ANONYYMIT ALKOHOLISTIT 23. VALTUUSTOKOKOUS
11.–13.9.2020 KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI

A 1. Tervetuloa

Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat
Palveluneuvosto toivottaa Teidät kaikki tervetulleeksi Anonyymien Alkoholistien
23. valtuustokokoukseen Kiljavalle Lomakoti Kotorantaan.
Kokouspaikan sijainti ja muut tiedot löytyvät www.kotoranta.fi nettisivulta.
Kokousmateriaali on kotisivujemme (www.aasuomi.fi) Jäsenille -osiossa,
VK 2020 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.
23.VK:lle osoitetut aloitteet on jaettu helmikuun aikana valtuutetuille tutustumista varten. Niihin
kannattaa perehtyä huolella jotta valtuustokokouksen toimikuntien ja myöhemmin ison salin
käsittelyt johtavat hyvään lopputulokseen.
Osanottajien läsnäolo koko valtuustokokouksen aikana on välttämätön jotta ryhmäomatunnon
etsiminen mahdollistuu.
Päiväjärjestys on kokoukselle laadittu niin että ainoastaan ruokailut on tiukasti aikataulutettu,
ajat löytyvät kunkin kokouspäivän päiväjärjestyksen viimeisistä riveistä.
23. valtuustokokouksen itsetutkiskelu suoritetaan toimikunnissa koko valtuustokokouksen toimintaa
arvioiden suhteessa käsitteisiin 3 ja 9.
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 2019 – 2020. 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
11.00

12.00

11.30
16.30
20.30

11.09.
ILMOITTAUTUMINEN
Majoitus, tervetulokahvit, käytännön
järjestelyt: kokoustilat, kahvit, ruokailut,
saunat ym.
23. VALTUUSTOKOKOUKSEN AVAUS
Kynttilän sytytys, hiljainen hetki,
tyyneysrukous
Päätöslauselma
AA:n palvelun perintö, kirj. Bill W.
AA text på svenska: varför behöver vi
servicekonferens?

Nisse

Timo

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

Timo

23. VK:n YLEISISTUNTO
Tervetulotoivotus ja ilmoitukset:
Peruskirjan mukaan kokoonkutsuttu VK on
päätösvaltainen omissa asioissaan.
Yhteisön jäsenten tasavertaisuus, puh.vuorot
pj:ltä merkillä.
23. 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

Taina

TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokoustilojen sijainti, toimikunnan
kokoonpano, pj:n ja sihteerin varmistus ym.
ITSETUTK. (toimikunnissa [Valtuuston
toiminta käsitteen 3 ja 9 valossa])
Käs. 3 ja 9 tarkistuslistaa hyödyntäen
(tmk:n sihteeri kirjaa kokemukset)
RUOKAILUT PERJANTAI:
TULOKAHVIT+SUOLAISTA
PÄIVÄLLINEN
ILTAPALA
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LAUANTAI

4

12.09.

07.00

AAMUN AVAUS

08.30

TOIMIKUNTATYÖ ALKAA
Toimikunnan esityslistan mukaan

Anonyymi

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
12 Perinnettämme; AA;n tulevaisuus
nykymaailmassa
(nuorempi sihteeri kirjaa kokemukset)
RUOKAILUT LAUANTAI:
AAMIAINEN
LOUNAS
PÄIVÄKAHVI
PÄIVÄLLINEN
SAUNA JA ILTAPALA

Anna ja
Petteri

AAMUN AVAUS
23. VK YLEISISTUNTO
Toimikunnissa käsitellyt asiat
Vuoden teema 2020-2021
Taloustilanne
Luottamushenkilöiden nimeäminen ja
vahvistus
24. VK:n paikka, aika, kustannukset
24. VK:n pj:n valinta
Valtakunnalliset tapaamiset
23. VK:n YLEISISTUNNON PÄÄTÖS

Anonyymi

SUNNUNTAI 13.09.
07.00
08.30

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
11.00

12.00

11.09.
ANMÄLNING
Logi, välkomstkaffe , praktiska arrangemang,
mötesutrymmen, pauser, mattider, bastu mm.

Nisse

22. SERVICEKONFERENS ÖPPNING
Tändning av ljuset, en tyst stund, Sinnesrobönen
Timo
Resolutionen
Tredje legatet, skrivet av Bill W
AA text på svenska: varför behöver vi servicekonferens?
22. SK:s medlemmar: Nordiska delegater, observatörer,
Timo
förtroenderådet, kontorsansvarige, servicedelegaterna och
konferensens funktionärer.
Praktisk information om konferensveckoslutet.
Nisse
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

Taina

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, kommitténs sammansättning mm.

11.30
16.30
20.30

SJÄLVRANSAKAN (görs i kommittéerna [Konferensens
verksamhet i ljuset av koncept 3 och 9 ])
Koncept 3 och 9 med stöd av ”checklistan” i koncepthäftet
(sekreteraren skriver upp erfarenheterna)
MÅLTIDER FREDAG:
VÄLKOMSTKAFFE+NÅGOT SALT
MIDDAG
KVÄLLSMÅL
12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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LÖRDAG

6

12.09.

07.00

DAGENS ÖPPNANDE

08.30

ARBETET I KOMMITTÉERNA PÅBÖRJAS
Enligt kommitténs agenda

Anonym

SAMMANSTÄLLNING AV KOMMITTÉERNAS
ARBETEN
SK:s ordförande, sekreterare samt kommittéernas
ordföranden förbereder söndagens plenarsession
DELNINGSMÖTE
Våra 12 traditioner: AA:s framtid i den moderna världen
MÅLTIDER LÖRDAG:
FRUKOST
LUNCH
KAFFEPAUS
MIDDAG
BASTU OCH KVÄLLSMÅL

7.45
11.30
14.15
17.00
20.30
SÖNDAG

Anna och
Petteri

13.09.

07.00

DAGENS ÖPPNANDE

08.30

22. SK PLENARSESSION
De i kommittéerna behandlade ärendena
Temat för perioden 2020-2021
Ekonomi redovisning 2019
Val av förtroenderådsmedlemmar /FR :s
nomineringskommitténs rekomendation/ konferensens
godkännande
24. Servicekonferens, plats, tid och kostnader
Val av ordf. till följande Servicekonferans
Kommande större möten 2020-2021.

Anonym

Taina
13.30

7.45
11.30
14.30

DELNINGSMÖTE
Vad gav denna konferens? -tankar, känslor,
erfarenheter.....
MÅLTIDER SÖNDAG:
FRUKOST
LUNCH
AVSLUTNING MED KAFFE
En god hemfärd!
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A 5. Arviointilomake 23. 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
12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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B 1. 23. 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

Virkailija

Valtuustokausi:
❏ ensimmäinen
❏ toinen
❏ kolmas
❏ neljäs (luott.hlö)
❏ varavaltuutettuna, ……………………………:n sijaisena.
Mahdollinen lisätieto tai tarkennus ylläolevaan:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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B 2. 23. VK:n jäsenistö
Kokousvirkailijat:
Rami
puheenjohtaja
Olli
vanhempi sihteeri
nuorempi sihteeri
järjestelijä
Palveluneuvoston jäsenet ja PN:n toimikunta:
Sari
jäsen
YhTo
Anna
jäsen
TiTo, pj
Tony
jäsen
KirTo
Jukka
jäsen
Kirto, pj
Timo
pj.
ValTo, pj
Petteri
jäsen
Tito
Nina
jäsen
ValTo
Heikki
jäsen
YhTo, pj
Maria S.

A-jäsen

Pohjoismaiset palveluvaltuutetut:
Tommy
vanhempi PMV
ValTo
23. Valtuustokokouksen palveluvaltuutetut ja Valtuustokokoustoimikunta
Eteläinen alue
Jari
3. kausi
Jaana
2. kausi
Ari
1. kausi

YhTo
TiTo
ValTo

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

TiTo
YhTo
KirTo

Pohjoinen alue

ei edustusta

Pääkaupunkiseudun
Jussi
3. kausi
Juha
2. kausi
Kirsi A
2. kausi
Panu
1. kausi
Timo
1. kausi

TiTo
ValTo
KirTo
ValTo
Kirto

Ruotsinkielinen alue

ei edustusta

Toimistonhoitaja
Nisse

ValTo
12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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B 3. Toimikuntajako
Kirjallisuustoimikunta:
Kirsi A
Timo
Jarmo
Tony
Jukka P

puheenjohtaja
jäsen (vpj.)
jäsen
luottamushenkilö
luottamushenkilö

2. kausi
1. kausi
1. kausi
II
IV

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

puheenjohtaja
jäsen (vpj.)
jäsen
luottamushenkilö
luottamushenkilö

3. kausi
2. kausi
3. kausi
II
IV

läntinen
eteläinen
pk-seutu
itäinen
koko maa

jäsen
jäsen
Jäsen
luottamushenkilö
luottamushenkilö
toimistonhoitaja

2. kausi
1. kausi
1. kausi
III
III

pk-seutu
pk-seutu
eteläinen
pohjoinen
eteläinen

puheenjohtaja
jäsen (vpj.)
jäsen
luottamush. (vpj.)
luottamushenkilö

2. kausi
2. kausi
III
I
I

läntinen
eteläinen
vanh. Pohj.maiden valt.
koko maa
läntinen

Tiedotustoimikunta:
Kimmo N
Jaana
Jussi
Anna
Petteri

Valtuustokokoustoimikunta:
Juha
Panu
Ari
Nina
Timo
Nisse
Yhteistyötoimikunta:
Maria
Jari
Tommy
Sari
Heikki
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B 5. 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.
12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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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.

12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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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.
23. PVK suorittaa edellisessä valtuustokokouksessa päätetty itsetutkiskelun toimikuntien työn osana
koko valtuustokokouksen toimintaa arvioiden suhteessa käsitteisiin 3 ja 9. Aikaa on tähän
tarkoitukseen lisätty jättämällä perjantai-illan jakamisistunto pois. Toimikunnat päättävät itse missä
järjestyksessä esityslistassaan olevat asiat käsittelevät.
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.
Aloitteita on kahdenlaisia: päätöstä edellyttävä ehdotus / aloite ja keskustelua kaipaava
keskustelualoite. Näiden lisäksi Palveluvaltuustolle voi lähettää kysymyksen.
Ehdotusta pohdittuaan toimikunnan on hyvä tehdä esitys toimintasuositukseksi ”ison salin”
kokoukselle mahdollisimman selkeästi.
Keskustelualoitteen kohdalla haetaan mahdollisimman laaja-alaisesti näkemyksiä/kokemuksia
käsiteltävän asian suhteen. Keskustelualoite ei aina tuota toimintasuositusta mutta ”ison salin”
kokous saattaa hyvinkin sellaisen tehdä toimikuntien kirjausten pohjalta.
Kysymys ei yleensä johda toimintasuositukseen. Kysyjän huoleen pyritään joka tapauksessa
löytämään mahdollisimman kattavasti kokemuksia ja näkemyksiä.
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.
12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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C 1. PALVELUNEUVOSTON RAPORTTI VALTUUSKAUDELTA 2019–2020
Jäsenet ja kokoukset
Luottamushenkilöinä ovat toimineet Timo (puheenjohtaja), Heikki (varapuheenjohtaja), Petteri
(rahastonhoitaja), Anna, Jukka, Nina, Sari ja Tony. Sihteerinä on ollut Olli. Toimistonhoitajana on
toiminut Nisse. Nettisivuston päivittämisestä on huolehtinut Tauno ja teknisestä ylläpitämisestä
Jari.
Pohjoismaiset valtuutetut ovat Tommy (vanhempi) ja Sverker (nuorempi). Sverker erosi kauden
aikana.
Ei-alkoholistijäseneksi ehdotetaan sairaanhoitaja Maria Soinia. Neuvoston ei-alkoholistijäsen
palvelee AA-sanoman saattamisessa julkisuudessa ja erityisesti ammattilaisille.
Kokouksia on ollut yhdeksän. Niihin on kutsuttu myös Pohjoismaiden valtuutetut, toimistonhoitaja
ja ei-alkoholistijäsen. Huhti- ja toukokuun kokouksia ei pidetty koronapoikkeustilan takia.
Elokuussa pidettiin ylimääräinen kokous.
Neuvoston toimintasuunnitelman pohjana ovat Palveluoppaassa määritellyt tehtävät. Niiden lisäksi
tulevat valtuustokokouksen tekemät toimintasuositukset. Neuvosto vastaa palvelutoimiston työstä,
ylläpitää nettisivustoa, hoitaa yhdistyksen talousasiat ja julkaisee Selvä-lehteä. Päätyönä on ollut
valtuustokokouksen suositusten toimeenpano.
Neuvosto työskentelee siten, että se kokoontuu kerran kuukaudessa palvelutoimistolla. Kokouksissa
käsitellään yhteisiä asioita, kunkin toimikunnan asioita sekä raportoidaan toimiston työstä.
Neuvosto seuraa Bill W:n ystävät ry:n taloutta ja saa siitä raportin jokaisessa kokouksessa. Suurin
osa työstä tapahtuu toimikunnissa, joissa kussakin on kaksi neuvoston jäsentä ja lisäksi muutamia
kutsuttuja jäseniä.
Neuvoston edustaja osallistui Päivytin kokouksiin. Päivyt on päihdetoimijoiden valtakunnallinen
yhteistyöverkosto.
Kauden aikana ovat toimineet kirjallisuus-, tiedotus-, valtuustokokous- ja yhteistyötoimikunta. Ne
raportoivat toiminnastaan omilla raporteillaan. Menettelytapa- ja nimeämistoimikunta eivät ole
toimineet.
Tänä vuonna Bill W:n Ystävät ry:n sääntöjenmukainen vuosikokous siirtyi koronakriisin takia.
Neuvoston jäsenet muodostavat yhdistyksen hallituksen.
Neuvosto tiedottaa ja raportoi toiminnastaan vain kauden lopussa valtuustokokouksessa.
Kokouksen jälkeen raportit ovat luettavissa nettisivustolla jäsenille-osiossa.
Palveluneuvoston toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle 2020–2021 muodostuu perustehtävistä
ja tämän valtuustokokouksen tekemistä toimintasuosituksista.

Toimintasuositukset

12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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Käsittelemme tässä raportissa sekä erillisissä toimikuntien raporteissa kaikki edellisen
valtuustokokouksen antamat toimintasuositukset. Ensin esitellään suositus ja sen jälkeen kerrotaan,
mitä neuvosto on tehnyt.
1. Hankitaan Bill W:n Ystävät ry:lle Y-tunnus.
Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus) on saatu.
2. Palveluneuvoston tiedotustoimikunnan yksi tärkeimmistä tarpeista on av-osaajan löytyminen.
Av-osaajaa ei ole löytynyt. Kuitenkin kauden aikana sivujen toimivuutta on vahvistettu. Niihin on
hankittu SSL-sertifikaatti, joka parantaa sivujen turvallisuutta. Materiaalien aukeamista ja
latautumista on korjattu. Vanhentuneita raportteja on poistettu.
Ilmoitustaululle ja tapahtumakalenteriin voi lähettää tiedotteita ja ilmoituksia. Toivotaan, että
samalla ilmoitetaan, kuinka kauan niitä on siellä pidettävä. Toivotaan, että ilmoittaja huolehtii ja
kertoo, milloin ne saa poistaa sieltä. Ilmoitustaulun hoitajaa etsitään.
3. Ehdotamme Valton toimintasuunnitelmassa hyödynnettäväksi muiden pohjoismaiden
valtuustokokouksien kokemuksia.
Pohjoismaiden kokemuksia on hyödynnetty ja niiden avulla on selkeytetty seuraavien käsitteiden
sisältöä: keskustelualoite ja päätösaloite.
4. Ehdotamme Valtolle selvitettäväksi kuinka palveluvaltuutettu pystyy palvelemaan
valtuustokauden alusta asti parhaiten alueita, piirejä ja ryhmiä.
Valtuutettujen toiminnan aktivoinnista on keskusteltu. Se voisi tarkoittaa 1. kauden valtuutettujen
mukaanottoa neuvoston toimikuntatyöskentelyyn.
5. Ehdotamme että Palveluneuvosto miettisi, onko olemassa parempi vaihtoehto valtuustokauden
toimintaan ja kokoustamisen aikataulutukseen.
Valtuustokokouksen ajankohtaa ja sen mahdollista muuttamista on mietitty. Päätettiin kerätä
kokemuksia palvelukierron läpikäyneiltä Pohjoismaiden valtuutetuilta. He voisivat kertoa
kokemuksiaan eri maiden valtuustokokouksista ja niiden käytännöistä.
6. Yhto aloittaa uuden A-jäsenen etsinnän riittävän ajoissa vaihtovuoroisen tilalle.
Ei-alkoholistijäsen on löytynyt ja hänet esitellään valtuustokokoukselle hyväksyttäväksi.
7. Neuvosto selvittää, mitä kokemuksia ja suuntaviivoja kansainvälisesti on avustajan
osallistumisesta suljettuihin kokouksiin. Materiaali voisi olla kotisivuilla jäsenille-osiossa
suuntaviivana tms. tukemassa ryhmiä, kun ne hakevat ryhmäomatuntoa. Ryhmän olisi hyvä pohtia
esteettömyyttä ylipäätään.
Kirjallisuustoimikunta on työstänyt GSO:n materiaalia, joka käsittelee toimintarajoitteisia ja mm.
kuuroja. Toimikunta on tehnyt 23. valtuustokokoukselle aiheeseen liittyvän aloitteen uuden
toimikunnan perustamiseksi.

12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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7. Neuvosto välittää aloitteen Nimettömien Alkoholistien Kustannukselle tai Palvelulle, että
aloitetaan AA-kirjallisuuden julkaiseminen e-kirjoina.
Suomen AA-Kustannukselle on lähetty kirje, jossa aloite esitetään heille. Esitetään, että se aloittaisi
julkaisemaan AA-kirjallisuutta e-kirjoina.
8. Esimerkiksi Kääntäjien ja tulkkien liitolle ilmoitetaan, että on olemassa Anonyymien
alkoholistien palvelutoimisto. Sinne voi olla yhteydessä ja pyytää apua, kun halutaan tietoa oikeista
sanoista ja termeistä.
Neuvoston tiedotustoimikunta on ollut lokakuussa 2019 yhteydessä Suomen kääntäjien ja tulkkien
liittoon. Se on keskustellut liiton tiedottajan kanssa ja kertonut AA:laisten havaitsemasta
ongelmasta. Liiton tiedottaja kertoi, televisiosarjojen ja elokuvien kääntämisestä vastaavat usein
televisiokanavat itse tai sitten isot käännösyhtiöt, kuten BTI Studios.
Kun käännöksestä haluaa antaa palautetta, olisi parasta antaa palaute suoraan televisiokanavalle,
kuten MTV tai 4-kanava tai sitten BTI Studios Finlandille.
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto laatii parhaillaan laatustandardeja käännöstyölle ja koittaa
osaltaan huolehtia käännösten laadusta. Liiton jäsenten tekemä käännöstyö on laadukasta.
Kerroimme heille, että Anonyymien Alkoholistien toimistoon voi olla yhteydessä, jos haluaa kysyä
jotain AA:han liittyvää tietoa, sanaa tai termiä.
9. Palveluneuvoston kirjallisuustoimikunta voisi jatkaa Palveluoppaassa olevaa termistökäännöstä
yleisimmillä AA-kirjallisuudessa käytettävillä termeillä ja julkaista ne kotisivuilla. Se hyödyttäisi
myös Suomessa asuvia ulkomaalaisia.
GSO:n sivustolta on etsitty ”AA dictionary” -julkaisua (AA:n sanakirja). Tavoitteena on yhtenäinen
termistö.
10. Palveluneuvoston tulee jatkaa kokemusten keräämistä paikallisista AA-jäsenten välisestä
yhteisestä toiminnasta ja koota raportointia valtuustokauden aikana aluevaltuutetuille sekä 23.
valtuustokokoukselle.
Toimistolta on lähetetty alueille ja piireille pyyntö lähettää tietoja yhteistyöstä eri ryhmien kesken.
Turussa eri rakenteet ovat sopineet tiedottamisesta, ettei tule päällekkäisyyksiä tiedotuspaikkoihin.
Yksityiset jäsenet ovat yhteisessä lähentymisessä aktiivisempia kuin ryhmät. Turussa on jatkuva
keskustelu ja toimiva yhteydenpito tiedottamisasioissa.
Helsingissä AA 85 v. konventti järjestetään yhteistyössä.
11. Esite ”Internet ja anonymiteetti”.
Tämä teksti on nyt julkaistu ja se löytyy kotisivujen jäsenille-osiosta, sivupalkin Palveluopas ja
suuntaviivoja -otsikon alta. Se käsittelee anonymiteettiä ja täydentää laajempia Internetin käyttöä
käsitteleviä suuntaviivoja. Siinä kerrotaan, mitä kaikkea tulisi huomioida anonymiteetin
suojelemiseksi, kun käytämme AA:laisina Internetiä ja sosiaalista mediaa.
12. Esite ”Tätä on AA”.

12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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Päätettiin, että esitettä ei paineta paperisena. Se löytyy kotisivuilta jäsenille-osiosta ja sieltä
sivupalkissa olevan mediavalikon alaosasta. Sieltä sen voi tarpeen vaatiessa tulostaa. Esite on
käyttökelpoinen tietopaketti AA:n ratkaisusta.
13. Palveluoppaan päivitystyö
Kirjallisuustoimikunta on valmistellut palveluoppaan päivitystä. Päivitetty versio tuodaan
valtuustokokouksen käsiteltäväksi.
14. Valtuustorakenteen itsetutkiskelu
Valtuustorakenteen itsetutkiskelu on aloitettu eri tasoilla. Ryhmille, piireille ja alueille on lähetetty
suositus ryhtyä toteuttamaan sitä viime vuonna valtuustossa hyväksytyn ehdotuksen mukaisesti.
Ehdotuksessa on mainittu, mitä käsitteitä kullakin tasolla olisi hyvä tutkia.
Toimisto on pyytänyt, että ryhmissä ja paikallisella tasolla suoritettujen itsetutkistelukokousten
tuloksia lähetettäisiin paikallistoimistoon. Niitä on tullut jonkin verran.
Neuvosto on aloittanut oman itsetutkiskelunsa ja tutkinut toimintaansa kolmannen käsitteen
tarkistuslistan valossa. Valtuusto aloittaa itsetutkiskelun tässä kokouksessaan. Käytännön syistä se
tapahtuu toimikunnissa.

12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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C 2. KIRJALLISUUSTOIMIKUNTA; TOIMINTARAPORTTI 2019-20
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
Toimikunnan puheenjohtaja: Tony
Toimikunnan varapuheenjohtaja:
Toimikunnan sihteeri: Tony
3. TOIMINTASUUNNITELMA
2020-2021
Palveluneuvoston Kirjallisuustoimikunta
jatkaa keskeneräisten tehtävien,
Palveluneuvoston sekä VK 22:n
toimintasuositusten toteuttamista, ja auttaa
muita toimikuntia kirjallisuuteen liittyvissä
asioissa.
Uutena toimintamallina toimikunnalla on
jalkautua toimikunnan jäsenten
kaupunkeihin, esim. Turku, Helsinki,
Jyväskylä, Lahti jne. Tämän tarkoituksena
herättää palveluhenkeä ja palvelualttiutta.

VAIHEET
KirTo esittää painopistealueiksi
toimintoja, jotka selkeästi
tukevat keskeisintä
tarkoitustamme eli
sanomansaattoa vielä kärsivälle
alkoholistille sekä Ison Kirjan
ehdottaman AA:n
toipumisohjelman käytön ja
merkityksen korostamista sekä
tehostamista.

4. VK22:n antamat tehtävät
1. Palveluoppaan päivittäminen.
Ensimmäiset ehdotukset päivitettyyn
versioon esiteltiin 22.
Valtuustokokoukselle. Suunnitelmana
jatkaa muutosehdotusten pohjalta.
2. Suuntaviivat kuuroille ja moninaisen
avun tarpeessa oleville alkoholisteille.
Toimintasuosituksena VK 22:lta tutustua
suuntaviivoihin, joita avustajan
osallistumisesta suljettuihin kokouksiin on
saatavilla.

3. Termistökäännös, VK 22
toimintasuositus. Yleisimpien AAkirjallisuudessa käytettävien termien
käännökset, julkaisu nettisivulla.

TOIMINTAKERTOMUS
2019-2020
Kokousaikataulu:
1. 24.5.2019, Lahti
2. 16.8.2019, Lahti
3. 14.9.2019
4. 26.10.2019
5. 9.11.2019
6. 7.12.2019
7. 25.1.2020
8. 7.3.2020
Kokouksiin osallistujia 4-6/kokous

1. Muutosehdotukset, sisältö
sekä toteuttamistapa
KirTon osalta työstetty ja
oikoluettu toimikunnan
kokouksessa VK 23:lle.
2. VK 22 toimintasuositusten
pohjalta perehdytty
www.aa.org sivulta löydettyyn
materiaaliin. Käännöstyöhön
löydetty kaksi lähdettä
suuntaviivoiksi: “mg
16_accessibility for All
Alcoholics”, joka käsittää
laajan skaalan alkoholisteja,
jotka ovat moninaisen avun
tarpeessa, sekä “mg 13_
Sharing the AA Message with
the Alcoholic Who Is Deaf”,
joka on spesifioitu kuuroille ja
huonosti kuuleville
alkoholisteille.
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3. Termistökäännöstyötä
aloitettaessa kävi ilmi, että AA:
lla on olemassa ns.
”dictionary”, jota voitaisiin
hyödyntää. GSO:n sivuilta sitä
ei löydy, mutta ko. teoksessa
on avattu termistöä tarkemmin
pelkkien sanakäännösten
sijaan.
4. Internet suuntaviivat.

5. Muuta
1.Aloite. KirTon toimintasuunnitelma
pysyvän toimikunnan järjestämiseksi
kuuroille/sokeille/liikuntarajoitteisille.

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

4. Suuntaviiva: A.A. Answering
Services/Vastauspalvelu tekstin ja sisällön
tarkastus
6. Toimikunnan itsetutkistelu
Suoritetaan tarvittaessa toimikauden
kuluessa tai viimeistään 2019-2020
toimikauden loppupuolella ennen
toimintakertomuksen valmistumista ja
julkaisua
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3. KirTo on ollut asian tiimoilta
sähköpostitse yhteydessä YhToon
sekä GSO:n yhteyshenkilöön
rapakon tällä puolen.
Yhteydenottoa tai teosta ei ole vielä
saatu. KirTon jäsen seuraavalla
Floridan matkallaan vierailee
paikallistoimistossa.

Tekstin muokkaus kelpaa ilman
VK:n hyväksyntää.

Teksti muokattu VK 22
toimintasuositusten mukaiseksi
vaillinaisten kykyjemme mukaan ja
toimitettu Neuvostolle.

Suuntaviivoja käännettäessä ja
pitkän keskustelun tuloksena
ymmärsimme, että tietomme
kuuroista, yms. ja heidän
toiminnastaan AA:ssa.on hyvin
vaillinaista, jonka vuoksi olisi
hyvä olla toimikunta, joka
esim. toimisi yhteistyössä
oheisten ammattitahojen
kanssa.
2. Käännöstyö tehty ja VK 22
on sen hyväksynyt

Aloite käsittelyyn VK 23:ssa.

3. Käännöstyö tehty jo viime
valtuustokaudella

Neuvostolla julkaisutapa
käsittelyssä (nettijulkaisu vai
painettu)
3. KirTon kanta teokseen on
edelleen odottava. Muokataanko
teksti, joka on kirjoitettu mittavaan
Yhdysvaltain/Kanadan
rakenteeseen, sellaisenaan, vai
yritetäänkö se jotenkin mahduttaa
Suomen palvelurakenteeseen?
1. Answering service toimintaohje
käännetty ja oikoluvussa KirTOlla.

Suoritettu 7.3.2019 kokouksen
yhteydessä.
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TIEDOTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTARAPORTTI 2019‒2020
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. Anna on toiminut
puheenjohtajana. Kutsuttuja jäseniä ovat olleet Taina, Kimmo, Olli ja Jari. Taina on toiminut
sihteerinä. Kimmo on valtuustokokouksessa toimikunnan puheenjohtaja. Olli vastaa
yhteistyöstä päihdealan toimijoiden kanssa. Jari hoitaa kotisivuja (www.aasuomi.fi) ja lisää
sinne materiaalia. Tauno on hoitanut jo pitkään kotisivujen ilmoitustaulua ja
tapahtumakalenteria eli lisää sinne ilmoituksia.
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 kuukausittain Skypen välityksellä ja niitä ollut kuusi
kappaletta. Kesäkuukausina emme ole kokoontuneet.
Edellinen valtuustokokouksen antamista tehtäväsuosituksista saimme hoidettavaksemme
viisi tehtävää. Ensimmäinen niistä oli seuraava: Palveluneuvoston tiedotustoimikunnan
tärkeä tarve on av-osaajan löytyminen. Olemme jatkaneet entisin voimin. Uusia palvelijoita ei
ole löytynyt.
Toinen: Vuoden 2019 valtuustokokouksessa oli aloite, jossa ehdotettiin AA-tietopaketin
kokoamista kääntäjiä varten. Kokous suositteli, että neuvosto tekee seuraavaa: Esimerkiksi
Kääntäjien ja tulkkien liitolle ilmoitetaan, että on olemassa Anonyymien alkoholistien
palvelutoimisto, johon voi olla yhteydessä ja pyytää apua, kun halutaan tietoa oikeista
sanoista ja termeistä.
Neuvoston tiedotustoimikunta on ollut lokakuussa 2019 yhteydessä Suomen kääntäjien ja
tulkkien liittoon. Se on keskustellut liiton tiedottajan kanssa ja kertonut AA:laisten
havaitsemasta ongelmasta. Liiton tiedottaja kertoi, televisiosarjojen ja elokuvien
kääntämisestä vastaavat usein televisiokanavat itse tai sitten isot käännösyhtiöt, kuten BTI
Studios.
Kun käännöksestä haluaa antaa palautetta, olisi parasta antaa palaute suoraan
televisiokanavalle, kuten MTV tai 4-kanava tai sitten BTI Studios Finlandille.
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Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto laatii parhaillaan laatustandardeja käännöstyölle ja koittaa
osaltaan huolehtia käännösten laadusta. Liiton jäsenten tekemä käännöstyö on laadukasta.
Kerroimme heille, että Anonyymien Alkoholistien toimistoon voi olla yhteydessä, jos haluaa
kysyä jotain AA:han liittyvää tietoa, sanaa tai termiä.
Kolmanneksi tiedotustoimikunta on kerännyt kokemuksia paikallisista yhteistoiminnan
kokemuksia, jotka liittyvät tiedottamiseen ja sanomansaattoon. Turussa eri rakenteet ovat
sopineet tiedottamisesta, ettei tule päällekkäisyyksiä tiedotuspaikkoihin. Yksityiset jäsenet
ovat yhteisessä lähentymisessä aktiivisempia kuin ryhmät. Turussa on jatkuva keskustelu ja
toimiva yhteydenpito tiedottamisasioissa. AA 85 v. konventti järjestetään yhteistyössä.
Neljänneksi toimikunta on viimeistellyt lyhyen esitteen Anonymiteetti ja internet. Se laitetaan
kotisivuille jäsenille-osioon. Siellä on myös laajempi Suuntaviivat internetille, jossa
opastetaan, mitä pitää huomioida nimettömyyden säilyttämiseksi internetin eri kanavilla ja
sosiaalisessa mediassa.
Toimikunta on tehnyt kaksi kysymystä valtuustokokoukseen tuleville brittitarkkailijoille.
Toivomme, että he jakaisivat kokemusta ja käyttäisivät puheenvuoron näistä aiheista.
Ensimmäinen kysymys: AA, nimettömyys ja sosiaalinen media. Toinen kysymys koskee
medialle lähetettävää anonymiteettikirjettä. Minkälaisia kokemuksia heillä on medialle
lähetettävästä anonymiteettikirjeestä? Miten he tekevät yhteistyötä lehdistön ja median
kanssa?
Viidenneksi esite Tätä on AA on viimeistelty. Se on sijoitettu kotisivuille etusivulle
mediavalikkoon. Esitettä voi tulostaa ja se sopii tiedotusmateriaaliksi, kun halutaan kertoa
ulkopuolisille esimerkiksi alkoholismin luonteesta ja siitä, mitä faktoja liittyy AA-ratkaisun
luonteeseen.
Kuudenneksi toimikunta on omalta osaltaan osallistunut koko rakenteen itsetutkiskeluun. Se
on tehnyt itsetutkiskelun niiden käsitteiden (kolmas, neljäs, viides, yhdeksäs ja kahdestoista)
suhteen, jotka on ehdotettu neuvostolle. Koemielessä kävimme läpi kaikki kolmen vuoden
ajalle ehdotetut käsitteet.
Kotisivut ovat tärkeä osa tiedottamista. Kauden aikana sivujen toimivuutta on vahvistettu.
Niihin on hankittu SSL-sertifikaatti, joka parantaa sivujen turvallisuutta. Materiaalien
aukeamista ja latautumista on korjattu. Vanhentuneita raportteja on poistettu.
Ilmoitustaululle ja tapahtumakalenteriin voi lähettää tiedotteita ja ilmoituksia. Toivotaan, että
samalla ilmoitetaan, kuinka kauan niitä on siellä pidettävä. Toivotaan, että ilmoittaja huolehtii
ja kertoo, milloin ne saa poistaa sieltä. Ilmoitustaulun hoitajaa etsitään.
Kannustamme alueita ja ryhmiä työpajatoimintaan. Toimikunta on tarvittaessa apuna ja
materiaalilähteenä.
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C 4. Valtuustokokoustoimikunnan raportti 2019–2020
Valtuustokokoustoimikunnan toimintasuunnitelma 2020–2021
Toimikunta järjestäytyy ensimmäisen kerran toukokuussa 2019 ja sen tulevat muodostamaan
palveluneuvoston esittämät, 22. valtuustokokouksen hyväksymät ja neuvoston nimittämät
luottamushenkilöt sekä toimistonhoitaja. Lisäksi se täydentää itseään kutsumalla jäseniksi valitun
23. valtuustokokouksen puheenjohtajan ja sen sihteeristön jäsenen sekä toisen Pohjoismaiden
valtuutetun. Tämän lisäksi se voi täydentää itseään parhaaksi katsomallaan osaamisella hoitaakseen
sille määräytyvät tehtävät. Palveluneuvosto hyväksyy toimikunnan esitykset jäsenikseen.
Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Se tulee laatimaan yksityiskohtaisemman
toimintasuunnitelman, jonka 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. Se 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 toimisto pystyy hoitamaan sisäisen tiedonkulun niin, että se palvelee alueita,
piirejä ja ryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla. Toimikunta työskentelee tunnollisesti niin, että
palveluoppaan mukaiset sen toimenkuvaan kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuiksi AA:n palvelun
hengessä. Se sitoutuu kaikissa toimissa noudattamaan AA:n hengellisiä perinteitä ja toimintatapoja
sekä valtuustorakenteen keskeisiä perusperiaatteita.
Toimikunta raportoi suullisesti ja kirjallisesti palveluneuvostolle ja 23. valtuustokokoukselle.
Aluevaltuutetut pidetään tiedonsaannin piirissä koko valtuustokauden ajan. Se pyytää aloitteita ja
kokoaa saapuneet aloitteet sekä taustoittaa niitä 23. valtuustokokoukselle. Toimikunta koostaa
valtuustokokouksen materiaalin ja hoitaa myös kokousjärjestelyn. Se laatii valtuustokokouksesta
loppuraportin, joka tulee saataville kotisivuillemme. Se pyrkii omissa toimissaan tekemään eläväksi
valtuustokauden teemaa.
Valtuustokokoustoimikunnan toimintakertomus 2019–2020
Toimikunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa palveluneuvoston kokouksen yhteydessä
toukokuussa 2019. Kokoonpanoksi muodostui luottamushenkilöinä Timo ja Nina sekä toimiston
hoitaja Nisse. Kutsutuiksi jäseniksi toimikunta esitti ja neuvosto hyväksyi Rami, Riku, Olli T,
Sverker ja Leni. Puheenjohtajaksi valittiin Timo. Sverker lopetti valtuustokauden aikana ja
kutsuttiin Erkki.
Toimikunta laati yksityiskohtaisemman suunnitelman saatuaan palveluneuvostolta tehtäviksi 22.
valtuustokokouksen suosituslistalta kahdeksan toimintasuositusta – jotka ovat kohdat 3, 4, 5, 8, 11,
12, 16 ja 17. Toimikunta on raportoinut näitten toimintasuositusten edistymisestä sekä työvaiheista
palveluneuvostolle ja 23. valtuustokokoukselle. Lopputulema on kirjattu liitteenä
kokousmateriaaliin 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. Ne
liittyivät kokousmateriaalin ja raportoinnin puutteisiin sekä haluttiin jalostaa kokouksen
päiväjärjestystä oikean lopputuleman saavuttamiseksi, mikä on koettu tärkeimpänä lähtökohtana.
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Toimikunta on kokoontunut valtuustokauden aikana kahdeksan kertaa. Jäsenet ovat lisäksi pitäneet
yhteyttä sähköpostilla ja puhelimitse. Se on raportoinut toiminnastaan sekä suullisesti neuvoston
kokouksissa että toimittamalla kokousmuistiot luottamushenkilöille ja muiden toimikuntien
jäsenille sähköpostilla. Lisäksi toimikunta on suorittanut itsetutkistelua nojautuen käsitteisiin.
Toimikunnan kokoontuminen keskeytyi maaliskuun kokouksen jälkeen koronapoikkeustilan takia.
Elokuussa toimikunta valmisteli loppuun valtuustokokousta ja kokousmateriaalia palveluneuvoston
toimikuntana.
Toimikunta on huolehtinut siitä, että palvelutoimisto on toiminut palveluoppaan kuvaamalla tavalla
ja että se on tiedottanut alueita, piirejä ja ryhmiä sovitulla tavalla. Palvelutoimistolla on
toimistohoitajana toiminut Nisse. Hän on raportoinut palveluneuvostolle ja raportoi myös 23.
valtuustokokoukselle.
Valtuustokokoustoimikunta on kaiken saadun kokemuksen ja sovittujen käytäntöjen sekä
palveluoppaan hengen mukaan valmistellut 23. valtuustokokousta ja sen materiaalin. Tämä on saatu
järjestymään poikkeustilan alla. Valtuustokokousta jouduttiin siirtämään kaksi kertaa.
Toimikunta on kyennyt toimimaan AA:n perinteitä ja AA-hengen mukaisia tapoja vaalien.
Se on pyrkinyt olemaan aloitteellinen ja vaalinut AA:n hengellistä kokonaisuutta.
Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2020–2021
Toimikunta järjestäytyy ensimmäisen kerran lokakuussa 2020 ja sen tulevat muodostamaan
neuvoston esittämät, 23. valtuustokokouksen hyväksymät ja neuvoston nimittämät
luottamushenkilöt sekä toimistonhoitaja. Lisäksi se täydentää itseään kutsumalla jäseniksi valitun
24. valtuustokokouksen puheenjohtajan ja sen sihteeristön jäsenen sekä toisen Pohjoismaiden
valtuutetun. Lisäksi se voi täydentää itseään katsomallaan osaamisella hoitaakseen sille määräytyvät
tehtävät. Palveluneuvosto hyväksyy toimikunnan esitykset jäsenikseen. Toimikunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Se tulee laatimaan yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman
valtuustokaudelle: Palveluoppaan mukainen toimenkuva, palveluneuvostolta saadut 23.
valtuustokokouksen antamat toimintasuositukset, tehtävät ja evästeet. 23. valtuustokokouksesta
saatavat palautteet ja hengellinen kokemus sekä toimikunnan omat tavoitteet itsetutkiskelu ja
aloitteellisuus.
Toimikunta vastaa taloudenpidosta ja raportoinnista yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa. Se seuraa
palvelutoimiston toimintaa ja pyrkii korjaamaan havaittuja epäkohtia sekä järjestää niin, että
toimisto pystyy hoitamaan sisäisen tiedonkulun niin että se palvelee alueita, piirejä ja ryhmiä
parhaalla mahdollisella tavalla. Toimikunta työskentelee tunnollisesti niin, että palveluoppaan
mukaiset sen toimenkuvaan kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuiksi AA:n palvelun hengessä. Se
sitoutuu kaikissa toimissa noudattamaan AA:n hengellisiä perinteitä ja toimintatapoja sekä
valtuustorakenteen keskeisiä perusperiaatteita.
Toimikunta raportoi sekä suullisesti että sähköisesti palveluneuvostolle ja 24. valtuustokokoukselle.
Aluevaltuutetut pidetään tiedonsaannin piirissä koko valtuustokauden ajan. Toimikunta pyytää
aloitteita ja kokoaa saapuneet aloitteet sekä taustoittaa niitä 24. valtuustokokoukselle. Se koostaa
valtuustokokouksen materiaalin ja hoitaa kokousjärjestelyt. Toimikunta laatii valtuustokokouksen
loppuraportin, joka tulee saataville kotisivuillemme. Toimikunta pyrkii omissa toimissaan tekemään
eläväksi valtuustokauden teemaa.
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PALVELUNEUVOSTON YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTARAPORTTI VK 23

Raportti sisältää toimikunnan toiminnan kohta kohdalta seuraavasti:
Toimintakertomus valtuustokausi 2019-2020
Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2020 – 2021

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 2019 – 2020
Toimikunta on toiminut Palveluoppaan toimenkuvan mukaisesti. Toiminnan painopistealueena on
ollut tänä kautena erityisesti uusien A-jäsenten löytäminen edelliskautena lopettaneiden Mauri Aallon
ja Jaakko Simojoen tilalle. Useita tiedusteluja tehtiin ja yksi uusi luottamushenkilöehdokas löydettiin
Päihdelääketieteen yhdistyksen kautta: sairaanhoitaja Maria Soini. Toisen osalta etsintä jatkuu.
Ajäsenten avulla on pyrkimys edistää AA:n hyväksyntää sekä tietoa AA:sta näiden vaikutuspiireissä.
VK 22 raportti on käännetty ja lähetetty edelleen GSO:hon. Kutsut 23. VK:hon on lähetetty GSO:hon,
Yorkin toimistoon sekä Nimettömille.
Pohjoismaista yhteistyötä on pidetty aktiivisesti vireillä, vaikka osallistujapulan sekä
koronaepidemian vuoksi teema-, valtuusto- yms. kokoukset peruttiin.

TOIMIKUNNAN KOKOONPANO
Toimikunnan kokoonpanoon ovat kuuluneet Palveluneuvoston edustajien ja luottamushenkilöiden
lisäksi kutsuttuina jäseninä mm. Pohjoismaiden valtuutetut (PMV) sekä muut asiantuntijat.
Heikki, puheenjohtaja
PN:n jäsen
Sari, sihteeri
PN:n jäsen
Olli
Kutsuttu jäsen
Tommy
Kutsuttu jäsen, PMV
Toimikunnan kokoukset
Toimikunta kokoontui 7 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.
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VARSINAINEN TOIMINTA
Palveluneuvoston ei-alkoholistijäsenet (A-jäsenet):
•
•
•

YhTon toiminta on keskittynyt tänä vuonna etenkin uusien A-jäsenten etsimiseen väistyneiden
tilalle.
Päihdelääketieteen yhdistyksen kautta löydettiin ehdokas uudeksi A-jäseneksi: sairaanhoitaja
Maria Soini. Maria ei valitettavasti ehtinyt osallistua yhteenkään kokoukseen keväällä 2020
koronatilanteen vuoksi.
Toisen A-jäsenen osalta etsintä jatkuu.
Pohjoismaiset asiat:
Suunnitelmista huolimatta Pohjoismaiden valtuutetut eivät vähäisen osallistujamäärän vuoksi
siirrettyihin sekä koronatilanteen takia peruuntuneisiin taphtumin luonnollisestikaan voineet
osallistua. Valtuutettu on tiedottanut tapahtumista ja muutoksista sähköpostitse, mikäli itse ei ole
päässyt YhTon kokouksiin paikalle.

Kansainvälinen yhteistyö:
• 22. VK:n raportin tiivistelmä käännettiin ja lähetettiin GSO:hon samoin kuin kutsu 23. VK:een.
• Kutsu lähetettiin myös Yorkin toimistoon Englantiin, josta kaksi ilmaisi halukkuutensa osallistua
Valtuustokokoukseen.
Yhteistyö Suomessa:
•
•

Toimikunnan jäseniä on ollut mukana tiedottamassa AA:sta lääkäriopiskelijoille niin Tampereella
kuin Helsingissäkin.
Tmk:n jäsen on osallistunut Päivytin syysseminaariin 28.11.19
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.
Muuta virallista yhteydenpitoa YhTon taholta ei ole ollut

TOIMIKUNNAN BUDJETTI
Suurin kuluerä; eli PMV kustannukset on käsitelty ja hyväksytty etukäteen neuvoston kokouksissa.
Tänä kautena Pohjoismaisia kokouksia ei järjestetty.

Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2020 – 2021
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.
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Toimikunta tekee kauden alussa konkreettisen toimenpidesuunnitelman tavoitteidensa
toteuttamiseksi.Toiminta tulee noudattelemaan pitkälti kuluvan kauden toimintaa. Lisäksi toimikunta
pyrkii toteuttamaan 23. VK:n antamia toimintasuosituksia.
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.
A-jäsenet:
Yhton ensisijaisena tehtävänä (yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa) on toisen uuden
eialkoholistijäsenen löytäminen sekä jo löydetyn perehdyttäminen AA:han sekä hänen
hyödyntämisensä AA:n tunnettuuden lisäämisessä.
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. Syksyllä 10.-11.10.2020
tulossa Servicekonference Tanskassa, Middelfartissa.
Kansainväliset asiat:
Pidetään yhteyttä GSO:hon (raportit, kutsut, kyselyt) kuten (tarvittaessa) myös Englantiin, Yorkin
palvelutoimistoon. Toimikunta lähettää näille kutsut Anonyymien alkoholistien valtuustokokoukseen
palveluneuvoston allekirjoittamana. Yhteistyötä Sapmin kanssa lisätään.
Yhteistyö Suomessa:
Yhteistyössä ammattilaisten kanssa toimikunta keskittyy ensisijaisesti a)
terveydenhuollon sektorille, jossa mm.
- jatketaan yhteistyötä Tampereen Yliopiston lääketieteellisen koulutuslinjan kanssa
- yhteyttä terveydenhoitoalan eri ammattilaisiin parannettaisiin osittain A-luottamusjäsenen
avustuksella
- jatketaan Päivytin kanssa yhteistyötä sekä molemminpuolista tiedotusta AA-yhteyshenkilön
välityksellä. Yhteyshenkilö osallistuu Päivytin syysseminaariin 2.11.2020.
b) kehittämään yhteistyötä (sovitusti/mahdollisuuksien mukaan) eri tahojen kanssa sekä lisäämään
näiden tuntemusta paikallisesta AA-toiminnasta
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. POHJOISMAIDEN YHTEISTYÖ 2019-20

23. Valtuustokokouksessa valittu nuorempi PMV on valtuustokauden aikana
irtisanoutuntut tehtävistään.

Syyskuun 2019 Pohjoismaiden valtuutettujen kokous tanskassa peruttiin koska
osanotto ei ollut läheskään kattava. Tästä johtuen suunniteltiin PM-teemakokousta
myöhemmin syksyllä pidettäväksi, teemana ”Pohjoismainen yhteistyö
tulevaisuudessa”. Kokouskokoonpanoon toivottiin eri Pohjoismaiden PMV:t sekä
Palveluneuvostojen puheenjohtajat, Suomesta olivat lähdössä PMV Tommy ja
toimistonhoitaja Nisse.
Aiottu kokous siirrettiin osallistujien aikatauluongelmien vuoksi helmikuulle 2020.
Sitten yhteiskunnat meni kiinni…

Tanskasta on ehdotettu kahta eri vaihtoehtoa PM-yhteistyön jatkolle:
Pidetään yksi vuotuinen viikonlopun pituinen PMV-kokous (pe. -la. su.):

1) Se on erillään eri maiden kansallisista tapahtumista, jolloin sovittava
ajankohta saadaan kaikille sopivaksi. Tällöin pitää poisjääntiin olla erittäin
hyvät perusteet. Kokouksessa päätetään ajankohta ja teema seuraavan
vuoden kokoukselle.

2) Se pidetään järjestävän maan kansallisen tapahtuman (Landsmötet)
yhteydessä jolloin ajasta ja teemasta päättää järjestävä taho.
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D 2. Toimistonhoitajan Raportti

Ryhmät
-Ryhmille on välitetty niille suunnatut tiedotteet ja muu informaatio.
-Eri ryhmien lähettämät itsetutkiskelu kokemuksista, sekä oman toiminnan
arvioinnista että käsitteisiin pohjautuvat, on koostettu oma dokumentti.
-Välitetty ryhmien muuttuneita tietoja eteenpäin. Muutama ryhmä lopettanut
toimintansa ja jokunen siirtynyt ”Nimettömien” leiriin.
Piirit ja alueet
-Perustettu dokumentti alueiden ja piirien itsetutkiskelukokemuksille.
-Yhdeltä alueelta on toimitettu muistio.
-Arkistoitu muistioita alueiden toiminnasta, huolestuttavasti vain kaksi aluetta
näyttää toimivan hyvin, kaksi vaivalloisesti, loput ovat nukkuneet jo kauan.
Valtuutetut
-VK22 loppuraportti lähetetty valtuutetuille.
-Aluekohtaiset talousraportit lähetetty valtuutetuille.
-Neuvoston kaikkien toimikuntien muistiot on jaettu valtuutetuille.
Neuvosto
-22. VK pöytäkirja ja raportti jaettu neuvoston jäsenille.
-Neuvoston ja sen kaikkien toimikuntien muistiot lähetetty neuvoston jäsenille.
-Toimistonhoitaja on osallistunut neuvoston ja valtuustokokoustoimikunnan
kokouksiin.
Valtuustokokoukset
-22. VK:sta tulleet palautteista koostettu yhteenveto ja laadittu tarvittaessa muutosehdotuksia.
-Välitetty vastaukset VK22 käsiteltyihin aloitteisiin aloitteen tekijöille.
Pyydetty laajalla jakelulla alotiieita VK23 käsittelyyn.
-Lähetety alueille ja valtuutetuille VK23 materiaalia, sekä pyyntö kirjata ja lähettää
toimistolle kokemuksia sekä ryhmissä että alueilla ja piireissä suoritetusta itsetutkiskelusta Käsitteisiin nojautuen.
-Välitetty toimistolle saapuneet aloitteet ValTo:lle sekä osallistunut VK23
valmisteluun.
12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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Toimisto
-Yhteystietolistoja päivitetty uusien tietojen saapuessa.
-Vastattu kotisivujen kautta tulleisiin avunpyyntöihin, koronakevään ja kesän aikana
näitä tuli tavallista enemmän.
-Pohjoiskymen piirille postitettu useampaan kertaan esitteitä.
-Arkistoitu muistiot, pöytäkirjat ja raportit sekä paperisina että sähköisinä.
-Maapostia haettu n. 10 päivän välein, yleensä AA-lehtiä muista pohjoismaista,
satunnaisesti joku lasku.
-Webmailia tyhjennetty.
-Postitettu Selvä-lehden huhti- ja kesäkuun numerot.
-Päivystetty etänä 15.-30. 6. ja 1.-15. 8. heinäkuussa ei päivystystä, sähköpostia
kuitenkin koko ajan seurattu ja puhelin oli toimistonhoitajan mukana ja lähes koko
ajan päällä.
-Toimiston vieressä sattui syksyllä vesivahinko ja vettä tulvi myös toimiston lattialle.
-Tämän yhteydessä väliseinä vaurioitui ja korjauksen ajaksi jouduttiin siirtämään
kalusteet neuvotteluhuoneen toiselle puolelle, kaikki kuitenkin nyt kondiksessa.
-Kesän aikana setvitty Kiinteistönhoitoyhtiön työntekijän kanssa viereisen työtilan
sähköongelmaa.
-Sähköpostisopimus vahingossa sanottu irti, yhteydet hoidettu toimistonhoitajan
puhelimen netin kautta. Toimiston kone ei suostu tätä kautta lähettämään
sähköposteja, ottaa kyllä sujuvasti vastaan. Ongelmaa on pyritty korjaamaan,
koneella lienee sen verran ikää ettei kaikilta osin kommunikoi eri palvelimien kanssa.
Sähköpostin lähtevä liikenne hoitunut toimistonhoitajan kotikoneelta.
-Arkistokaappien sisällöt on inventoitu ja luetteloitu, asia vielä kesken.
-Samoin koneelle tallennetut dokumentit järjestetty järkiperäisepään järjestykseen
ja helpommin löydettäviksi. Tämäkin projekti vasta alullaan, on kuitenkin aloitettu
eniten käytetyistä tiedostoista.
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D 3. Selvä-lehden raportti 2019‒2020
Lehti on jatkanut ilmestymistään yhtä pirteänä kuin ennenkin. Siitä julkaistiin
kuusi numeroa, ja painosmäärä oli 150 kpl / kerta. Joulukuun numerossa oli
värilliset kannet.
Yksityisiä tilaajia on noin 80 kappaletta ja lehden tilaavia ryhmiä noin 20
kappaletta. Lehti on luettavissa myös netissä seuraavassa osoitteessa:
http://www.selvalehti.org/jupgrade/. Anonyymien alkoholistien kotisivulta
löytyy linkki sähköiseen lehteen.
Lehti on taloudellisesti omavarainen. Tulot muodostuvat tilaajamaksuista ja
nettilehden lukijoiden tuesta. Joidenkin ryhmien ja yksityisten henkilöiden
lisätuki on ratkaisevaa, jotta tulot kattavat menot. Kulut muodostuvat lähinnä
lehden monistamisesta ja postituksesta.
Lehden toimituksesta on vastannut sekatoimittaja. Kesästä 2020 lähtien lehden
toimittaminen on ollut tiedotustoimikunnan vastuulla. Tiimiin kuuluu kääntäjiä,
postittajia sekä tilinhoidosta ja tilausrekisteristä vastaava henkilö. Lehdenteosta
kiinnostunutta ihmistä haetaan. 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 ja sen toimikuntien toiminnan esittely
12. Pohjoismaiden palveluvaltuutettujen raportti
13. Selvä-lehden raportti
14. 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. Valtuustokokoukselle osoitetut kysymykset (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8)
12. Ehdotus Palveluoppaan päivittämiseksi
13. Seuraavan kauden teema
14. Bill W:n ystävät ry:n talousraportti
15. Luottamushenkilöiden nimeäminen ja vahvistus
16. Seuraavan valtuustokokouksen paikka, ajankohta ja kustannukset
17. Seuraavan valtuustokokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
18. Valtakunnalliset tapahtumat
19. Muut asiat
20. 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
5.1. Itsetutkiskelu: Valtuuston toiminta 3. käsitteen valossa
5.2. Itsetutkiskelu: Valtuuston toiminta 9. käsitteen valossa
Itsetutkiskeluissa hyödynnetään käsitevihon lopussa olevat tarkistuslistan kysymyksiä
6. Neuvoston vastaavan toimikunnan työskentelyn tarkastelu (raportin pohjalta)
7. Neuvoston työskentelyn tarkastelu (raportin pohjalta)
8. Aloite 1
9. Aloite 2
10. Aloite 3
11. Aloite 4
12. Aloite 5
13. Valtuustokoukselle osoitetut kysymykset (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8)
14. Ehdotus Palveluoppaan päivittämisestä
15. Seuraavan valtuustokokouksen tämän toimikunnan puheenjohtajan ja varahenkilön valinta
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen
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E 3. Aloitteet 23. PVK
Aloite 1.
Palveluneuvoston Kirjallisuustoimikunnan kokous, 9.11.2019
ANONYYMIT ALKOHOLISTIT
23. PALVELUVALTUUSTON KOKOUS ALOITE

Anonyymien Alkoholistien Kirjallisuustoimikunta on 22. PVK:n kuurojen ja
kuulovammaisten AA:n kokouksiin osallistumista ja sen mahdollistamista koskevan
aloitteen pohjalta saanut tehtäväkseen perehtyä tomintarajoitteisten ja erityisesti kuurojen
AA:n kokouksiin ja toimintaan mahdollistaviin GSO:n ohjeisiin ja soveltuvin osin niiden
kääntämisen.
Saamansa tehtävän mukaisesti Kirjallisuustoimikunta tutustui www.aa.org sivulta
löytämäänsä aineistoon ja päätyi ehdottamaan kahden toimintaohjeen (Guideline)
kääntämistä suomenkielelle ja, jonka ehdotuksen Palveluneuvosto hyväksyi.
Nämä kaksi toimintaohjetta ovat:
1. mg-16_accessibilityforallalcoholics. Yleisohjeistus toimintarajoitteisten erityistarpeiden
huomioonottamiseksi heidän osallistumisen AA:n kokouksiin ja toimintaan
mahdollistamiseksi
2. MG-13 - A.A. Guidelines - Sharing the A.A. Message with the Alcoholic Who Is Deaf.
Ohjeistus kuurojen ja huonosti kuulevien erityistarpeiden huomioonottamiseksi ja heidän
osallistumisensa mahdollistamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
Annettua tehtävää toteuttaessaan Kirjallisuustoimikunta on suorittamansa käännöstyön
sekä aiheen tiimoilta käymiensä keskustelujen perusteella todennut mm. seuraavaa:
- tarkastelun kohteena oleva toimintarajoitteisten ihmisryhmä on varsin laaja ja koskee
hyvin monia erityisryhmiä, joilla on hyvinkin monenlaisia toiminnallisia esteitä, jotka
rajoittavat heidän osallistumistaan ns. normaaleihin yhteiskunnan, mukaan lukien AA:n,
toimintoihin
- KirTon jäsenistössä ei ole merkittävää, sen enempää ammatillista kuin
harrastuksellistakaan, asiantuntemusta tältä toiminta-alueelta
- toisaalta GSO:n ohjeita kääntäessään KirTolle on muodostunut käsitys, että yleisesti
ottaen toimintarajoitteisten (vammaiset ym.) avustamiseen järjestetyt palvelut, sekä
vapaaehtois- että viranomaistyö, lienevät Suomessa hyvinkin eri tavalla toimivat kuin esim.
USAssa
- keskustelujen pohjalta ja vaikka varsinaista konkreettista tai esim tilastollista näyttöä
KirTolla asiasta ei ole esittää, KirTo on myös päätynyt johtopäätelmään, että alkoholismi
(ja miksei muidenkin päihteiden väärinkäyttö) saattaa olla merkittäväkin ongelma myös
toimintarajoitteisten keskuudessa. Jo se, että USAssa tämä asia on näinkin merkittävä osa
AA:n toimintaa kertoo, että siellä näin on ja lienee perusteltua olettaa, että tässäkään
suhteessa emme ole suuresti poikkeava yhteiskunta
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- toisaalta ja ottaen huomioon, ko. toiminta-alueen monimuotoisuuden sekä
erityisosaamisen tarpeen KirTo ei katso omaavansa riittävää asiantuntemusta
yksityiskohtaisten toimintaohjeiden laatimista siten, että ne riittävässä määrin ottaisivat
huomioon toimintarajoitteisten avustamisen tarpeet sekä oman yhteiskuntamme puitteet ja
esim. vammaisjärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet
Edellä olevan huomioon ottaen ja käymänsä perusteellisen keskustelun pohjalta KirTo
esittää, että Palveluvaltuustokokous 23 velvoittaa Palveluneuvoston ryhtymään välittömiin
toimenpiteisiin erityisen ja pysyvän Toimikunnan perustamiseksi ko. toiminta-alueen
ohjeistukseen liittyvän työn valmistamiseksi sekä jatkuvaksi ylläpitämiseksi ja
kehittämiseksi. Tämän Toimikunnan perusohjeistus ja toimenkuva tulee sisällyttää
Palveluoppaaseen samalla tavalla kuten muidenkin toimikuntien vastaava ohjeistus.
Tämän lisäksi ehdotamme, että erityisesti näkövammaisten tarpeet huomioonottaen
Palveluvaltuustokokous 23 velvoittaa Palveluneuvoston ryhtymään toimenpiteisiin
äänikirjan tuottamiseksi ns. Isosta kirjasta.

Aloite 2

Hei,
Ehdotus: Ehdotamme, että "On olemassa ratkaisu" -kirjaa aletaan
painattamaan ja myymään. Ehdotamme, että sen hoitaa Anonyymien
Alkoholistien palveluneuvosto ja -toimisto.

AA-saariryhmä
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Aloite 3.
Hei!
On joukko valtakunnallisia ja maakunnallisia terveys - ja sosiaalialan
messuja sekä opintopäiviä joihin AAn voisi osallistua niin
näytteilleasettajana kuin paneeleihin yms, aina kun päästään mukaan.
Googlasin 5 min ja löysin 5-6 kpl. Alan yhdistysten kautta löytynee
runsaasti lisää esim työterveydenhuollon, päihde järjestöjen tai
sosiaalista ja terveysministeriön tilaisuuksia.
Tällaisen toiminnan suunnittelu on omiaan koko maata kattavalle
työryhmälle, ei paikalliselle ryhmälle
Ehdotan siis että valtuusto päättää sellaisen työryhmän perustamiseksi
tehtävänä mahdollisuuksien kartoitus ja parin pilootti projektin
aikaansaaminen.
Kouvola 23.12.2019
Elimäen ryhmä

Aloite 4
Keskusteluloite 23. valtuustokokoukselle
Millä tavalla Anonyymit Alkoholistit suhtautuu ei-valtuustokokouksen tuottamaan
kirjallisuuteen? Tällaista kirjallisuutta ovat muun muassa kirjaset On olemassa
ratkaisu, Neljännen askeleen opas sekä Akronin opas.

Aloitteen teki palveluneuvoston tiedotustoimikunta

Aloite 5

Keskustelualoite 23:lle valtuustokokoukselle

Mitä keinoja on rakenteen kautta edistää AA:n alkuperäistä ja ainoaa tarkoitusta:
Saattaa sanoma vielä kärsivälle alkoholistille
K-S Piiri
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E 4. Kysymykset Valtuustokokoukselle

Aa-Saariryhmä on asiakokouksessaan miettinyt kysymyksiä
valtuustokokouksen käsittelyyn. Seuraavassa kysymykset, joita toivomme
käsiteltäviksi:
1. Pyydämme valtuustokokouksen mielipidettä ryhmän asiakokouksen laatimiin
kannanottoihin, jotka esitetään kokousten alkaessa:
- "Pyydämme, että emme kokouksen puheenvuoroissa käsittele seksuaalisuutta
yksityiskohtaisesti"
- "Kokouksesta myöhästynyt saa puheenvuoron, jos pyydettyjä puheenvuoroja
ei ole ja aikaa on jäljellä. Jos kokouksessa on päätetty puhua kiertävällä
puheenvuorolla, myöhästynyt henkilö saa puheenvuoron, jos aikaa on jäljellä
kun muut ovat puhuneet."

2. Mistä erottaa alkoholistin joka kärsii alkoholistista, joka ei kärsi?

3. Mistä todennäköisimmin löydämme kärsivän alkoholistin?

4. Minkä tahojen kanssa yhteistyössä kärsivä alkoholisti voisi löytyä?

5. Mitä eroa on AA-ryhmällä joka ilmoittaa olevansa perinteinen, sellaiseen
AA-ryhmään joka ilmoittaa olevansa vain AA-ryhmä?

6. Onko sanoman saattaminen sama asia kuin 12 askeleen työ?

7. Onko AA-ryhmälle välttämätöntä valita palveluedustaja?

AA-saariryhmä
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E 5. Ehdotus Palveluoppaan päivittämisestä

15.12.2019/JUKKA
ANONYYMIT ALKOHOLISTIT
PALVELUNEUVOSTON KIRJALLISUUSTOIMIKUNTA – KOKOUKSEN 7.12.2019 MUKAAN JA VIIMEISTELTYNÄ
EM. KOKOUKSEN JÄLKEEN TULLEIDEN KORJAUSTEN MUKAISESNA
EHDOTUS PALVELUOPAS 2014:N PÄIVITTÄMISEKSI
1. YLEISTÄ
Tonilta 9.12.: 1. YLEISTÄ
Oppaan ohjeistuksen lukemisen ja omaksumisen helpottamiseksi ehdotetaan, että kaikki ”ylimääräiset” ja
asiaa mahdollisesti selventävät ja syventävät tekstit siirretään liitteiksi oppaan loppuun.
Palveluopas liitteineen julkaistaan digitaalisena Anonyymit Alkoholistit kotisivulla. Ryhmät ja/tai yksittäiset
jäsenet voivat tulostaa Palveluopasta ja sen liitteitä tarvitsemilta osiltaan. Yhteisön Palvelutoimistolta voi
myös tilata tulosteita esim. postitse toimitettavaksi.
2. MUUTOKSET TEKSTIIN
Tässä viitataan nykyisin käytössä olevan ”Palveluopas 2014”:n sivunumerointiin.
Kansi: vuosiluku 2010
Sivu 1: Lisätään uusi hyväksymispäivämäärä
Sivut 2-3: Sisällysluettelo ja sivunumerointi päivitetään taiton yhteydessä
Sivu 4: Palveluopas on päivitetty uudestaan xx.xx,xxxx
Sivut 5: Liite 5: AA-palvelun perintö, kirjoittanut Bill W.
Sivut 6-7: Liite 6: New Yorkin palvelutoimiston (G.S.O.) toimitusjohtajan…
Sivu 8: Ei muutosta
Sivu 9: Ei muutosta
Sivu 10: Oikeanpuoleisen sarakkeen ensimmäinen kappale, teksti: Se kokoontuu säännöllisesti ja raportoi
toveriseuralle yhteisön kotisivujen ilmoitustaululla Box 108.
Muutetaan: Se kokoontuu säännöllisesti ja raportoi toveriseuralle yhteisön kotisivuilla.
Sivut 11-12: Liite 7: Valtuustokieli
Sivut 13-15: Liite 8: Kolmannen perinnön vaali
12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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Sivu 15: Liite 9: Miksi tarvitsemme valtuustokokousta?
Sivu 16: Oikeanpuoleisen sarakkeen ensimmäinen kappale, teksti: Toimisto tiedottaa heille sähköpostitse
palveluneuvoston toiminnasta ja ilmoittaa BOX 108 ilmoitustaululle lisätyistä tiedotteista.
Muutetaan: Toimisto tiedottaa heille sähköpostitse ja Anonyymien Alkoholistien nettisivuston jäsenosiossa
ilmoitustaululla sekä tapahtumakalenterilla.
Sivu 17: Ei muutosta
Sivu 18: Poistetaan kappale: Useimmilla alueilla piiriin kuuluu 5–20 ryhmää. Suurkaupunkien piireissä määrä
on tavallisesti yli kymmenen, kun taas maaseudun ja lähiöiden piireissä määrä voi olla pienikin.
Sivu 19: Ei muutosta
Sivu 20: Luku 4 ensimmäinen kappale: Anonyymien Alkoholistien valtuustoalueet ovat
Pohjoinen (2 palveluvaltuutettua), Läntinen (3 palveluvaltuutettua), Itäinen (0
palveluvaltuutettua) ja Eteläinen (3 palveluvaltuutettua) alue sekä Pääkaupunkiseutu (6
palveluvaltuutettua) ja Ruotsinkieliset Suomessa (2 palveluvaltuutettua). Palveluvaltuutettuja on
yhteensä 16.
Sivu 21: Ei muutosta
Sivu 22: Ei muutosta
Sivu 23: Ei muutosta
Sivu 23: Liite 10: Mikä on asioihin perehtynyt…
Sivu 24: Ei muutosta
Sivut 25-26: Joka kohdassa ”valtuutetun” tilalle ”palveluvaltuutettu”.
Sivu 27: Liite 11: Johtajuus AA:ssa – vähintäänkin välttämättömyys
Sivu 28: Ei muutosta
Sivu 29: Ei muutosta
Sivu 29: Liite 12: Erään entisen…
Sivu 30: Ei muutosta
Sivu 31: Ei muutosta
Sivu 32: Ei muutosta
Sivu 33: Oikeanpuoleisen sarakkeen ensimmäinen kappale, teksti: Palveluneuvosto voi lisäksi kutsua
valtuustokokouksen tarkkailijoiksi myös muiden AA-palvelurakenteiden edustajia.
Muutetaan: Palveluneuvosto voi lisäksi kutsua valtuustokokouksen tarkkailijoiksi muiden yhteisöjen edustajia.
Sivu 34: Liite 13: Valtuustokokouksen toimintasuositukset: (Liite täydennettävä)
Sivu 35: Ei muutosta

12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa

39

ANONYYMIT ALKOHOLISTIT 23. VALTUUSTOKOKOUS
11.–13.9.2020 KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI

Sivu 36: Ei muutosta
Sivu 36: Liite 14: Voiko valtuustokokous…
Sivu 37: Ei muutosta
Sivu 38: Ei muutosta
Sivu 39: Ei muutosta
Sivu 40- 41: Korvataan kappale (sivun 41 alareuna): Vuosien mittaan… Tekstillä: Vuonna 2002 Neuvostoon
valittiin ensimmäiset ei-alkoholistijäsenet.
Sivu 42: Ei muutosta
Sivu 43: Luottamushenkilöiden vaihtovuodet ovat joka neljäsvuosi alueittain alkaen:
Pohjoinen alue: 2021
Läntinen alue: 2023
Itäinen alue: 2022
Eteläinen alue: 2021
Pääkaupunkiseutu: 2020
Koko maa: 2023, 2020, 2022
Ei-alkoholistiluottamushenkilöt: 2021, 2023
Sivu 44: Ei muutosta
Sivu 45: Ei muutosta
Sivu 46: Ei muutosta
Sivu 47: Ei muutosta
Sivu 48: Korjataan sähköposti: toimisto@aasuomi.fi
Sivu 49: Liite 15. Julkaisulista ajan tasalle, kunkin julkaisun perään toteutustapa eli: painettu, kotisivu tai
molemmat
Sivu 50 Liite 1: Ei muutosta
Sivut 51-52 Liite 2: Ei muutosta
Sivu 53 Liite 3: Ei muutosta
Sivut 54-55 Liite 4: Kohta 6. Hallitus: Hallituksen asioita hoitaa … Muutetaan: Yhdistyksen asioita hoitaa …
Sivu 56: Päivitettävä taiton yhteydessä, jos tarpeellinen?

12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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E 5. Ehdotus Palveluoppaan päivittämisestä

15.12.2019/JUKKA
ANONYYMIT ALKOHOLISTIT
PALVELUNEUVOSTON KIRJALLISUUSTOIMIKUNTA – KOKOUKSEN 7.12.2019 MUKAAN JA VIIMEISTELTYNÄ
EM. KOKOUKSEN JÄLKEEN TULLEIDEN KORJAUSTEN MUKAISESNA
EHDOTUS PALVELUOPAS 2014:N PÄIVITTÄMISEKSI
1. YLEISTÄ
Tonilta 9.12.: 1. YLEISTÄ
Oppaan ohjeistuksen lukemisen ja omaksumisen helpottamiseksi ehdotetaan, että kaikki ”ylimääräiset” ja
asiaa mahdollisesti selventävät ja syventävät tekstit siirretään liitteiksi oppaan loppuun.
Palveluopas liitteineen julkaistaan digitaalisena Anonyymit Alkoholistit kotisivulla. Ryhmät ja/tai yksittäiset
jäsenet voivat tulostaa Palveluopasta ja sen liitteitä tarvitsemilta osiltaan. Yhteisön Palvelutoimistolta voi
myös tilata tulosteita esim. postitse toimitettavaksi.
2. MUUTOKSET TEKSTIIN
Tässä viitataan nykyisin käytössä olevan ”Palveluopas 2014”:n sivunumerointiin.
Kansi: vuosiluku 2010
Sivu 1: Lisätään uusi hyväksymispäivämäärä
Sivut 2-3: Sisällysluettelo ja sivunumerointi päivitetään taiton yhteydessä
Sivu 4: Palveluopas on päivitetty uudestaan xx.xx,xxxx
Sivut 5: Liite 5: AA-palvelun perintö, kirjoittanut Bill W.
Sivut 6-7: Liite 6: New Yorkin palvelutoimiston (G.S.O.) toimitusjohtajan…
Sivu 8: Ei muutosta
Sivu 9: Ei muutosta
Sivu 10: Oikeanpuoleisen sarakkeen ensimmäinen kappale, teksti: Se kokoontuu säännöllisesti ja raportoi
toveriseuralle yhteisön kotisivujen ilmoitustaululla Box 108.
Muutetaan: Se kokoontuu säännöllisesti ja raportoi toveriseuralle yhteisön kotisivuilla.
Sivut 11-12: Liite 7: Valtuustokieli
Sivut 13-15: Liite 8: Kolmannen perinnön vaali
12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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Sivu 15: Liite 9: Miksi tarvitsemme valtuustokokousta?
Sivu 16: Oikeanpuoleisen sarakkeen ensimmäinen kappale, teksti: Toimisto tiedottaa heille sähköpostitse
palveluneuvoston toiminnasta ja ilmoittaa BOX 108 ilmoitustaululle lisätyistä tiedotteista.
Muutetaan: Toimisto tiedottaa heille sähköpostitse ja Anonyymien Alkoholistien nettisivuston jäsenosiossa
ilmoitustaululla sekä tapahtumakalenterilla.
Sivu 17: Ei muutosta
Sivu 18: Poistetaan kappale: Useimmilla alueilla piiriin kuuluu 5–20 ryhmää. Suurkaupunkien piireissä määrä
on tavallisesti yli kymmenen, kun taas maaseudun ja lähiöiden piireissä määrä voi olla pienikin.
Sivu 19: Ei muutosta
Sivu 20: Luku 4 ensimmäinen kappale: Anonyymien Alkoholistien valtuustoalueet ovat
Pohjoinen (2 palveluvaltuutettua), Läntinen (3 palveluvaltuutettua), Itäinen (0
palveluvaltuutettua) ja Eteläinen (3 palveluvaltuutettua) alue sekä Pääkaupunkiseutu (6
palveluvaltuutettua) ja Ruotsinkieliset Suomessa (2 palveluvaltuutettua). Palveluvaltuutettuja on
yhteensä 16.
Sivu 21: Ei muutosta
Sivu 22: Ei muutosta
Sivu 23: Ei muutosta
Sivu 23: Liite 10: Mikä on asioihin perehtynyt…
Sivu 24: Ei muutosta
Sivut 25-26: Joka kohdassa ”valtuutetun” tilalle ”palveluvaltuutettu”.
Sivu 27: Liite 11: Johtajuus AA:ssa – vähintäänkin välttämättömyys
Sivu 28: Ei muutosta
Sivu 29: Ei muutosta
Sivu 29: Liite 12: Erään entisen…
Sivu 30: Ei muutosta
Sivu 31: Ei muutosta
Sivu 32: Ei muutosta
Sivu 33: Oikeanpuoleisen sarakkeen ensimmäinen kappale, teksti: Palveluneuvosto voi lisäksi kutsua
valtuustokokouksen tarkkailijoiksi myös muiden AA-palvelurakenteiden edustajia.
Muutetaan: Palveluneuvosto voi lisäksi kutsua valtuustokokouksen tarkkailijoiksi muiden yhteisöjen edustajia.
Sivu 34: Liite 13: Valtuustokokouksen toimintasuositukset: (Liite täydennettävä)
Sivu 35: Ei muutosta

12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa

39

ANONYYMIT ALKOHOLISTIT 23. VALTUUSTOKOKOUS
11.–13.9.2020 KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI

Sivu 36: Ei muutosta
Sivu 36: Liite 14: Voiko valtuustokokous…
Sivu 37: Ei muutosta
Sivu 38: Ei muutosta
Sivu 39: Ei muutosta
Sivu 40- 41: Korvataan kappale (sivun 41 alareuna): Vuosien mittaan… Tekstillä: Vuonna 2002 Neuvostoon
valittiin ensimmäiset ei-alkoholistijäsenet.
Sivu 42: Ei muutosta
Sivu 43: Luottamushenkilöiden vaihtovuodet ovat joka neljäsvuosi alueittain alkaen:
Pohjoinen alue: 2021
Läntinen alue: 2023
Itäinen alue: 2022
Eteläinen alue: 2021
Pääkaupunkiseutu: 2020
Koko maa: 2023, 2020, 2022
Ei-alkoholistiluottamushenkilöt: 2021, 2023
Sivu 44: Ei muutosta
Sivu 45: Ei muutosta
Sivu 46: Ei muutosta
Sivu 47: Ei muutosta
Sivu 48: Korjataan sähköposti: toimisto@aasuomi.fi
Sivu 49: Liite 15. Julkaisulista ajan tasalle, kunkin julkaisun perään toteutustapa eli: painettu, kotisivu tai
molemmat
Sivu 50 Liite 1: Ei muutosta
Sivut 51-52 Liite 2: Ei muutosta
Sivu 53 Liite 3: Ei muutosta
Sivut 54-55 Liite 4: Kohta 6. Hallitus: Hallituksen asioita hoitaa … Muutetaan: Yhdistyksen asioita hoitaa …
Sivu 56: Päivitettävä taiton yhteydessä, jos tarpeellinen?

12 Perinnettämme: AA:n tulevaisuus nykymaailmassa
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Sivut 10-11: Onko aluejako ajanmukainen. itäinen alue
on pitkään loistanut poissaololla.

Sivu 5: Sivunumeroinnin tarkistus (sivu 2-3?)

mahdollisesti 2019.

Box 108:a ei ole enää
tiedottamiseen?

Onko tarpeellista säilyttää
engl.kieliset sanat George D:n
puheessa? Ehdotan, että
siirrettäisiin, vain General Service
Conference ensin mainittuna,
säilytetään. Käännökset siirrettäisiin
sille tarkoitettuun osioon
”valtuustokieli”.

Luku 2 Palveluedustaja otsakkeeen Tehtävät otsakkeen
toinen pampula "Toimisto tiedottaa heille sähköpostitse
palveluneuvoston toiminnasta BOX 108

PALVELUOPAS 2014 – PÄIVITYS, KirTo, 2.3.2019
YLEISIÄ PALVELUOPPAAN RAKENNE:
- oppaan ohjeistuksen lukemisen ja omaksumisen helpottamiseksi ehdotetaan, että kaikki ”ylimääräiset” ja asiaa mahdollisesti selventävät ja syventävät
tekstit siirretään liitteiksi oppaan loppuun eli sivuilla 5, 6, 11, 13, 14, 15, 23, 27, 29, 34 (Valtuustokokouksen toimintasuositkset), 36, olevat tekstit.
- Opas muutetaan rengaskansioksi, jossa jokaiselle pääkohdalle/luvulle on oma välikkönsä. Tällöin kunkin pääkohdan/luvun tarvitsemat muutokset ovat
mahdollisia ilman, että koko opasta tarvitsee painaa uudelleen
- Oppaat numeroidaan ja niiden jakelusta tehdään kirjanpito. Näin voidaan hallita päivitykset ja oppaiden ajan tasalla pitäminen hallitusti. Näin luodaan
keskitetty oppaiden seuranta. Paikallisesti osia oppaasta voi tarpeen mukaan esim. kopioida tarpeen mukaan tai osia voi myös tulostaa netistä.
SIVU
PEKKA 20.8.2018
TONY 24.5.2018
Petteri 18.1.2019
Kansilehden
vuosiluku
muutetaan
uudeksi,
1
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19
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17
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Sivu 34: Tarkistus kutsuttaviin. Esitän: Palveluneuvosto
voi lisäksi kutsua tarkkailijoiksi muita edustajia.

Sivu 21: Valtuutettujen paikkamäärä ja jako. Löytyykö
tarpeeksi uusia?

VK 17, 2014 - Jatkaa nuorille
(koululaisille) suunnatun AAperustietopaketin valmistelua.
- Terveydenhuollon ammattilaisten
käsitys AA:sta. 17. VK suositteli, että
neuvosto ottaisi yhdeksi
päätehtäväkseen kehittää toimivaa
yhteistyötä kaikkien ammattilaisten
kanssa.
VK 18, 2015, toteutuneet

Paljonko ryhmiä on todellisuudessa
piiritasolla tänään?

Luku 6 Palveluvaltuutettu otsakkeen
alla Palvelukausi alla puhutaan kylläkin sekä
palveluvaltuutetusta että valtuutetusta,

sivulla 19. pii-ri-kokoukseen

s 18 pie-nikin

ilmoitustaululle lisätyistä tiedotteista." Ilmoitustaulu on vain
ilmoitustaulu nykyään eikä BOX 108 ilmoitustaulu.

42

toimintasuositukset: -Käsitteiden
uudelleen suomennos on tehty ja
painettu kirton toimesta.
-Yhteistyön kehittämistä kaikkien
ammattilaisten kanssa tulee jatkaa.
- Käsitteiden uudelleen suomennos
on tehty ja painettu kirton toimesta.
- Seuraavaan VK:een tulee tuottaa
yksityiskohtainen raportti edellisessä
VK:ssa annettujen
toimintasuositusten toteuttamisesta
valtuustokauden aikana.
19VK, 2016: - Selvitetään GSO:n
käyttämä terminologia, tarkastetaan,
ja tarvittaessa oikaistaan.
- Yhtenäistetään omissa
asiakirjoissamme käytettävä
alkuperäisistä teksteistä tehdyt
suomennokset ja termistö.
- Ehdotettiin kokoushaun linkin
saatavuutta parannettavaksi
sivustolle www.aasuomi.fi.
Vk 20, 2017: Neuvoston
toimintakertomukseen tulee jatkossa
sisällyttää edellisen valtuustokauden
toimintasuositusten toteutusraportti.
- Neuvoston ja sen toimikuntien
itsetutkistelua pidettiin toivottavana
työskentelytapana toimintaa
toteutettaessa.
- Ehdotetaan tulevissa
valtuustokokouksissa
noudatettavaksi raportointia, jossa
vertailun
selkeyttämiseksi esitetään
Toimintakertomus ja
Toimintasuunnitelma rinnakkain.
- Valtuustokokouksen toimikunnat
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Sivu 50: Täydennetään Taitelehtiset listaa.

Sivu 45: Toimiiko menettelytapatoimikunta?
Tarvitaanko?
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46
47
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Sivu 44: Luottamushenkilöiden vaihtovuosilista
ongelmallinen, kun alueilta ei löydy ehdokkaita.

Sivu 36: Täydennetään valtuustokokouksen
toimintasuosituslistaa.
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37
38
39
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Päivitystä listaan: ”Seurakunnan
työntekijöille” ja ” aloittavien AA –
ryhmien ”esite” on ainakin julkaistu.

Onko pankkitili vielä sama?

Nykyään käytetään Euroopan- ja
maailmanpalvelun teemoja.

esittivät ”Papisto” esitteen
hyväksymistä. Toimikunnat
edellyttivät
kuitenkin esitteen tekstien
viimeistelyssä
toimikuntakokousmuistioihin
kirjattujen esitysten
huomioimista.
-Palvelutoimiston työntekijän
palkkauskysymyksen selvittäminen.
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Lopussa hakemiston sivuviittaukset joutuu
luonnollisesti myös päivittämään.
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