiasiat
tuoreina ajatuksissamme koko ajan, koska ne näyttävät olevan avain raittiuteemme. Meille raittius on aina
ensisijainen.

Mitä olemme oppineet alkoholismista?
Alkoholismi on yksi ihmiskunnan historian vanhimmista ongelmista. Vasta äskettäin olemme päässeet
hyötymään uusista lähestymistavoista ongelmaan. Esimerkiksi lääkärit tietävät tänään paljon enemmän
alkoholismista kuin heidän edeltäjänsä vain pari sukupolvea sitten. He ovat alkaneet määrittää ongelmaa ja
tutkia sitä yksityiskohtaisesti.
Vaikka ei ole olemassa muodollista AA:n määritelmää alkoholismista, useimmat meistä ovat yhtä mieltä
siitä, että meille se on fyysinen ja henkinen pakkomielle. Tarkoitamme, että meillä oli selvä fyysinen tarve
nauttia alkoholia hallitsemattomasti ja välittämättä terveen järjen rajoista. Meillä ei ainoastaan ollut
epänormaali alkoholin himo, vaan me myös annoimme useasti periksi sille mitä sopimattomimpina hetkinä.
Me emme tienneet milloin (tai miten) lopettaa juominen. Usein, meillä ei ollut tarpeeksi ymmärrystä olla
aloittamatta.
Alkoholisteina olemme oppineet kantapään kautta, ettei tahdonvoima yksin, olkoon se muissa asioissa
kuinka luja tahansa, ollut tarpeeksi luja pitämään meidät selvin päin. Olemme yrittäneet pidättäytyä
juomasta tiettyinä aikoina. Olemme tehneet juhlallisia lupauksia. Olemme vaihtaneet merkkejä ja juomia.
Olemme yrittäneet juoda vain tiettyinä kellonaikoina. Mutta mitkään suunnitelmamme eivät toimineet.
Aina päädyimme ennemmin tai myöhemmin juovuksiin, vaikka meillä oli kaikki järjelliset syyt pysyä selvin
päin.
Olemme käyneet läpi synkkiä epätoivon hetkiä, jolloin olimme varmoja, että mielemme on sairas. Aloimme
vihata itseämme kykyjemme hukkaamisesta ja perheellemme ja muille aiheuttamastamme huolesta.
Toistuvasti antauduimme itsesäälin valtaan ja julistimme, ettei mikään pystyisi meitä koskaan auttamaan.
Voimme nyt hymyillä noille muistoille, mutta aikanaan ne olivat synkkiä, epämiellyttäviä kokemuksia.

Alkoholismi ‒ sairaus
Tänään olemme valmiit hyväksymään ajatuksen, että alkoholismi on sairaus, etenevä sairaus, jota ei voida
parantaa, mutta kuten eräät muutkin sairaudet, sen eteneminen voidaan pysäyttää. Hyväksymme, että
sairaudessa ei ole mitään hävettävää, olettaen, että kohtaamme ongelman rehellisesti ja yritämme tehdä
sille jotakin. Olemme täysin valmiit myöntämään, että olemme yliherkkiä alkoholille ja että on terveen
järjen mukaista olla erossa allergiamme lähteestä.
Ymmärrämme nyt, että kun henkilö on kerran ylittänyt rankan juomisen ja pakonomaisen juomisen välisen
näkymättömän rajan, hän jää pysyvästi alkoholistiksi. Sikäli kun tiedämme, paluuta normaaliin, sosiaaliseen
juomiseen ei ole. ”Kerran alkoholisti, aina alkoholisti” on yksinkertaisesti totuus, jonka kanssa meidän on
elettävä.
Olemme myös oppineet, että alkoholisteilla ei ole paljon vaihtoehtoja. Jos he jatkavat juomista, heidän
ongelmansa pahenevat kasvavassa määrin ja edessä on varmuudella kurjuutta, vankiloita, hoitolaitoksia tai
ennenaikainen kuolema. Ainoa vaihtoehto on lopettaa juominen kokonaan ja pidättäytyä pienimmästäkin
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määrästä alkoholia missään muodossa. Jos alkoholistit ovat halukkaita seuraamaan tätä polkua ja
käyttämään hyväkseen saatavilla olevaa apua, heille voi avautua aivan uusi elämä.
Juomisemme alussa oli aikoja, jolloin olimme vakuuttuneita, että meidän täytyi vain tarkkailla juomistamme
ja lopettaa toisen, viidennen tai seuraavan ryypyn jälkeen. Vähitellen ymmärsimme, ettei viides, kymmenes
tai edes kahdeskymmenes ryyppy saanut meitä juovuksiin vaan ensimmäinen. Ensimmäinen ryyppy sai
vahingon aikaan. Ensimmäinen ryyppy aloitti koko karusellin. Ensimmäinen ryyppy sai aikaan alkoholistisen
ajatuksen ketjureaktion, joka johti hallitsemattomaan juomiseen.

AA:ssa tämä sanotaan näin: Alkoholistille yksi ryyppy on liikaa ja tuhat liian vähän.
Monet meistä oppivat juoma-aikoinaan, että pakolliset raittiit kaudet eivät olleet yleensä miellyttäviä
kokemuksia. Jotkut meistä pystyivät olemaan silloin tällöin selvin päin päiviä, viikkoja ja jopa vuosia. Mutta
emme nauttineet raittiudesta. Olimme kuin marttyyreitä. Tulimme ärtyisiksi, ja meidän kanssamme oli
vaikea elää ja työskennellä. Sinnittelimme odotellen aikaa, jolloin voisimme ottaa taas ryypyn.
Nyt kun olemme AA:ssa, meillä on uusi näkökulma raittiuteen. Nautimme vapaudesta ja halusta olla
juomatta. Koska emme voi olettaa juovamme normaalisti koskaan tulevaisuudessa, keskitymme elämään
täyttä elämää ilman alkoholia tänään. Eiliselle emme voi mitään ja huomisesta emme tiedä.
Meidän täytyy huolehtia vain tästä päivästä. Ja tiedämme kokemuksesta, että pahimmatkin juopot voivat
olla kaksikymmentäneljä tuntia ilman ryyppyä. Heidän täytyy ehkä siirtää ryyppyä tunti tai jopa vain
minuutti kerrallaan eteenpäin – mutta he oppivat, että sitä voi siirtää eteenpäin jakson kerrallaan.
Kun ensimmäistä kertaa kuulimme AA:sta, vaikutti uskomattomalta, että kukaan joka oli juonut
holtittomasti, pystyisi saavuttamaan ja säilyttämään raittiuden, jollaisesta vanhemmat AA:n jäsenet
puhuivat. Jotkut meistä olivat taipuvaisia ajattelemaan, että meidän juomisemme oli ollut ainutlaatuista ja
kokemuksemme erilaisia ja että AA saattoi toimia muiden kohdalla , mutta ei meidän. Me muut, joita
juominen ei vielä ollut vahingoittanut vakavasti, järkeilimme, että AA saattaa olla hyväksi laitapuolen
pummeille, mutta me saattaisimme pystyä hoitamaan ongelman itse.
Kokemuksemme AA:ssa on opettanut meille kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin, kaikki alkoholistit kohtaavat
samat perusongelmat kerjäävätpä he olutta kadulla tai ovat johtavassa asemassa isossa yrityksessä.
Toiseksi, nyt me arvostamme sitä, että AA:n toipumisohjelma toimii lähes jokaisen alkoholistin kohdalla,
joka vilpittömästi haluaa sen toimivan, eikä se ole riippuvainen yksilön taustasta tai juomatavoista.

Teimme päätöksen
Kaikkien meidän nyt AA:ssa olevien täytyi tehdä yksi ratkaiseva päätös ennen kuin tunsimme olevamme
turvassa uudessa elämäntavassa ilman alkoholia. Meidän täytyi kohdata tosiasiat itsestämme ja
juomisestamme totuudenmukaisesti ja rehellisesti. Meidän täytyi myöntää, että olimme voimattomia
alkoholin suhteen. Joillekin meistä se oli hankalin ehdotus, joka koskaan oli tullut eteemme.
Emme tienneet paljoakaan alkoholismista. Meillä oli omat ajatuksemme sanasta alkoholisti. Yhdistimme
sen irtolaisuuteen. Meidän mielestämme se varmaankin tarkoitti tahdon ja luonteen heikkoutta. Jotkut
meistä työnsivät syrjään sen myöntämisen, että olisimme alkoholisteja. Jotkut myönsivät sen vain osittain.
Useimmat meistä olivat kuitenkin helpottuneita, kun meille selitettiin, että alkoholismi oli sairaus.
Ymmärsimme, että jotakin oli tehtävä sairaudelle, joka uhkasi tuhota meidät. Emme enää yrittäneet
uskotella itsellemme ja toisille, että voisimme käyttää alkoholia, kun kaikki tosiasiat näyttivät toisin.
Olimme alusta alkaen vakuuttuneita siitä, ettei kukaan voisi sanoa meille, että olimme alkoholisteja.
Myöntämisen tuli tulla meiltä, ei lääkäriltä, papilta, vaimolta tai aviomieheltä. Sen täytyi perustua
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tosiasioihin, jotka me itse tiesimme. Ystävämme saattoivat tietää ongelmamme luonteen, mutta me
olimme ainoita, jotka voisivat sanoa varmasti, oliko juomisemme hallinnassamme vai ei.
Toistuvasti kysyimme: ”Mistä voin tietää, olenko todella alkoholisti?” Meille kerrottiin, ettei ole olemassa
tarkkoja sääntöjä alkoholismin määrittelemiseksi. Opimme kuitenkin, että oli olemassa varoittavia
merkkejä. Jos tulimme juovuksiin, kun kaikki järkisyyt vaativat pysymään selvin päin, jos juomisemme oli
enenevässä määrin mennyt huonompaan suuntaan, jos juomisemme ei ollut yhtä hauskaa kuin ennen –
ymmärsimme, että nämä olivat merkkejä sairaudesta, jota kutsumme alkoholismiksi. Kun tarkastelimme
juomakokemuksiamme ja niiden seurauksia, useimmat meistä kykenivät löytämään lisää merkkejä, joista
tunnistimme totuuden itsestämme.
Luonnollisesti tulevaisuus ilman alkoholia tuntui pelottavalta. Pelkäsimme, että uudet ystävämme AA:ssa
olisivat tylsiä tai vielä pahempaa, kiiluvasilmäisiä saarnamiehiä. Sen sijaan huomasimme, että he olivat
ihmisiä kuten mekin, mutta heillä oli erikoinen kyky ymmärtää ongelmamme – myötätuntoisesti ilman
tuomitsemista.
Aloimme pohtia, mitä meidän täytyi tehdä pysyäksemme raittiina, mitä jäsenyys AA:ssa maksaisi ja kuka
johtaa organisaatiota, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Pian huomasimme, ettei AA:ssa ollut mitään
pakkoja ja ettei ketään vaadittu seuraamaan mitään rituaaleja tai elämäntapoja. Opimme myös, ettei
AA:ssa ole mitään jäsenmaksuja. Kulut kokoushuoneista, virvokkeista ja kirjallisuudesta kerätään
kierrättämällä lipasta. Mutta edes tämänkaltaiset lahjoitukset eivät ole vaatimuksena jäsenyydelle.
Pian meille tuli selväksi, että AA:lla on vain vähin mahdollinen organisaatio eikä ole ketään antamassa
määräyksiä. Kokousjärjestelyistä vastaavat kokouspalvelijat, jotka vaihtuvat säännöllisesti antaen tilaa
uusille ihmisille. Tämä vaihtuvuuden periaate on suosittu AA:ssa.

Pysyminen selvin päin
Miten sitten onnistumme pysymään selvin päin näin epämuodollisessa ja löysästi nivoutuneessa
toveripiirissä?
Vastaus on, että kun olemme saavuttaneet raittiuden, yritämme säilyttää sen tarkkailemalla ja seuraamalla
meitä edeltäneiden AA:laisten onnistuneita kokemuksia.
Heidän kokemuksensa antaa meille tietyt työkalut ja ohjeet, jotka voimme vapaasti hyväksyä tai hylätä.
Koska raittiutemme on tärkeintä elämässämme tänään, on mielestämme viisasta seurata niitä, jotka ovat jo
osoittaneet, että AA:n toipumisohjelma todella toimii.
24 tunnin ohjelma
Me emme esimerkiksi lupaa, ettemme enää ikinä joisi. Sen sijaan yritämme seurata AA:n 24 tunnin
ohjelma. Keskitymme pysymään selvänä juuri kuluvat 24 tuntia. Me yksinkertaisesti yritämme pysyä yhden
päivän ilman ryyppyä. Jos tunnemme pakottavaa tarvetta ryyppyyn, me emme väistä tai vastusta. Me
ainoastaan siirrämme tämän ryypyn huomiseen.
Yritämme pitää ajatuksemme rehellisenä ja totuudenmukaisena, kun alkoholi on kyseessä. Jos meitä
houkuttelee juominen – houkutus yleensä häviää AA:ssa muutamassa kuukaudessa – kysymme itseltämme,
onko juuri tämä ryyppy kaikkien niiden seurausten arvoinen, joita olemme juodessamme aiemmin
kokeneet. Pidämme mielessämme, että olemme täysin vapaita tulemaan juovuksiin, jos haluamme, ja että
valinta juomisen ja juomattomuuden välillä on kokonaan meidän. Tärkeintä on, että ymmärrämme
olevamme alkoholisteja ja että tulemme aina olemaan alkoholisteja, olimmepa olleet kuinka kauan tahansa
juomatta – ja alkoholistit, kuten tiedämme, eivät koskaan enää voi juoda sosiaalisesti ja normaalisti.
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Seuraamme onnistuneiden vanhempien jäsenten kokemusta myös muissa suhteissa. Käymme tavallisesti
säännöllisesti paikallisen AA-ryhmän kokouksissa. Ei ole olemassa sääntöä, joka tekisi osallistumisen
pakolliseksi. Emme myöskään aina osaa sanoa, miksi saamme innoitusta, kun kuuntelemme muiden
jäsenten kertomuksia ja tulkintoja. Useimmat meistä kuitenkin ovat sitä mieltä, että osallistuminen
kokouksiin ja muu rento yhteydenpito AA-ystäviin ovat tärkeitä tekijöitä raittiutemme ylläpidossa.

Kaksitoista askelta
Liityttyämme AA:han kuulimme heti alussa alkoholismista toipumisen kahdestatoista askeleesta.
Huomasimme, että nämä askeleet olivat ensimmäisten jäsenten yritys kirjata muistiin kehityksensä, kun he
edistyivät hallitsemattomasta juomisesta raittiuteen. Havaitsimme, että avaintekijä tässä kehityksessä oli
nöyryys, joka yhdistyi itseämme Korkeampaan Voimaan luottamiseen. Vaikka jotkut jäsenet pitivät
parempana käyttää tästä voimasta nimeä Jumala, meille kerrottiin, että jokainen voi tulkita sen
henkilökohtaisella tavallaan. Voisimme käsittää tämän voiman millaisena haluamme. Koska alkoholista oli
tullut korkeampi voimamme juoma-aikoinamme, meidän täytyi myöntää, ettemme ehkä pystyisi
pyörittämään koko näytelmää itse vaan oli järkevää kääntyä toisaalle avun saamiseksi.
Kun olemme jonkin aikaa kasvaneet AA:ssa, käsityksemme Korkeammasta voimasta tulee kypsemmäksi.
Mutta se on oma käsityksemme, eikä kukaan ole pakottanut sitä meille.
Lopuksi huomasimme kahdennestatoista askeleesta ja vanhempien jäsenten kokemuksesta, että työ
muiden alkoholistien kanssa, jotka kääntyivät AA:n puoleen, oli tehokas tapa vahvistaa omaa
raittiuttamme. Aina kun mahdollista, yritimme tehdä oman osuutemme mutta pidimme mielessä, että
ihminen itse oli ainoa, joka kykeni määrittämään, oliko hän alkoholisti vai ei.
Muiden AA:n jäsenten kokemus johdatti meidät ymmärtämään uudella tavalla kolmen kuluneen sanonnan
merkityksen. ”Ensimmäiset asiat ensiksi” on eräs iskulauseistamme muistuttaen meitä, että vaikka kuinka
yrittäisimme, emme ehdi tekemään kaikkea kerralla, vaan meidän täytyy muistaa raittiuden tärkeys kaikissa
yrityksissä rakentaa elämämme uudestaan.
”Hiljaa hyvä tulee” on toinen vanha iskulause, jolla on uusi merkitys alkoholisteille, jotka toistuvasti
työskentelivät liian kuumeisesti. Kokemus osoittaa, että alkoholistien pitäisi ja he voivat oppia
rauhallisemman tahdin. ”Elä ja anna elää” on kolmas sanonta, toistuva ehdotus alkoholisteille, ettei heillä
raittiuden vuosistaan huolimatta ole varaa tulla suvaitsemattomaksi muita ihmisiä kohtaan.
AA:n kirjat ja vihkoset ovat myös hyvä apu. Pian tultuamme AA:han useimmilla meistä oli tilaisuus lukea
kirja Nimettömät Alkoholistit, AA:laisten kokemusten kirja. Siihen ensimmäiset jäsenet tallensivat tarinansa
ja periaatteet, joiden avulla he uskoivat toipuneensa. Useat jäsenet, jo vuosia raittiina ollet, edelleen
viittavat tähän ja muihin AA:n kirjoihin hakiessaan oivalluksia ja innostusta. AA julkaisee säännöllisesti
ilmestyviä lehtiä, jotka on suunnattu yhtä hyvin tulokkaille kuin vanhoille jäsenille.
Koska AA on pohjimmiltaan elämäntapa, vain harvat ovat koskaan kyenneet kuvaamaan täysin
täsmällisesti, kuinka toipumisohjelman eri elementit ovat vaikuttaneet heidän raittiuteensa. Me emme
kaikki suinkaan tulkitse ja elä AA ohjelmaa tarkasti samalla tavalla.
Voimme kuitenkin todistaa, että AA toimii meidän kohdalla, kun monet muut yritykset raittiuden
saavuttamiseksi ovat pettäneet. Useat jäsenet, jotka ovat olleet vuosia raittiina, sanovat, että he
yksinkertaisesti hyväksyivät uskomisen ohjelmaan, eivätkä he vieläkään täysin ymmärrä, miten AA toimii
heidän kohdallaan. Kuitenkin he yrittävät välittää uskonsa muille, jotka ymmärtävät liiankin hyvin, kuinka
tuhoisasti alkoholi toimii alkoholistia vastaan.
Toimiiko AA kaikille?
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AA:n toipumisohjelma alkoholismista toimii uskoaksemme lähes kaikille, joilla on halu lopettaa juominen.
Se saattaa toimia jopa niille, joita on kannustettu AA:n suuntaan. Monet meistä ovat ottaneet ensimmäisen
yhteyden AA:han sosiaalisen tai työhön liittyvän painostuksen vuoksi. Myöhemmin olemme tehneet oman
ratkaisumme.
Olemme nähneet joidenkin alkoholistien kompastelevan ennen ohjelmaan pääsyä. Olemme nähneet useita,
jotka ovat tehneet vain puolinaisia yrityksiä seurata näitä testattuja periaatteita, jotka ovat auttaneet
maailmanlaajuisesti miljoonia ylläpitämään raittiutta. Puolinaiset yritykset eivät yleensä auta.
Mutta huolimatta siitä, kuinka alhaalle alkoholisti on vajonnut tai kuinka ylhäällä hän on yhteiskunnassa,
tiedämme kokemustemme ja havaintojemme perusteella, että AA tarjoaa järkevän tavan päästä juomisen
oravanpyörästä. Monet meistä ovat havainneet sen helpoksi tavaksi.
Kun ensi kertaa käännyimme AA:n puoleen, monilla meistä oli lukuisia vakavia ongelmia – huolia rahan,
perheen, työn ja itsemme kanssa. Pian huomasimme, että alkoholi oli välitön, keskeinen ongelmamme.
Sitten kun meillä oli tämä ongelma hallinnassa, kykenimme onnistuneesti lähestymään muita ongelmia.
Näiden ongelmien ratkaisut eivät aina ole olleet helppoja, mutta raittiina olemme pystyneet tulemaan
niiden kanssa toimeen paljon tehokkaammin kuin juoma-aikana.

Uusi ulottuvuus
Aikoinaan useat meistä uskoivat, että alkoholi oli ainoa asia, joka teki elämän siedettäväksi. Emme edes
voineet uneksia elämästä ilman viinaa. Tänään AA:n ohjelman avulla meistä ei tunnu, että mitään olisi
riistetty pois. Pikemminkin meistä on tullut vapaita ja olemme löytäneet uuden ulottuvuuden elämäämme.
Meillä on uusia ystäviä, uusia näköaloja ja uusia asenteita. Vuosien epätoivon ja pettymyksen jälkeen
monet meistä kokevat, että olemme todella alkaneet elää ensimmäistä kertaa. Iloitsemme saadessamme
jakaa tämän uuden elämän vielä alkoholismista kärsivien kanssa, jotka kuten mekin kerran, etsivät tietä
pimeydestä valoon.
Alkoholismi on yksi vakavimmista terveysongelmista maassamme. On arvioitu, että satojatuhansia miehiä
ja naisia kärsii tästä etenevästä sairaudesta. AA:n jäseninä toivomme saavamme tilaisuuden jakaa
kokemuksemme tämän sairauden pysäyttämisestä jokaisen kanssa, joka etsii apua. Ymmärrämme, ettei
millään mitä sanomme ole todellista merkitystä, ennen kuin alkoholisti itse henkilökohtaisesti myöntää,
kuten mekin kerran myönsimme, että alkoholi on tyrmännyt hänet ja hän haluaa apua.
Mistä AA löytyy?
AA:n apu on saatavilla ilman maksua, sitoutumista ja velvoitteita. Meillä on ryhmiä melkein jokaisessa
kaupungissa ja jokaisella paikkakunnalla ympäri maailman. Etsi netissä hakusanoilla AA, Anonyymit
alkoholistit tai Nimettömät alkoholistit. Tietoa paikallisista kokouksista saa usein lääkäreiltä,
sairaanhoitajilta, papeilta, poliisilta ja alkoholismin hoitolaitoksista, jotka tuntevat ohjelmamme.
Ne, jotka eivät löydä kokouksia, voivat kääntyä puoleemme:
TÄHÄN YHTEYSTIEDOT
Teille kerrotaan lähin kokouspaikka ja -aika.
Jokainen, joka kääntyy AA:n puoleen voi olla varma, että hänen nimettömyyttään suojellaan.
Jos sinusta tuntuu, että sinulla on alkoholin kanssa ongelmia, ja jos vilpittömästi haluat lopettaa juomisen,
maailmanlaajuisesti enemmän kuin kaksi miljoonaa AA:laista voi todistaa, että ohjelma toimii meille ja ettei
ole mitään syytä maailmassa, etteikö se voisi toimia myös sinun kohdallasi.
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AA:N KAKSITOISTA ASKELTA
1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin
voimin kyenneet selviytymään.
2. Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme.
3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin Hänet käsitimme.
4. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkistelun.
5. Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.
6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.
7. Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.
8. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.
9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet
heitä tai muita.
10. Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.
11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet
käsitämme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.
12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille
sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.
AA:n KAKSITOISTA PERINNETTÄ:
1. Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla, henkilökohtainen toipuminen riippuu AA:n yhtenäisyydestä.
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.
4. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa.
5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus – viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille.
6. AA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata AA:n nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä

ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vierottaisi meitä päätarkoituksestamme.
7. Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset.
8. Alcoholics Anonymous -seuran tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä.
9. AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi
vastuussa niille, joita palvelevat.
10. Alcoholics Anonymous -seuralla ei ole mielipidettä ulkopuolisista virtauksista; sen takia AA:n nimi ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi
julkisiin kiistoihin.
11. Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen; meidän tulee aina ylläpitää
henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön radion, television ja elokuvan piirissä.
12. Nimettömyys on perinteittemme henkinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen
edelle.
Vaikka kaksitoista perinnettä ei mitenkään sido mitään ryhmää, on suurin osa ryhmistä ottanut ne AA:n sisäisen ja julkisen toimintansa
perustaksi.
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E 7. Rakenteen itsetutkiskelu
21. PVK:n suosituslistan kohta 11.
(Selvitetään rakenteen itsetutkiskelun eri vaihtoehdot)
21. PVK:ssa tehdyt kirjaukset:
Ison Salin kokouksen yhteydessä tehdyt kirjaukset ja kokouksen lopputulema,
toimikuntia erittelemättä:
Ehdotamme, että rakenteen itsetutkiskelu otetaan Anonyymien Alkoholistien valtuustokokouksen
ohjelmaan tulevien 3 vuoden ajaksi.
Kannatetaan lämpimästi rakenteen itsetutkistelua.
Suosittelemme Pohjois-Amerikan mallin mukaista valtuustokokouksen rakenteen, prosessien ja
toimintatapojen itsetutkiskelua (nojautuen 12 käsitteeseen) (lähde: Box 459 / summer 2014)
Hyväksytään aloite, mutta ehdotamme itsenäistä, erillistä päivää. Se ei tulisi liian kalliiksi.
Valtuustokokouksen aikana itsetutkiskeluun ei ole juuri aikaa. Valtuustorakenteen tarkoitus on
taata, että päätarkoituksemme saadaan tehtyä. On syytä tarkastella, auttaako ja toimiiko rakenne
suhteessa päätarkoitukseen.

Valtuustokokous: Toimintasuositus neuvostolle rakenteen itsetutkiskelun
eri vaihtoehtojen selvittämiseksi seuraavalle valtuustokokoukselle.
Ehdotus:
-PVK:ssa
perjantai-illan kokouksessa tmk-järjestäytymisen jälkeen käsitteisiin nojautuen
vuosi 1: suhteessa Käsitteeseen 3 ja 9 (Päättämisen oikeus ja Palvelujohtajuus)
vuosi 2: suhteessa Käsitteeseen 4 ja 5 (Osallistumisen oikeus ja Vetoamisen oikeus)
vuosi 3: suhteessa käsitteeseen 12 (12. Käsite on se hengellinen perusta, jonka
pohjalta valtuustokokouksemme toimii ja työskentelee)
hyödyntäen ”Käsitevihkosen” lopussa olevaa käsitteiden tarkistuslistaa.

-Palveluneuvostolla samat Käsitteet kuin PVK
Palveluvaltuusto voi velvoittaa vain itsensä ja Palveluneuvostoa
”Periaatteet ennen henkilöitä”
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-alueet ja piirit
vuosi 1: suhteessa Käsitteeseen 1 (Ylin auktoriteetti perustuu yhteisömme
ryhmäomatuntoon) ja 2 (Valtuustokokous on yhteisömme toimiva ääni ja omatunto)
vuosi 2: suhteessa Käsitteisiin 3 (Päättämisen oikeus), 4 (Osallistumisen oikeus) ja
5 (Vetoamisen oikeus)
vuosi 3: suhteessa Käsitteeseen 6 (Luottamushenkilöiden aloitteellisuus ja vastuu) ja
9 (Palvelujohtajuus)
Käsitteiden tarkistuslistaa hyödyntäen

-ryhmät
vuosi 1: suhteessa Käsitteeseen 1 (Ylin auktoriteetti perustuu yhteisömme ryhmäomatuntoon) ja 2 (Valtuustokokous on yhteisömme toimiva ääni ja omatunto)
sekä 2. Perinteeseen (Yksi arvovalta – rakastava Jumala niin kuin Hän saattaa
ilmaista itsensä ryhmäomatunnossamme)
vuosi 2: suhteessa Käsitteisiin 3 (Päättämisen oikeus), 4 (Osallistumisen oikeus)
ja 5 (Vetoamisen oikeus)
vuosi 3: suhteessa Käsitteisiin 6 (Luottamushenkilöiden aloitteellisuus ja vastuu),
7 (Palveluvaltuusto ja Palveluneuvosto) ja 9 (Palvelujohtajuus)
Käsitteiden ja Perinteiden tarkistuslistaa hyödyntäen

Monella ryhmällä on säännölliset itsetutkiskelu kokoukset jotka peilaavat ryhmän
paikallista toimintaa.
Tämä käsitteisiin nojautuva on ajateltu osaksi koko rakennetta koskevaa
itsetutkiskelua jota tehtäisi rakenteen kaikilla tasoilla kolmen vuoden ajassa. Tämä
voisi myöskin edesauttaa Käsitteiden kiinnostavuutta.
Ryhmiä, piirejä ja alueita toivotaan lähettävän sähköisen yhteenvedon tuloksistaan
palvelutoimistolle. Näistä kasataan kooste seuraavaan Valtuustokokoukselle.
PVK voi kuitenkin vain antaa suosituksia alueille ja ryhmille
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