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A 1.  Tervetuloa 
 
 
 
 
 
 
Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat!  
 
 
 
Palveluneuvosto toivottaa Teidät kaikki tervetulleeksi Anonyymien Alkoholistien 21. 
valtuustokokoukseen Kiljavalle Lomakoti Kotorantaan. Kokouspaikan sijainti ja muut tiedot 
löytyvät www.kotoranta.fi nettisivulta. 
 
Kokousmateriaali on kotisivujemme (www.aasuomi.fi) Jäsenille -osiossa, VK 2018 
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. 21.VK:lle osoitetut aloitteet on jaettu helmikuun alussa 
valtuutetuille tutustumista varten. Niihin kannattaa perehtyä huolella jotta toimikuntien ja 
myöhemmin ison salin käsittelyt johtavat hyvään lopputulokseen.  
 
Päiväjärjestystä on tälle kokoukselle uudistettu 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 2017 – 2018. VK-materiaalissa käytettäväksi 
suositeltava on runko alueraportin laatimiseksi. 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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ANONYYMIT ALKOHOLISTIT  21. VALTUUSTOKOKOUS 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli”	

	

 
A 3.  Päiväjärjestys 

PERJANTAI  13.4.	 	 	 	
   12.00	 	 ILMOITTAUTUMINEN 

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

  
Nisse 
Leni	

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

 
Anna 
Tintti 
Kimmo 
Nisse	
																										

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

Anna 
 
 
Nisse 

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

Markku S. 

	 	 21. VK:n kokoonpano ja äänivaltaisuus. 
Valitaan ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat	

	

	 	 Tervehdykset: GSO , naapurirakenteiden edustajat, ym.	 	
	 	 Raportit: A-jäsenet, PM-valtuutetut, alueet, 

Palveluneuvosto ja sen toimikunnat 
	

	

	 	 TEHTÄVÄNANTO TOIMIKUNNILLE 
Kysymysten ja aloitteiden sisältö ja tarkoitus 
	

  
Olli	

	 	 TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Kokoustilojen sijainti, toimikunnan kokoonpano, pj:n ja 
sihteerin varmistus ym.	

	

    
   19.00	

	 JAKAMISISTUNTO 
Yksi Maailma, Yksi AA, Yksi Sydämen Kieli 
Nuorempi sihteeri kirjaa  jaettuja kokemuksia 

 
Arvo 
 

 
    
   12.00 
   16.00 
   20.30 

	  
RUOKAILUT  PERJANTAI: 
TULOKAHVIT+SUOLAISTA PALAA 
PÄIVÄLLINEN 
ILTAPALA 
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ANONYYMIT ALKOHOLISTIT  21. VALTUUSTOKOKOUS 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli”	

	

 
 
LAUANTAI 14.4.	

	 	 	

   07.00	 	 AAMUN AVAUS	 Maana 
 
   08.30	

	  
TOIMIKUNTATYÖ ALKAA 
Toimikunnan esityslistan mukaan 
	

	

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

	
 

   19.00	 	 JAKAMISISTUNTO 
Palvelukummittaminen 
Nuorempi sihteeri kirjaa jaettuja kokemuksia 
	

	
Petteri 

 
   07.45 
   11.30 
   13.45 
 
   16.00 
   20.30	

	 RUOKAILUT  LAUANTAI: 
AAMIAINEN 
LOUNAS 
PÄIVÄKAHVI kakkukahvit  ja juhlatuokio:  
AA 70v. Suomessa  
PÄIVÄLLINEN 
SAUNA JA ILTAPALA 
 

	
	
	
 
Olli 

	 	 	 	
SUNNUNTAI 15.4.	 	 	 	
   07.00	 	 AAMUN AVAUS	 Timo 

	
   08.30	 	 21. VK YLEISISTUNTO 

Toimikunnissa käsitellyt asiat 
Vuoden teema 2018-2019 
Talousraportti 2017 
Luottamushenkilöiden nimeäminen ja vahvistus 
22. VK:n paikka, aika, kustannukset 
22. VK:n pj:n valinta 
Valtakunnalliset tapaamiset 
	

Markku S.	

	 	 21. VK:n YLEISISTUNNON PÄÄTÖS 
	

	

   13.30	 	 JAKAMISISTUNTO 
Mitä kokouksesta jäi mieleen – tuntemuksia, ajatuksia, 
asioita…  
	

 
Riku 

 
   07.45 
   11.30 
   14.30	

	 RUOKAILUT SUNNUNTAI: 
AAMIAINEN 
LOUNAS 
PÄÄTÖSKAHVIT 
Hyvää kotimatkaa!	
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ANONYMA ALKOHOLISTER  DEN 21 SERVICEKONFERENSEN 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

 
”En Värld, Ett AA, Ett Hjärtats Språk” 

 
A 4.  Dagordning 

FREDAG 13.4.    
 

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

 
Leni 
Nisse 

13.00  21. SERVICEKONFERENS ÖPPNING 
Tändning av ljuset, en tyst stund, Sinnesrobönen 
Resolutionen 
Tredje legatet, skrivet av Bill W 
AA text på svenska: varför behöver vi servicekonferens? 

 
Anna 
Tintti 
Kimmo 
Nisse 

  21. SK:s medlemmar: Nordiska delegater, observatörer, 
förtroenderådet, kontorsansvarige, servicedelegaterna och 
konferensens funktionärer. 
Praktisk information om konferensveckoslutet. 
 

Anna 
 
 
Nisse 

  20. 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 

Markku S 

  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 
 

    
  GENOMGÅNG AV KOMMITTÉERNAS 

ARBETSUPPGIFTER 
De till konferensen sända motionerna gås igenom och deras 
innehåll definieras för att klargöra syftet och frågan som bör 
besvaras. 
 

Olli 

  ARBETET I KOMMITTÉERNA FÖRBEREDS 
Mötesrummen läge, kommittéens sammansättning mm. 
 

 

19.00 
 
 
 
12.00 
16.00 

 DELNINGSMÖTE 
En Värld, Ett AA, Ett Hjärtats Språk 
 
MÅLTIDER  FREDAG: 
VÄLKOMSTKAFFE+NÅGOT SALT 
MIDDAG 

 
Arvo 

21.00  KVÄLLSMÅL  
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ANONYMA ALKOHOLISTER  DEN 21 SERVICEKONFERENSEN 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

 
”En Värld, Ett AA, Ett Hjärtats Språk” 

 
 
LÖRDAG 14.4. 
07.00  DAGEN BÖRJAR Maana 

 
08.30  ARBETET I KOMMITTÉERNA PÅBÖRJAS 

Enligt kommitténs agenda 
 

 
 

  ARBETET I KOMMITTÉERNA AVSLUTAS 
 

 

 
 
 
 
 
19.00 

 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMITTÉERNAS 
ARBETEN 
SK:s ordförande, sekreterare samt  kommittéernas ordföranden 
förbereder söndagens plenarsession 
 
DELNINGSMÖTE 
Servicesponsorskap 

 
 
 
 
 
Petteri 

 
 
07.45 
11.30 
13.45 
 

16.00 
20.30 

  
MÅLTIDER  LÖRDAG: 
FRUKOST 
LUNCH 
KAFFEPAUS  med kaka samt hyllningstal: 
AA 70 år i Finland 
MIDDAG 
BASTU OCH KVÄLLSMÅL 
 

 
 
 
 
 
Olli 

SÖNDAG 14.4. 
07.00 
 
8.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30. 
 
 
 
 

07.45 
11.30 
14.30 

  
DAGEN BÖRJAR 
 

21. SK  PLENARSESSION 
De av kommittéerna behandlade ärendena 
Temat för perioden 2018-2019 
Ekonomi redovisning 2017 
Val av förtroenderådsmedlemmar /FR :s nominerings- 
kommitténs rekomendation/ konferensens godkännande 
18. Servicekonferens, plats, tid och kostnader 
Val av ordf. till följande Servicekonferans 
Kommande större möten 2018-2019. 
 

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

MÅLTIDER  SÖNDAG: 
FRUKOST 
LUNCH 
AVSLUTNING MED KAFFE 
 

Trevlig hemfärd! 
 

 
Timo 
  
Markku S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riku 
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ANONYYMIT ALKOHOLISTIT  21. VALTUUSTOKOKOUS 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

 

”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli” 
 

 
A 5.   Arviointilomake 21. Valtuustokokouksesta ja sen järjestelyistä 

 
Ohessa lista asioista, joita toivomme, että arvioit 21. 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 
 Yleistilat 
 Palvelut 
 
AJANKOHTA 
 Huhtikuu 
 Viikonloppu 
 Kesto 2 vrk 
 
KOKOUS 
 Ennakkoinfo 
 Työmateriaali 
 Kokousjärjestelyt 
 Yleisistunto 
 Jakamisistunnot 
 20. v. Juhlaistunto  
 Asiakokonaisuudet 
  Perjantai 
  Lauantai 
  Sunnuntai 
     
 
MUUTA  (esim. miten koit ryhmäomantunnon ääänen 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  tekstinkäsittely-
ohjelmassasi uuteen asiakirjaan. Lähetä syntynyt tiedosto sähköpostin liitteenä os. 
toimisto@aasuomi.fi 
 
 
Kiitokset palautteestasi! 
 
Palveluneuvosto  ja Valtuustokokoustoimikunta 
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ANONYYMIT ALKOHOLISTIT  21. VALTUUSTOKOKOUS 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

 

 Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli 

 
B 6.   21. 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: 
 
…………………………………………………….……….……………….……………………… 
 
………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
……………………………….……………………………………………………………………… 
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ANONYYMIT ALKOHOLISTIT  21. VALTUUSTOKOKOUS 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

 

”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli” 
 

 
B 7.   21. VK:n jäsenistö 

Kokousvirkailijat: 
Markku S. puheenjohtaja 
Olli T.  vanhempi sihteeri 
Riku  nuorempi sihteeri 
Nisse   järjestelijä      
 
Palveluneuvoston jäsenet ja PN:n toimikunta: 
Nina  pj   YhTo, pj 
Anna  jäsen   TiTo 
Arvo H. jäsen   KirTo 
Jaakko S. A-jäsen  YhTo      
Jukka  jäsen   Kirto, pj 
Mauri A. A-jäsen  YhTo 
Timo  jäsen   ValTo, pj 
Petteri  jäsen   Tito, pj. 
Maana  jäsen   ValTo 
 
Pohjoismaiset palveluvaltuutetut: 
Erkki  vanhempi PMV YhTo    
Tommy nuorempi PMV ValTo 
  Tanskan PMV  YhTo      
 
 
21. Valtuustokokouksen palveluvaltuutetut ja Valtuustokokoustoimikunta 
 
Eteläinen alue 
Tony  3. kausi TiTo, pj 
Sari  2. kausi ValTo pj 
Jari  1. kausi YhTo 
 
Läntinen alue 
Jelena  3. kausi YhTo  
Rami  2. kausi KirTo 
Kimmo N. 1. kausi           TiTo 
 
Pohjoinen alue 
ei edustusta 
 
Pääkaupunkiseudun alue 
Kake  3. kausi KirTo pj 
Outi  2. kausi YhTo 
Kirsti  2. kausi TiTo 
Juha M varavalt. ValTo 
 
Ruotsinkielinen alue 
Sverker 2. kausi KirTo 
 
Toimistonhoitaja 
Leni    ValTo 
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ANONYYMIT ALKOHOLISTIT  21. VALTUUSTOKOKOUS 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

	

”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli”	

	

 
B 8.  Toimikuntajako 

 
 
Kirjallisuustoimikunta: 
 
 Kake puheenjohtaja 3. kausi pk-seutu  
 Rami jäsen  2. kausi läntinen  
 Sverker jäsen  2. kausi ruotsinkieliset 
 Arvo H luottamushenkilö IV koko maa 
 Jukka P luottamushenkilö II pk-seutu 
 
Tiedotustoimikunta:  
 
 Tony puheenjotaja  3. kausi eteläinen 
 Kirsti  jäsen  2. kausi pk-seutu 
 Kimmo N jäsen  1. kausi läntnen 
 Anna luottamushenkilö IV itäinen  
 Petteri luottamushenkilö II koko maa 
 
Valtuustokokoustoimikunta: 
 
 Sari  puheenjohtaja 2. kausi eteläinen    
 Juha jäsen  varavalt. pk-seutu 
 Tommy jäsen  I nuor. Pohj.maiden valt.  
 Maana luottamushenkilö  III koko maa 
 Timo luottamushenkilö I eteläinen 
 Leni toimistonhoitaja 
 
Yhteistyötoimikunta: 
 
 Erkki puheenjohtaja III vanh. Pohj.maiden valt. 
 Jelena jäsen  3. kausi läntinen  
 Outi jäsen  2. kausi pk-seutu 
 Jari jäsen  1. kausi eteläinen  
 Nina luottamushenkilö I pohjoinen 
  vieralija   Tanskan PMV 
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ANONYYMIT ALKOHOLISTIT  21. VALTUUSTOKOKOUS 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

	

”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli”	
	

B 9.   Palveluvaltuutettu 
	
Palveluvaltuutetun tehtävä on vaativa, sillä hän osallistuu toimikuntansa työskentelyyn 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 ja perehdyttyään täysin asiaan äänestää koko AA:n edun 
mukaisesti. 
	
Velvollisuudet 
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 
●kertoo valtuustokokouksen tapahtumista aluetoimikunnan ja ehkä myös kotipiirinsä 
puheenjohtajalle ja kannustaa heitä viemään tätä tietoa ja palveluvaltuutetun innostusta edelleen 
ryhmiin ja paikallistoimistoihin. Suomen valtuustoalueet ovat yleensä liian laajoja hoidettaviksi 
henkilökohtaisesti, joten valtuutettu pyytää piirien puheenjohtajia keventämään taakkaansa 
●osallistuu alueensa aluekokouksiin ja aluetoimikunnan kokouksiin. Niin hän saa paremmin 
käsityksen alueestaan ja voi tehdä aloitteita valtuustokokoukselle 
●auttaa aluetoimikuntaa järjestämään taloudellista tukea alueelle ja palvelutoimistolle 
●tarttuu ohjaksiin ratkaistaessa AA:n perinteitä koskevia paikallisia ongelmia 
●muistuttaa ryhmien palveluedustajia, että nämä kertoisivat ryhmille ja yksittäisille AA:laisille 
valtuustokokouksen hyväksymästä kirjallisuudesta 
●tekee palvelutoimiston kanssa yhteistyötä tietojen välittämisessä – esim. varmistamalla, että 
päivitetyt tiedot saapuvat luetteloihin ajoissa 
●vierailee alueen ryhmissä ja piirikokouksissa aina kun mahdollista 
●työskentelee tiiviisti ja jakaa kokemusta piirien puheenjohtajien ja alueen virkailijoiden kanssa 
läpi vuoden 
●ottaa huomioon palveluedustajien kertomukset ryhmien ja yksittäisten jäsenten kommenteista 
valtuustokokouksen raporttiin 
●ottaa lisää vastuuta, jos alueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja estyvät palvelemasta. Jos 
aluetoimikunta ei toimi tehokkaasti, valtuutettu voi tehdä aloitteen tilanteen korjaamiseksi 
●pitää varavaltuutetun täysin ajan tasalla ja aktiivisena niin, että tämä voi korvata valtuutetun 
hätätilanteessa 
●työskentelee vastavalittujen valtuutettujen kanssa välittääkseen eteenpäin perustietoa 
valtuustokokouksen toiminnasta ja asioiden käsittelystä 
●kirjoittaa valtuustokokoukselle vuosiraportin alueen toiminnasta. 
	
Palvelukausi 
Alue valitsee palveluvaltuutetun ja tälle varahenkilön kolmen vuoden kaudeksi. Jos 
palveluvaltuutettu ei voi osallistua kokoukseen, häntä edustaa varahenkilö. Vajaan kauden palvellut 
varahenkilö voidaan valita varsinaiseksi palveluvaltuutetuksi myöhemmin. Valtuutetun toimikausi 
on 1.7. – 30.6. Valtuutettu voi palvella kolmen vuoden kautensa loppuun, vaikka muuttaisi toiselle 
alueelle. 
	
Kulut 
Palveluvaltuutetun kulut katetaan seuraavasti: alue avustaa valtuustokokouksen kuluissa edellisessä 
valtuustokokouksessa sovitulla euromäärällä valtuutettua kohti (ja monet alueet pystyvät 
lähettämään enemmänkin). Palveluneuvoston saama ryhmien tuki kattaa erotuksen. Alueet 
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maksavat palveluvaltuutettujensa matkakustannukset valtuustokokoukseen ja muihin valtuutettujen 
kokouksiin. 
	
Edellytykset 
Palveluvaltuutetulla tulee olla vähintään kolmen vuoden jatkuva raittius. 
●Hän on aktiivinen toveriseurassa ja hänellä on kokemusta erilaisista ryhmän, piirin, alueen tai 
paikallistoimiston palvelutehtävistä. 
●Hän on vastuuntuntoinen, perehtynyt AA-kirjallisuuteen ja tuntee AA:n valtuustorakenteen. 
Hänellä tulee olla kyky tehdä ja ottaa vastaan ehdotuksia – myös kritiikkiä, kokemusta kokouksien 
johtamisessa ja hänen tulee tietää, mistä oikean tiedon löytää tarvittaessa. 
●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. 
●Hänellä on riittävästi aikaa käytettävissään valtuustokokoukseen sekä alueen ja piirien kokouksiin. 
	
Jos aiot ryhtyä valtuutetuksi, vastaa seuraaviin kysymyksiin: 
●Kuinka hyvin menestyit ryhmän palveluedustajana? Entä piirin puheenjohtajana? Nautitko 
vastuusta? Olitko aktiivinen? 
●Oletko keskustellut mahdollisuudesta perheesi ja työnantajasi kanssa? Onko sinulla tehtävään 
vaadittavaa aikaa? 
●Oletko perehtynyt tähän palveluoppaaseen? Entä kirjaan AA tulee täysi-ikäiseksi? Puhumattakaan 
kahdestatoista askeleesta, kahdestatoista perinteestä ja kahdestatoista käsitteestä? 
●Oletko puhunut entisten palveluvaltuutettujen kanssa saadaksesi käsityksen tarvittavasta ajasta ja 
ponnistuksista sekä siitä millaisia töitä tulet tekemään? 
	
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 sekä sen eri toimikuntien työskentelystä. 
Noin kuukautta ennen valtuustokokousta palveluvaltuutettuja pyydetään toimittamaan tiedot 
kuluneen vuoden tilanteesta ja tapahtumista. Valtuutetut kertovat lisää kokemuksiaan käsiteltävien 
asioiden yhteydessä ja kertyvä informaatio kootaan valtuustokokouksen muistioon. 
Pian valtuustokokouksen jälkeen jokainen valtuutettu saa valtuustokokouksen tapahtumista, 
raporteista ja päätöksistä koosteen, jota hän voi kopioida ja käyttää avukseen raportoidessaan 
valtuustokokouksesta alueellaan. Valtuustokokouksen 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 ja sen toimikuntien sekä alueiden raportit 
●valtuustokokouksessa pidetyt puheet ja alustukset 
●AA:n taloustoimet ovat “avoin kirja“. Niinpä neuvoston (Bill W:n ystävät ry:n) talousraportti ja -
arvio valtuustokäsittelyineen ovat raportissa. 
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B 10.   Alueraportin avuksi 

 
Valtuutettuja pyydetään toimittamaan Palvelutoimistoon kirjallinen alueraporttinsa 
valtuustokaudelta 2017 - 2018. 
Raportti tulee toimittaa hyvissä ajoin palvelutoimistoon ja sähköisessä muodossa, jolloin se on 
helposti liitettävissä kokousraporttiin. 
 
Raportti voisi sisältää vastaukset ainakin seuraaviin kohtiin: 

• Montako ryhmää alueellasi toimii? 
• Onko ryhmätoiminta vilkasta? 
• Onko ryhmillä muuta toimintaa kuin kokoukset? 
• Onko ryhmissä tulokkaita? 
• Onko ryhmissä järjestelmällistä kummitoimintaa? 
• Ryhmien keskinäinen yhteistyö – piiritoiminta, aluetoiminta? 
• Ryhmienvälinen tiedonkulku? 
• Onko, ja millä tavalla, valtuustokauden teema ollut esillä. Alueella? Piireissä? Ryhmissä? 
• Mitä kokemuksia haluat kertoa omalta alueeltasi toisille alueille? 
• Onko teillä omia toimintatapoja tai omaa palvelumateriaalia? 
• Entisten valtuutettujen/luottamushenkilöiden toiminta? 
• Voit myös raportoida muustakin tärkeäksi katsomastasi asiasta, 

jonka katsot olevan eduksi AA:n hyvinvoinnille. 
 
Alueraportti 2017 – 2018   (runkohahmotelma) 
 
Aluekokoukset 
Miten kokouksia on pidetty, käsiteltyjä asioita jne. 
 
Aluetoimikunta (mikäli on) 
Mitä toimikuntia, toiminta jne. 
 
Tapahtumat 
Aluepäiviä, viikonlopputapaamisia, työpajoja jne. 
 
Piirit ja niiden toiminta 
 
Piireissä toimivat ryhmät 
 
Ryhmien toiminta 
 
Muuta mainittavaa 
 
 
 
Kirjalliset raportit liitetään myös valtuustokokouksen yhteenvetoon ja loppuraporttiin. 
 
Kullekin alueelle on varattu lisäksi noin viiden minuutin pituinen puheenvuoro alueensa asioista 
kertomiseen. 
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C 11.   Toimikunta-alustus 
 
Valtuustokokous 
Kaikissa toimenpiteissään palveluvaltuuston tulee pitää mielessään AA:n perinteen henkija tarkoin 
huolehtia siitä, 
●ettei valtuustosta milloinkaan muodostu vaarallisen rikkauden tai vallan tyyssijaa; 
●että riittävät käyttövarat ja runsas vararahasto ovat sen järkevänä taloudellisena periaatteena; 
●ettei ketään valtuuston jäsentä koskaan aseteta määrittelemättömään arvovalta-asemaan 
kehenkään muuhun nähden; 
●että kaikkiin merkityksellisiin ratkaisuihin pyritään keskustellen, äänestäen ja, milloin 
mahdollista, pääpiirteisen yksimielisyyden vallitessa; 
●ettei mikään valtuuston toimenpide koskaan kohdistu henkilöön rankaisevasti tai muodostu 
julkisen kiistan yllykkeeksi; 
●olkoonkin, että valtuusto toimii Anonyymit Alkoholistit -yhteisön palvelemiseksi, sen ei koskaan 
tule tehdä hallitustoimia sen suhteen; ja että palvelemansa Anonyymit Alkoholistit-yhteisön tavoin 
valtuustonkin tulee aina pysyä demokraattisena ajattelussa ja toiminnassa. (Palveluvaltuuston 
Peruskirjan 12. artikla: Palveluvaltuuston takeet) 
 
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. 
 
Valtuustokokous muistuttaa enemmän “hallitusta” kuin mikään muu AA:ssa, mutta kuten Bill W. 
esitti asian The A.A. Service Manualin [2, sivu S50] ensimmäisessä painoksessa: “Tietenkään ei 
voida riittävästi korostaa, että vaikkakin valtuustokokous voi antaa käskyjä palvelutoimistolle, se ei 
voi koskaan määrätä tai hallita AA-seuraa, jota se palvelee. Valtuustokokous edustaa meitä, mutta 
ei voi määrätä meitä.” 
 
Valtuustokokous itse ei ole yhdistysmuotoinen eikä myöskään sen palveluelin palveluneuvosto. 
Palveluneuvoston jäsenet muodostavat Bill W:n ystävät ry:n hallituksen. Tämän yhdistyksen 
rekisteröinti on tarpeen valtuustokokouksen päätösten toteuttamiseksi sekä AA:n talouden ja 
liiketoiminnan hoitamiseksi. 
 
Palveluvaltuutetun tehtävä on vaativa, sillä hän osallistuu toimikuntansa työskentelyyn läpi vuoden 
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 ja perehdyttyään täysin asiaan äänestää koko AA:n edun 
mukaisesti. 
 
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. 
 
Vaikka toimikunta raportoisi lopullisen ratkaisunsa ongelmaan, ei valtuustokokouksen tarvitse 
hyväksyä ratkaisua. Se voi kieltäytyä toimikunnan esityksestä, ja jos se tekee niin, asia 
keskustellaan ja päätetään yleisistunnossa. Vaikka valtuustokokous useimmissa tapauksissa 
hyväksyy toimikunnan esityksen, ei toimikunta AA:lle ominaiseen tapaan edusta mitään 
"arvovaltaa." 
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Valtuustokokous pyrkii aina, tyhjentävän keskustelun jälkeen, laajaan yksimielisyyteen. Ennen 
äänestystä keskustellaan edellytyksistä ja esityksen perusteluista. Valtuustokokouksen 
toimintasuositukset edustavat pysyvien toimikuntien tai yleisistunnon esityksiä, jotka 
valtuustokokous kokonaisuudessaan on hyväksynyt. Valtuustokokouksen toimintasuositus 
edellyttää laajaa yksimielisyyttä – kahden kolmasosan enemmistöä. Valtuustokokouksen äänten 
yksinkertainen enemmistö tulkitaan ehdotukseksi palveluneuvostolle ja palvelutoimistolle. 
 
Sekä yleisistunnon että toimikuntien kokousten keskustelu voi ajoittain olla kiihkeää ja 
voimallistakin, mutta valtuustokokouksen jäsenet pyrkivät aina löytämään ryhmäomantunnon ja 
päättämään asioista toveriseuran parhaaksi. Valtuustokokouksen puheenjohtaja tavallisesti kysyy 
vielä äänestyksen jälkeen vähemmistön mielipidettä. 
 
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. 
 
Yleensä toimikunnat myös työskentelevät koko valtuustokauden yhteistyössä vastaavan 
palveluneuvoston toimikunnan kanssa ja pitävät yhteyttä keskenään läpi vuoden. Ne aloittavat 
valtuustokokouksen toimikuntatyöskentelyn yhteisellä istunnolla. Tämän ensimmäisen istunnon 
tarkoitus on lähinnä tilannekatsaus ja tiedon jakaminen, ei vielä toimenpiteiden tai esitysten 
aikaansaaminen. 
 
Valtuustokokouksen keskimmäinen päivä on yleensä varattu toimikuntatyöskentelylle. Aluksi kukin 
toimikunta tarkastaa palveluneuvoston vastaavan toimikunnan kuluneen valtuustokauden 
toimintakertomuksen ja tutustuu meneillään oleviin tehtäviin saadakseen paremman käsityksen 
palveluneuvoston toimintakyvystä ja käytettävissä olevista resursseista. 
 
Kukin toimikunta tarkastelee ja pohtii perusteellisesti esityslistallaan olevia asioita ja valmistelee 
niistä esityksensä valtuustokokouksen yleisistuntoon. Yleensä toimikunta saa harkintansa tuloksena 
aikaan päätöksen, jonka se esittää yleisistunnolle. Toimikunta voi jonkin asian kohdalla jättää 
esityksen tekemättä ja vain raportoida havaintonsa tai ehdotuksensa. Toimikunta voi myös ehdottaa 
asian siirtämistä seuraavaan valtuustokokoukseen ja pyytää lisää kokemuksia toveriseuralta tai 
luottamushenkilöiltä seuraavaan valtuustokokoukseen. 
 
Saapuneiden uusien aloitteiden lisäksi toimikunnat käsittelevät myös edellisen valtuustokokouksen 
palveluneuvostolle palauttamat aloitteet ja osoittamat tehtävät ja tekevät niistäkin tarvittaessa 
esityksensä yleiskokoukselle. 
 
Toimikunnat keskustelevat istunnoissaan myös valmisteilla olevasta palvelumateriaalista, uudesta 
valtuustokauden teemasta, seuraavan valtuustokokouksen puheenjohtajan valinnasta ja muista 
mahdollisista henkilövalinnoista sekä muista esityslistallaan olevista asioista. 
 
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. 
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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 yleis-
istunnon ”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  12. PN:n toimintaraportti 2017-18 ja 20. VK:ntoimintasuositusraportti 
 
 
Palveluneuvoston toimintakertomus valtuuskaudelta 2017 – 2018 
 
Jäsenet ja kokoukset 
Koko yhteisöä edustavina luottamushenkilöinä ovat toimineet Arvo H.(4. kausi ), Maana (3. 
kausi) ja Petteri (2. kausi). Alueiden luottamushenkilöt ovat olleet seuraavat: 
pääkaupunkiseudulta Jukka P. (2. kausi), eteläiseltä alueelta Timo H. (1. kausi), läntiseltä 
alueelta Kalle M. (3. kausi, erosi), itäiseltä alueelta Anna T. (4.kausi) ja pohjoiselta alueelta 
Nina A. (1. kausi). Pohjoismaiset valtuutetut ovat olleet Erkki (vanhempi, 3. kausi) ja Tommy 
H. (nuorempi, 1. kausi).	
 
Luottamusmiehen alue ja hänen kotiryhmänsä paikka eivät aina täsmää, koska rotaation takia 
paikkoja on jouduttu sovittelemaan. Puheenjohtajana on toiminut Nina A. ja 
varapuheenjohtajana Anna T. Rahastonhoitajana on ollut Petteri S. Sihteerinä on ollut Olli T. 
Toimistonhoitajana on toiminut Leni.  
 
Ei-alkoholistijäseninä ovat olleet rovasti Jaakko Simojoki (5. kausi) ja päihdelääkäri Mauri 
Aalto (3. kausi). He ovat omalta osalta palvelleet AA-sanoman saattamisessa erityisesti 
ammattilaisille.  
 
Neuvosto vastaa palvelutoimiston työstä, ylläpitää nettisivustoa, julkaisee lehteä ja hoitaa 
yhdistyksen talousasiat. Nettisivuston päivittämisestä on huolehtinut Tauno ja teknisestä 
ylläpitämisestä Jari. 
 
Kokouksia on ollut kahdeksan. 
 
Neuvosto työskentelee siten, että se kokoontuu kerran kuukaudessa palvelutoimistolla. 
Kokouksissa käsitellään yhteisiä asioita, kunkin toimikunnan asioita sekä raportoidaan 
toimiston työstä ja taloudesta. Suurin osa työstä tapahtuu toimikunnissa, joissa kussakin on 
kaksi neuvoston jäsentä ja lisäksi muutamia kutsuttuja jäseniä. 
 
Neuvoston toimikuntia ovat kirjallisuus-, menettelytapa-, nimeämis-, tiedotus-, 
valtuustokokous- ja yhteistyötoimikunta. Ne raportoivat toiminnastaan omilla raporteillaan. 
 
Toukokuussa 2017 pidettiin sääntöjenmukainen Bill W:n ystävät ry:n vuosikokous ja 
hallituksen järjestäytymiskokous. Neuvoston jäsenet muodostavat hallituksen.  
 
Neuvosto tiedottaa ja raportoi toiminnastaan vain kauden lopussa valtuustokokouksessa. 
Kokouksen jälkeen raportit ovat luettavissa nettisivustolla jäsenille-osiossa.  
 
 
Toimintasuositukset 
 
Käsittelemme tässä raportissa sekä erillisissä toimikuntien raporteissa kaikki edellisen 
valtuustokokouksen antamat toimintasuositukset. Mukana on myös joitain aiempien 
valtuustokokouksien tekemiä päätöksiä. Kerromme, mitä niiden suhteen on tehty ja mitä on 
tekemättä.  
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1. Aloituspaketti  
Aloituspaketti uudelle ryhmälle on valmis, ja sen voi maksutta hakea tai tilata toimistolta. 
Paketin tarkoituksena on auttaa ryhmän toiminnan aloittamisessa ja kokouksen 
käynnistämisessä. Mukana on AA:n Iso kirja ja esitteitä, palveluopas, tiedotusopas ja 
Yhteinen hyvinvointimme -vihkonen. Lisäksi saatekirjeessä on joitakin kysymyksiä, joita 
aloittavan ryhmän on hyvä pohtia. 
 
2. Valmiit esitteet 
Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus -lausuma on valmis. Se on julkaistu nettisivustolla. Sen 
tarkoituksena on selventää, miten AA suhtautuu vertaistuki-käsitteeseen. Sitä voi käyttää 
tiedottamisessa.  
Seurakunnan työntekijät esittävät kysymyksiä AA:sta -esite on valmis. Sitä on painatettu 2000 
kappaletta tammikuussa. Esite poikkeaa muista siten, että se pyritään jakamaan diakoneille ja 
seurakuntiin kevään aikana. 
 
3. Raportoinnin kehittäminen 
Neuvoston ja toimikuntien raporteista on yritetty tehdä helppolukuisempia. Viime vuonna 
kokeiltiin kolmen eri fontin mallia, kolmea eri väriä ja kolmisarakemallia. Tässä kokouksessa 
kokeillaan seuraavaa: toimintaraportit esitellään suullisesti perjantain yleisistunnossa muitten 
raporttien yhteydessä. Kirjallinen raportti tuodaan toimikuntakäsittelyyn hyvin tiiviissä 
muodossa. 
 
4. Mitä konkreettista on saatu aikaan neuvoston pitkän aikavälin suunnitelman osalta? 
Alla on palveluneuvoston pitkän aikavälin suunnitelma, jossa on kolme kohtaa. Kunkin 
kohdan alla on mainittu, mitä sen suhteen on tehty. 
a. Sisäisen tiedottamisen kehittäminen ja toimivuuden varmistaminen. 
 - käytössä on sähköpostilista niin sanottua suurta jakelua varten 
 - suositellaan, että ryhmät perustaisivat ryhmän oman sähköpostiosoitteen 
b. Yhteistyön parantaminen alkoholisteja työssään kohtaavien ammattilaisten kanssa. 
 - kaksi lehtijuttua ammattilehdissä 
 - esite seurakunnan työntekijöille 
c. Valtakunnallisen työpajatoiminnan kehittäminen. 

- tiedotustoimikunta on ollut mukana työpajatoiminnassa, kun niitä on järjestetty 
eri alueilla 

 
5. Valtuustokauden teeman käsittelyä   
Teemaa on käsitelty siten, että eräs tiedotustoimikunnan jäsen kirjoitti pitkän jutun Selvä-
lehteen. Kirjallisuustoimikunnan jäsen käänsi teemaa koskevan artikkelin ja myös se 
julkaistiin Selvässä. Teemaa käsitellään myös tässä valtuustokokouksessa. 
 
Neuvosto on keskustellut asiasta ja se ponnistelee, että vuoden teema ja siihen liittyvät 
artikkelit, tapahtumat ym. saataisiin esille ja käyntiin heti valtuustokokouksen jälkeen.  
 
6. Valtuustokokouksen toimihenkilöille kirjalliset toimintaohjeet 
Valtuustokokoustoimikunta on tehnyt toimintaohjeita valtuustokokouksessa palveleville 
toimihenkilöille. Puheenjohtajan työn tueksi on tehty toimintaohje. Toimikunnan työn tueksi 
on ohje. Sihteereitä on kaksi, nuorempi ja vanhempi sekä järjestelijä. 
 
7. Valtuustokokouksen aloitteiden / kysymysten / esitysten esittäjille annettavien vastausten 
toteutusprosessin kuvaus.  
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Valtuustokokoustoimikunta kertoo tästä asiasta omassa raportissaan.  
 
8. Internet ja AA – vanhimman rakenteen suositusten valmistumisen seuranta 
Ei ole tehty. Ei ole seurattu, millaisia suosituksia tai suuntaviivoja vanhin rakenne on tehnyt 
sen suhteen, miten AA:n ja AA:laisten tulisi toimia Internetissä. Yhteistyötoimikunta ei ole 
työskennellyt tällä valtuustokaudella. Työskentelyn on estänyt yhden luottamusmiehen 
eroaminen ja toisen jäsenen sairastuminen.  
 
9. Yhteydenpidon ylläpitäminen GSO:n ja opetushallituksen kanssa.  
Tämä on yhteistyötoimikunnan asia, ja tällä kaudella se on toiminut heikosti. 
Opetushallitukseen ei ole oltu yhteydessä. GSO:hon on oltu yhteydessä jonkun verran: kutsu 
valtuustokokoukseen ja siihen saatu vastaus. Euroopan palvelutoimistosta saatiin materiaalia 
vuoden teemaan liittyen.  
 
10. Neljännen askeleen oppaan valmistuksen käynnistäminen 
Neljännen askeleen opas löytyy kotisivuiltamme jäsenille-otsakkeen alta kohdasta 
jäsenpalvelumateriaalia. 
 
11.  Anonyymien Alkoholistien nettisivuston näkyvyyden parantamishankkeet 
Tiedotustoimikunta on käsitellyt asiaa ja päätynyt siihen, että emme ryhdy maksullisiin 
toimenpiteisiin sen suhteen, että nettihaussa Anonyymien Alkoholistien sivusto ponnahtaisi 
esille nopeammin ja listauksessa ylempänä. Hakusanat, joita sivustomme käyttää, todettiin 
monipuolisiksi ja sopiviksi. Tähän joudumme nyt tyytymään. Palvelutoiminnassa on suuri 
tarve nettiosaajille 
 
Anonyymien Alkoholistien ja AA-ratkaisun tunnettuus on yleinen päämäärä muun muassa 
tiedotustoimikunnan työskentelyssä, erityisesti ulkoisessa tiedottamisessa. Neuvoston 
toimesta on syntynyt kaksi lehtijuttua, jotka on julkaisu ammattilehdissä (Diakoni- ja Lääkäri-
lehti).  
 
12. Sähköpostiosoite ryhmälle palvelutoimiston yhteydenpitoa varten 
Tiedotustoimikunta on valmistellut asian. Ryhmille tullaan lähettämään suositus, että ne 
perustaisivat itselleen gmail-sähköpostiosoitteen. 
 
13. Mitä suositus tarkoittaa? Valtuustokokouksen suositusten käsitteen selkeyttäminen 
Tätä ehdotusta ei ole käsitelty neuvostossa. Se on menettelytapatoimikunnan asia. Neuvosto 
on päättänyt, että suositus -käsitteen pohtiminen tehdään sitten, kun palveluopasta päivitetään 
seuraavan kerran.  
 
14. Suomennoksissa käytetty terminologia. Tarkastetaan suhde GSO:n termeihin ja 
tarvittaessa oikaistaan. Yhtenäistetään omissa asiakirjoissamme käytettävät alkuperäisistä 
teksteistä tehdyt suomennokset ja termistö (suositus 18. valtuustokokouksesta) 
 
Tämä on menettelytapatoimikunnan asia. Asia on siirtynyt pitkään, mutta suunnitelmissa on 
tehdä tämä työ samalla, kun palveluopas uudistetaan seuraavan kerran. 
 
15. Neuvoston puheenjohtajuus (asia kesken 19. valtuustokokouksesta)   
Tämä on menettelytapatoimikunnan asia. Menettelytapatoimikunnan asioita hoitaa koko 
neuvosto, ja kuluneella kaudella tätä ei ole otettu käsittelyyn.  
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Palveluneuvoston toimintasuunnitelma valtuustokaudelle 2018 – 2019 
 
Neuvoston toimintasuunnitelma muodostuu valtuustokokouksen antamien suositusten ja 
päätösten pohjalta. Tässä alla on mainittu asioita, jotka mahdollisuuksien mukaan otetaan 
työlistalle.   
 
Pitkän aikavälin toimintasuunnitelma:  
1. Sisäisen tiedottamisen kehittäminen ja toimivuuden varmistaminen.  
2. Yhteistyön parantaminen alkoholisteja työssään kohtaavien ammattilaisten kanssa. 
3. Valtakunnallisen työpajatoiminnan kehittäminen. 
 
Aiemmilta kausilta on jäänyt tekemättä seuraavat suositukset:  
- Mitä suositus tarkoittaa? Valtuustokokouksen suositusten käsitteen selkeyttäminen (koko 
neuvosto voisi käsitellä tätä asiaa). 
- Suomennoksissa käytetty terminologia. Tarkastetaan suhde GSO:n termeihin ja tarvittaessa 
oikaistaan. Yhtenäistetään omissa asiakirjoissamme käytettävät alkuperäisistä teksteistä 
tehdyt suomennokset ja termistö (suositus 18. valtuustokokouksesta) 
- Neuvoston puheenjohtajuus, esimerkiksi ulkopuolisen puheenjohtajan kutsuminen (asia 
kesken 19. valtuustokokouksesta)   
 
Huomioidaan myös seuraavia asioita, jotka on poimittu GBS:n stragisesta suunnitelmasta: 
- sähköisten viestintämenetelmien hyödyntäminen 
- eritasoinen yhteydenpito ammattilaisten kanssa 
- erilaisten alkoholistiryhmien tavoittaminen (esim. nuoret) 
- neuvoston ei tulisi erkaantua yhteisöstä 
 
 
Nimeämistoimikunnan toimintasuunnitelma 2018 – 2019 
 
Tehtävänä on ei-alkoholistiluottamushenkilön valinta. Tämä on Jaakko S:n viimeinen kausi.   
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C  13.  PN:n menettelytapatoimikunnan raportti 
 

 

Toimintasuunnitelma 2017-2018 

Tomintasuunnitelmaa ei ole laadittu. Toimikunnan kokoonpano tulee alustavasti muodostumaan 
tulevan Palveluneuvoston pj:sta ja vara-pj:sta. Nämä perustavat tarpeen vaatiessa työryhmiä ja 
täydentävät tarpeellisella katsomallaan osaamisella. 

 

Toiminta 2017-2018 

Toimikunta sai valtuustokauden aikana tehtäväkseen pohtia tiomistonhoitajan palkkauskysymystä, 
pyrkien esimerkiksi verotuksen osalta kestävään ratkaisuun niin toimistinhoitajan kuin Bill W:n 
Ystävät ry:n osalta. Pj Nina on tätä varten täydentänyt toimikuntaa. Toimikunnan kokoonpanoksi 
muotoutui:  Nina / Anna pj, Olli, Tommy, Petteri, Timo ja Nisse. 

 

Menettelytapatoimikunnan toimintasuunnitelma 2018 – 2019 

 

Nämä aiemmilta kausilta siirtyneet tehtävät ovat menettelytapatoimikunnan asioita. Se ei ole 
kokoontunut lainkaan kahtena edellisenä kautena.  

- Mitä suositus tarkoittaa? Valtuustokokouksen suositusten käsitteen selkeyttäminen 

- Suomennoksissa käytetty terminologia. Tarkastetaan suhde GSO:n termeihin ja tarvittaessa 
oikaistaan. Yhtenäistetään omissa asiakirjoissamme käytettävät alkuperäisistä teksteistä tehdyt 
suomennokset ja termistö (suositus 18. valtuustokokouksesta) 

- Neuvoston puheenjohtajuus, esimerkiksi ulkopuolisen puheenjohtajan kutsuminen (asia kesken 
19. valtuustokokouksesta)   
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C 15.  Selvä-lehden Raportti 

 
 
 
 
Selvä-lehden raportti 2017-2018 
 
Lehti on ollut Anonyymien Alkoholistien julkaisu vuoden 2017 alusta lähtien. 
Alkuvaikeuksien jälkeen lehden toiminta on jatkunut entisenkaltaisena.  
 
Lehti on ilmestynyt kuusi kertaa, ja sitä on painettu noin 120 kpl / kerta. Se lähetään tilaajille 
paperisena. Se on luettavissa myös sähköisenä netissä (http://www.selvalehti.org/jupgrade/). 
Linkki nettiversioon löytyy kotisivuiltamme.  
 
Painattamisesta ja postituksesta syntyvät menot eivät tule katetuksi pelkillä tilaajamaksuilla, 
mutta koska jotkin ryhmät ovat tukeneet lehteä muutenkin, niin kulujen ja menojen tasapaino 
sekä omavaraisuus ovat säilyneet. Lehden teossa pyritään siihen, että tuotot kattaisivat kulut. 
Nettilehden lukijoilta toivotaan myös tukea.  
 
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.  
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C 15.   Aloitteet 21. PVK 

 
Aloite 1. 

21. valtuustokokoukseen: 
 
"Hei, 
Kuulin hiljattain, että eräälle AA:laiselle oli psykiatrian edustaja ehdottanut kokeiltavaksi  
amfetamiinijohdannaista lääkettä. Minua tämä kauhistutti, miten tämä on mahdollista, eivätkö he  
lainkaan ymmärrä alkoholismia kun tuollaista ehdottavat. Aloin miettimään tarkemmin myös omia 
kokemuksiani. Muistan kuinka (jo) toistakymmentä vuotta sitten  yritin saada terveyskeskus-
lääkäriltä lääkkeitä (päihtymistarkoitukseen),  mutta ko. lääkäri kieltäytyi vedoten potilaan erittäin 
todennäköiseen alkoholiongelmaan. Onko tosiaan yleislääketieteen edustajilla parempi 
ymmärrys alkoholismin todellisesta luonteesta kuin psykiatreilla? Jos näin on, mistä tämä voisi 
johtua? Voitaisiinko tästä päätellä jotain ja tehdä tämän perusteella toimenpiteitä  tulevaisuudessa? 
Itseäni kauhistuttaa ajatus siitä, miten vaaralliseen tilanteeseen nämä lääkärit  asettavat alkoholistit 
(erityisesti koska pääaine on jokin muu kuin puhdas lääke tai muu huumausaine), ja etenkin uudet 
aa:laiset. 
 
(Tähän toivoisin neuvostolta alustusta valtuustokokoukseen): 
 
Tausta/historia: Mitä aiemmin on tehty sanoman viemiseksi psykiatrian saralla? Millaisia 
kontakteja/yhteyksiä on luotu? Millaisia tuloksia on saatu aikaan? Missä tilanteessa ollaan nyt? 
 
(Tätä voidaan pohtia yhteisesti): 
 
Tulevaisuus:Voisiko AA pyrkiä tekemään sanomaansa paremmin tunnetuksi psykiatrian saralla 
valtakunnan tasolla? Millaisilla keinoilla (mahdolliset aiemmat kokemukset?), millaisilla 
resursseilla, millä prioriteetilla? 
Tarkoitukseni on tiedustella mitä valtakunnallisesti on psykiatrian kentällä tehty sanoman 
viemiseksi sekä herättää keskustelua tämän kentän tärkeydestä/olennaisuudesta tällä 
hetkellä/lähitulevaisuudessa. 
 
Turun AA-Palloryhmä" 

 

Toimikuntakäsittelyn yhteydessä huomionarvoisia seikkoja: 

On tiedossa, että psykiatrian osastoilla on tiedotettu ja järjestetty AA‐kokouksia aikoinaan 
samoin vankiloissa. Ei ole tietoa, onko henkilökunnalle tiedotettu. Lääkäreille ja kandeille on 
tiedotettu – joukossa varmasti psykiatreja. Sote-uudistus yhdistää päihde- ja mielenterveyspuolen, 
eikä tiedetä, mikä vaikutus sillä on. Arvioimme, että todellista kokemusta ei ole syntynyt.  A‐jäsen 
Mauri tietäisi asiasta varmasti enemmän. Edellisenä kautena ammattilaisiin suuntaavan ulkoisen 
tiedottamisen kohteena olivat diakonit ja lääkärit. Oolisiko psykiatria ensi valtuustokauden 
panostuskohde? 
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Asia on ollut aina ajankohtainen, alla pari sitaattia Bill W:n puheesta vuodelta 1949: 

Otteita Amerikan Psykiatrisen Yhdistyksen 105. vuosikokouksessa Montrealissa, Quebecissä, 
toukokuussa 1949 pidetystä puheesta 

AA on kiitollinen kutsusta esiintyä Amerikan Psykiatrisen yhdistyksen tilaisuudessa -meille tämä 
on mitä otollisin ympäristö olla esillä. Maallikoina meillä ei ole juuri muuta kuin elämäntarinamme 
kerrottavana, siitä johtuu tämän kertomuksen epätieteellinen luonne. Niistä asenteista ja 
tapahtumista, jotka johtivat AA:n muodostumiseen, on helppo luoda kuva, olivatpa niiden 
syvemmät vaikuttimet mitkä tahansa. 

Niistä alkoholisteista, jotka yrittävät tosissaan meidän kanssamme, suuri prosentti raitistuu ja pysyy 
raittiina. Toisille sattuu muutamia retkahduksia, ja monilla muillakin tilanne näyttää paranevan. 
Mutta moni ongelmajuoja, ehkä kolme tai neljä viidestä, todella jättää AA:n sikseen lyhyen 
kontaktin jälkeen. Jotkut heistä ovat psyykkisesti liian häiriintyneitä tai fyysiset vauriot ovat jo liian 
suuret. Kuitenkin enemmistönä ovat ne voimakkaasti tilannettaan järkeilyn avulla selittävät 
henkilöt, joiden järkeily ei vielä ole murtunut. Juuri tällainen "murtuminen" todella tapahtuu 
edellyttäen, että he saavat ensi ensimmäisen AA-kontaktinsa aikana sen mitä AA kutsuu "hyväksi 
altistumiseksi". Silloin alkoholi kasaa siinä määrin tulisia hiiliä heidän alleen, että heidän on 
palattava luoksemme. Usein tämä tapahtuu vasta vuosien kuluttua. Nämä ihmiset kertovat, että 
heidän oli pakko palata; oli joko tultava AA:han tai muuten kävisi hullusti. He olivat saaneet oppia 
alkoholismista - alkoholisteilta; se oppi oli uponnut heihin voimakkaammin kuin he tiesivätkään. 

Ja lopuksi: me AA-laiset yritämme pitää mielessä, ettemme kykene koskaan kajoamaan kuin 
palaseen siitä, niitä alkoholismin ongelma kokonaisuudessaan on. Yritämme muistaa, että 
menestyksemme voi osoittautua meille päähän meneväksi aineeksi; ja että omat voimavaramme 
tulevat aina olemaan rajoitetut. Niinpä kysyn: haluatteko te lääketiedettä edustavat miehet ja naiset 
olla yhteistyökumppaneiltamme? Haluatteko te lääkärit käyttää taidolla näkymätöntä 
leikkausveistänne, olla mukana työskentelemässä yhteisen asianne hyväksi? Me haluamme nähdä 
AA:n jonkinlaisena lääketieteen ja uskonnon välimaastona, sellaisena niiden uudenlaisen synteesiin 
katalysaattorina, joka on tähän asti puuttunut. Tätä me haluamme päämäärämme vuoksi - jotta 
niiden miljoonien jotka vielä kärsivät, olisi nyt mahdollista astua pimeydestään päivän kirkkauteen! 
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Aloite 2. 

21. valtuustokokoukselle  

Aloitteentekijän tietoon on tullut, että:  

“Pohjois-Amerikan AA:ssa toimitaan toisin. Siellä valtuustokokouksen ohjelmaan kuuluu rakenteen 
itsetutkistelu. Uusin itsetutkistelu tehtiin kolmen valtuustokokouksen aikana (kolmessa vuodessa) 
vuosina 2013 – 2015. “ (Variksenpelätin 11.9.2017)  

  

Ehdotan, että Anonyymien Alkoholistien valtuustokokouksen ohjelmaan otetaan edellämainitun 
kaltainen itsetutkistelu kolmen valtuustokokouksen aikana.  

  

Oulunkylän AA-ryhmä 

 

Pohdinnan tueksi hyödyllistä luettavaa: 

Palveluvaltuuston hyväksymät vihkoset 

 ”Yhteinen Hyvinvointimme” ja 

 ”AA-palvelun Kaksitoista Käsitettä” 

AA-Kustannuksen kustantama 

 ”AA-ryhmä se on kaiken alku”, osio Ryhmän Itsetutkiskelu 
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Aloite 3. 

 valtuustolle: 

*Arvoisat valtuustokokouksen edustajat, * 

 

*Pyydän että keskeytätte hetkeksi kokouksen ja otatte hiljaisen hetken jokainen syvällisesti 
pohtiaksenne seuraavaa asiaa joka koskettaa meitä kaikkia ja erityisesti tulokkaita.* 

 

*Miksi me emme kykene ja pysty yhteen ja ykseyteen keskenämme Suomessa? Miksi vielä 2017 
minun pitää selittää tuolokkaalle maamme suorastaan mielivaltaisesta ja järjetöntä 
järjestelmästämme joka voidaan myös luokitella kahdeksi eri AA:ksi.* 

 

*Historiaa on se mikä on tämän järjettömyyden takana ja nyt elämme tätä päivää jossa meidän tulee 
vakavasti pohtia omaa rooliamme AA:n yhteinäisyyden ja jatkumisen puolesta.* 

 

*Kun minulla on riita vaimoni kanssa niin olemme opetelleet matolla kävelemään kumpikin       
puolitiehen ja se minultakin raittiilta alkoholistilta on tänään mahdollista pitkällisen harjoittelun 
tuloksena.* 

 

*Olen kuullut että palavereita on pidetty yhdistymisen johdosta yhdeksi ja ainoaksi 
kokonaisuudeksi Suomessa mutta pelkät palaverit eivät siihen riitä vaan tarvitaan tahtoa ja 
rohkeutta ottaa se askel joka oikeasti sydämessämme takaa yhtenäisyyden.* 

 

*Onko jokainen oikeasti valmis kävelemään siihen puolitiehen osaltaan ja ryhtymään kongreettisiin 
toimiin maamme yhteyden ja ykseyden puolesta?* 

 

*Olisihan se temppu AA:lta antaa syntymäpäivälahja 100-vuotiaalle Suomelle kun maamme AA:n 
raittiit alkoholistitkin lopullisesti hautaisivat vuosien kaunat ja erimielisyydet sillä maamme juovat 
alkoholistit tarvitsevat meidän yhtenäisyyttämme.* 

 

*Minä olen valmis, oletko sinä? Mitä sinä olet valmis tekemään sen eteen arvoisa 
valtuustoedustaja?* 

 

*Kaikella Rakkaudella,*    *Janne raitis alkoholisti. * 
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Toimikuntakäsittelyn yhteydessä huomionarvoisia seikkoja: 

Vastaavanlainen aloite oli esillä 18. Valtuustokokouksessa. 18. VK:n pöytäkirjassa on 
asiasta kirjattu: 

18. VK.  Aloite 4: ”Kaksipuoluejärjestelmän lopetus” 

 
 Suomessa vallitseva AA:n tilanne on useimpien AA:laisten mielestä valitettava. Ainoa 
päätarkoituksemme on sanomansaatto alkoholisteille viidennen perinteen mukaisesti. 
Anonyymit Alkoholistit ovat avoimia kaikelle yhteistyölle AA:ssa. 

  
18. VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia vastaus aloitteen tekijälle 
valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunnan kirjauksen pohjalta. 
 
Toinenkin 18. VK:n aloite siviusi tätä asiaa, tässä yhden toimikunnan näkemys siitä: 
 
 
Aloite 6: ”Anonyymien palvelurakenteen purkaminen” 
  
Olemme täysin vakuuttuneita, että noudattamamme palvelurakenne on paras tapa 
toteuttaa ensisijaista tarkoitustamme eli saattaa sanoma vielä kärsivälle alkoholistille. 
Tämä on myös vankka ja ainoa todellinen peruste sille, että haluamme edelleen 
ylläpitää ja kehittää tätä kansainvälisesti koettua ja parhaimmin toimivaksi todettua 
AA yhteisön järjestäytymismallia myös Suomessa. 

 

Muita huomioita: 

n Kutsu VK:lle on joka vuosi mennyt Nimettömille 
n Keskustelu PN – SAAP/SAAK ei ole mahdollinen 
n Yhtenäisyyskeskustelut eivät ole johtaneet mihinkään – vielä   
n On ehkä syytä keskittyä sellaisiin asioihin joita ei ole vielä kokeiltu 

-mitä voi yksittäinen AA-lainen taikka AA-ryhmä tehdä  
-olisiko alueilla ja piireillä tässä roolia  
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Aloite 4. 

Arvoisa valtuusto! 

 

Nykyään kun ihmisellä on ongelma hän kääntyy asiantuntijan puoleen 

kasvavassa  määrin. Tämä näkyy ammatillisen alkoholismin hoitojen määrän kasvuna. Se näkyy 
myös ns personal trainerien kasvavana kysyntänä. Tämä trendi tulee jatkumaan! 

 

Syitä voi olla mm hyvin suunniteltu vastaanotto ja hoito. Myös luottamus siihen etteivät asiat leviä 
vaikuttanee. Tänään tuloprosessi / sisäänajo AA-HAN on hyvin sattumanvaraisesti juttu. Jo se että 
ihminen ottaa yhteyttä meihin  on viittaus vakavaan kriisiin hänen elämässään. 

 

"Tervetuloa ja persettä penkkiin, kun siinä istut niin kyllä seviät".  Tämä ei riitä ! Kriisivaiheessa 
ihminen tarvitsee melko tiivistä kontaktia auttajatahoon. Miten se järjestetään on varmasti 
ryhmäkohtainen asia. Minusta tulokkaan kohtaamisesta tulisi keskustella vakavasti! 

 

Toinen heikko lenkki nykyisessä toiminnassa on tukihenkilöpalvelun sattuman-varainen järjestely. 
On ryhmiä jossa se toimii hyvin ja ryhmiä jossa se ei toimi lainkaan. Elvyttämällä ja syventämällä 
tämän toiminnan  pystymme paremmin vastaamaan tämän päivän odotuksiin. Kun samalla 
korostamme että arka-luontoisista asioista tulisi ensisijaisesti puhua tukihenkilön kanssa voimme 
vähentää sitä asioiden  "vuotoa" joka omalta osaltaan tahraa maineemme! 

 

Nämä ehdotukset eivät tietenkään tähtää siirtymiseen ammattimaiseen toimintaan mutta nykyisen 
toiminnan haparoinnin vähentämiseksi! 

 

Ehdotan että sopiva taho järjestää tulokkaan kohtaaminen ja tukihenkilönä toimimisen 
neuvottelupäivät vuoden 2018 aikana. 

 

Elimäen AA-ryhmä 

 

Toimikuntakäsittelyn yhteydessä huomionarvoisia seikkoja: 

 

Olemme sitä mieltä, että tähän pitäisi satsata, esimerkiksi voisi järjestää työpajan tai konventin. 
Tämä on AA:laista perustoimintaa. 
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Aloite 5. 

21. valtuustokokoukselle 

Kaivokselan AA-ryhmässä on herännyt keskustelua siitä, voisiko ryhmän jäsen osallistua AA-
avokokoukseen Skypen välityksellä. Katsomme, että tällöin kaikilta kokoukseen osallistuvilta tulisi 
kysyä lupa menettelyyn. Toivomme valtuuston käsittelevän asiaa ja käsittelevän ainakin seuraavia 
asioita.  
 

1. Onko Skypen käyttö ylipäätään suotavaa kokouksessa.  
 

      2. Millä edellytyksillä Skypeä voitaisiin käyttää. 
 

Kaivokselan AA-ryhmä 

 

 

 

 

 

Aloite 6.    

 
 Hyvä valtuustokokous, 
AA:n perusteos Nimettömät Alkoholistit kirjoja tulisi olla saatavilla aina palvelutoimistolta. 
 
 Keski-Suomen Piiri 

 

Toimikuntakäsittelyn yhteydessä huomionarvoisia seikkoja: 

 

AA:n suuntaviivat (Guidelines) ohjaavat kirjallisuusmyynnin paikallistoimistoihin. 
 
Iso Kirja on tälläkin hetkellä kaikille tasavertaisesti helposti saatavana. 
 
Rinnakkainen AA-kirjallisuuden jakelukanava on tarpeeton. 
 
Kirja on tulostettavissa netistä. 
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C. 16   Esitys Suuntaviivoiksi 
 
AA-SUUNTAVIIVAT: YHTEISTYÖ AMMATTILAISTEN KANSSA 
 
AA-suuntaviivat on koottu AA:n jäsenten palvelun eri alueilta hankkimien kokemuksien pohjalta. Ne 
perustuvat kahdentoista perinteen sekä USA:n ja Kanadan valtuustokokouksen ohjaukseen. 
Itsenäisyyden perinteen mukaisesti useimmat päätökset, paitsi ne jotka koskevat muita ryhmiä tai 
AA:ta kokonaisuutena, tehdään osallistuvien jäsenten muodostaman ryhmäomatunnon perusteella. Näiden 
suuntaviivojen tarkoitus on auttaa asioihin perehtyneen ryhmäomatunnon saavuttamisessa. 
 
Monet ammattilaiset pitävät AA:ta arvokkaana voimavarana apua tarvitseville alkoholisteille. Silloin 
kun AA:n jäsenten ja päihdetyön ammattilaisten kesken on toimiva yhteistyö, sairaalla alkoholistilla 
on mahdollisuus saada tarvitsemansa apu molemmilta. Emme kilpaile päihdetyön ammattilaisten 
kanssa – meillä on erilliset tehtävät. AA ei ota kantaa alkoholismiin liittyviin asioihin, kuten 
koulutukseen, tutkimukseen, lääkkeisiin, terapiaan, alkoholismin ennaltaehkäisyyn tai edellä 
mainittujen toimintojen rahoitukseen. Meillä on yksinkertaisesti sanoma saatettavanamme 
alkoholismista kärsiville ihmisille – toipumisohjelma, joka toimii kaikille sitä haluaville. 
Ammattilainen voi auttaa alkoholisteja – koulutuksen, terapian ja kuntoutuksen avulla – sekä 
lisäämällä yhteiskunnassa tietoisuutta niistä monista, jotka vielä kärsivät etenevästä sairaudesta, 
alkoholismista. 
 
TIEDOTUS‐ , AMMATTILAISYHTEISTYÖ‐  JA LAITOSTOIMIKUNNAT 
 
Selvyyden vuoksi alla on lyhyesti selostettu tiedotus‐, ammattilaisyhteistyö‐ ja laitostoimikuntien 
tehtävät. 
 
Tiedotustoimikunnan tarkoitus on jakaa tietoa AA:sta niille tahoille, jotka sitä haluavat. Tätä varten 
tiedotustoimikunnat vierailevat kouluissa sekä liike‐elämän ja yhteisöjen tilaisuuksissa. 
Tiedotustoimikunnan jäsenet avustavat AA:n ystäviä paikallisessa mediassa korostamaan 
nimettömyyden, sitoutumattomuuden sekä päätarkoitukseemme keskittymisen periaatteita sekä 
tarjoavat julkiseen levitykseen tarkoitettuja tiedotteita radio‐ ja televisioasemille. Ammattilainen voi 
auttaa alkoholisteja – koulutuksen, terapian ja kuntoutuksen avulla – sekä lisäämällä yhteiskunnassa 
tietoisuutta niistä monista, jotka vielä kärsivät etenevästä sairaudesta: alkoholismista. 
 
Laitostoimikunnat – Vankilatoimikunta, hoitolaitostoimikunta tai nämä toimikunnat yhdessä 
koordinoivat sanomansaatosta kiinnostuneita ryhmiä ja yksityisiä jäseniä viemään 
toipumissanomaamme alkoholisteille sairaaloissa, vankiloissa sekä hoito‐ ja kuntoutuslaitoksissa. 
 
Ammattilaisyhteistyötoimikunta – Näiden toimikuntien jäsenet toimittavat tietoa AA:sta 
henkilöille, jotka ovat ammattinsa vuoksi tekemisissä alkoholistien kanssa. Tähän joukkoon kuuluu 
terveydenhoidon ammattilaisia, kouluttajia, seurakunnan työntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä, ammattiliiton 
johtajia, hallinnon virkamiehiä sekä monia muita henkilöitä, jotka työskentelevät tavalla tai toisella läheisesti 
alkoholismin parissa. Tarkoitus on kertoa näille henkilöille muun muassa, miten meihin saa yhteyden, mitä 
olemme, mitä voimme ja emme voi tehdä. 
 
Monilla alueilla näiden toimikuntien välille on nimitetty yhteyshenkilöitä – toisin sanoen laitos‐ ja 
tiedotustoimikunnat lähettävät yhteyshenkilön ammattilaisyhteistyötoimikunnan kokouksiin. 
Vastuualueet ja toiminnot ovat usein päällekkäisiä, joten on syytä tehdä selväksi, että AA:n 
toimikunnat eivät kilpaile keskenään – paikalliset olosuhteet määrittelevät sen, mikä taho hoitaa 
mitäkin. 
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ALOITTAMINEN 
 
Ammattilaisyhteistyö voidaan aloittaa lukemalla siihen liittyvä työkirja (CPC Workbook, saatavana vain 
englanninkielisenä www.aa.org ‐sivuilta), johon on koottuna runsaasti AA:n aikaisempia kokemuksia 
ammattilaisyhteistyöstä. Monilla alueilla ammattilaisyhteistyötoimikunnat on järjestetty seuraavalla tavalla: 
 
1. Alueen tasolla toimivan ammattilaisyhteistyötoimikunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valitsee tai nimittää aluetoimikunta. 
2. Piirin tasolla toimivan ammattilaisyhteistyötoimikunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valitsee tai nimittää piiritoimikunta. 
3. Tiedotus‐, laitos‐ ja ammattilaisyhteistyötoimikunnat nimeävät yhteyshenkilön, joka 
osallistuu muiden toimikuntien kokouksiin. Näin varmistetaan AA:n sisäinen kommunikaatio 
ja yhteistyö. 
4. Kustannusarvio tehdään ja hyväksytään aluetoimikunnan budjetista. 
5. Alueen, piirin tai paikallistoimiston ammattilaisyhteistyötoimikunnan puheenjohtaja lisätään 
palvelutoimiston yhteyslistaan. 
 
Toimitaanpa sitten alue‐ ja piirirakenteen, paikallistoimiston, ryhmien yhteistyön tai yhden ryhmän 
puitteissa, kokonaisorganisaation perustaminen on hyvä ajatus. Perustamatta jättäminen aiheuttaa 
kommunikaatio‐ongelmia, toiminnan päällekkäisyyttä ja sekaannusta. On suositeltavaa pitää 
yhteyttä palvelutoimistoon, jotta kokemukset saadaan kirjattua ylös. 
 
AMMATTILAISYHTEISTYÖTOIMIKUNTA KÄYTÄNNÖSSÄ 
 
Yksi tapa on työskennellä yhden ammattilaisryhmän kanssa kerrallaan. Kun lista ammattilaisista on 
koottu, ammattilaisyhteistyötoimikunnan jäsenet ottavat yhteyttä (esimerkiksi sähköpostilla, 
puhelinsoitolla tai kasvokkain) ja tarjoavat mahdollisuutta tulla keskustelemaan siitä, mitä AA on ja 
mitä se ei ole. (Esimerkkikirjeitä on saatavilla englanninkielisessä työkirjassa sivuilla 23–29 
www.aa.org.) Päihdealan ammattilaiselle tai opiskelijalle voidaan tarjota myös mahdollisuutta osallistua 
AA:n avoimeen kokoukseen tai voidaan tarjota AA:n kirjallisuutta, jossa kuvaillaan AA:n toipumisohjelma 
ja jossa painotetaan AA:n haluavan toimia voimavarana toipuvalle alkoholistille. 
 
NIMETTÖMYYS AMMATTILAISYHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINNASSA 
 
On viisasta selventää AA:n nimettömyyden periaatetta niiden ammattilaistahojen keskuudessa, 
joiden järjestämiin tilaisuuksiin AA:n jäseniä on kutsuttu puhumaan. 
 
Ammattilaisyhteistyön parissa palvelevat jäsenet pääsevät usein ammatillisiin tilaisuuksiin ja joskus 
heiltä kysytään henkilöllisyyttä. Tämä ei ole nimettömyyden rikkomista julkisella tasolla – sinua vain 
pyydetään noudattamaan sääntöjä sen tahon puitteissa, johon on olet osallistumassa. Nimilaatassa voi lukea 
yksinkertaisesti ”AA-vapaaehtoinen” tai ”[etunimi] – AA-vapaaehtoinen”, ilman sukunimiä. Käytäntö on 
sama kuin tiedottamisessa ja tiedotustilaisuuksissa, joissa tulisi käyttää pelkästään etunimiä. 
 
Lähestyessään ammattilaisyhteistyötä jotkut AA:n jäsenet ovat huolissaan henkilöllisyytensä 
paljastamisesta, koska 11. perinne sanoo, että ”Ulospäin suuntautuva toimintamme tulisi perustua 
pikemminkin vetovoimaan kuin huomionherättämiseen; meidän tulee aina ylläpitää 
henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion, television ja elokuvan piirissä”. Tämä 
nimettömyysperinteemme sijaitsee AA:n ytimessä ja on jatkuva sekä käytännöllinen muistutus siitä, 
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että henkilökohtaisella kunnianhimolla ei ole AA:ssa sijaa. Kuten 12. perinne sanoo: ”Nimettömyys 
on perinteittemme hengellinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan periaatteet 
henkilökohtaisten seikkojen edelle.” Nöyryys, jonka nimettömyys ilmaisee, on suurin suojelija, joka 
AA:lla voi koskaan olla. 
 
 
Ammattilaisyhteistyön sekä tiedottamisen perimmäinen tarkoitus on kertoa laajalle yleisölle, mitä 
AA on ja miten meihin saa yhteyden. Toivomme, että kuullessaan AA:sta alkoholisti, alkoholistin 
huolestunut ystävä tai sukulainen saisi tietää, että meillä on olemassa ratkaisu alkoholismiin. 
 
Toinen perustajajäsenistämme, Bill W. kirjoitti nimettömyydestä julkisen tiedottamisen saralla 
vuonna 1946 Grapevine‐lehdessä (uudelleenjulkaistu kirjasessa ”AA‐perinteet – miten ne 
kehittyivät” suom. s. 29) seuraavasti: ”Useimmissa paikoissa, mutta ei kaikissa, on AA:laisilla tapana 
käyttää omia nimiään puhuessaan julkisissa tai puolijulkisissa kokouksissa. Tämä tehdään, jotta 
kuulijakunta saataisiin vakuuttuneeksi siitä, että emme enää pelkää alkoholisti‐nimitystä. Jos kuitenkin 
lehtimiehiä on läsnä, heitä kehotetaan vakavasti olemaan julkaisematta kenenkään 
alkoholistipuhujan nimeä.” Tällä halutaan viestiä, että AA ei halua tuoda julki sen yksittäisiä 
jäseniään, mutta sanomansa se haluaa tehdä tunnetuksi. 
 
Alueelliset ammattilaisyhteistyötoimikunnat voivat pyytää, että heidän yhteystietonsa lisättäisiin 
yhteiskunnan, kansallisen, kunnallisen tai alueellisen ammattilaistahon yhteystietolistaan. 
 
KIRJALLISUUS 
 
Harkitsemme, mitä kirjallisuutta jaamme ammattilaisille. Seuraavassa on lueteltu suomeksi saatavana olevia 
esitteitä, joita voi jakaa: 

• AA terveydenhuollon tukena 
• Alkoholisti ja lääkeaineet 
• Aloittaminen AA:ssa 
• Silmäys AA:han 
• Seurakunnan työntekijät esittävät kysymyksiä AA:sta 
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C 17.   Toimistonhoitajan raportti  
 

Toimistonhoitajan raportti valtuustokokousten 20. ja 21. väliseltä ajalta 10.4.2017- 23.3.2018 
 

Ryhmät  
- Nettisivustolla oleva ryhmätietolomake on saatu toimimaan ja  nyt tiedot tulevat toimistolle. 
Lomakkeella ilmoitettuja tietoja on laitettu osoitekirjaan. 
- Välitetty ryhmätietojen muutoksia kotisivuille ja kokousluetteloihin. 
- Välitettu Turku international AA:n ilmoitus Speakers day-Puhujapäivästä sekä 
rekisteröintimaksusta ryhmien palveluedustajille. 
 

Piirit, alueet 
- Kirjattu Keski-Suomen piirin ja PKS-alueen ilmoittamat uuden puheenjohtajan tiedot 
osoiterekisteriin. 
- Lähetetty alueille viesti koskien ehdotuksien tekemistä neuvoston koko maan ehdokkaista. 
- Tehty pyynnöstä PKS-alueelle nettisivujen ”markkinointia” varten lista niistä ryhmistä (35 kpl), 
joiden sähköpostiosotteet toimistolla on, sekä etsitty näiden ryhmien maapostiosoitteet. 
 

Valtuutetut 
- Uuden valtuustokauden alkaessa 1.7.  lähetettiin uusille palveluvaltuutetuille sitä koskeva, viesti,  
- Jaettu kaikkien neuvoston toimikuntien muistiot valtuutetuille.  
- Lähetetty kolme kertaa talousraportit valtuuteuille. 
- Lähetetty 20. VK:n raportti, kutsu 21. valtuustokokoukseen ja valtuustolle jäetetyt aloitteet. 
 

Neuvosto 
- Lähetetty 20. VK pöytäkirja ja raportti neuvoston jäsenille. 
- Jaettu neuvoston ja kaikkien neuvoston toimikuntien muistiot neuvoston jäsenille. 
- Toimistonhoitaja on osallistunut neuvoston kokouksiin (kts. neuvoston toimintaraportti). 
 

”Koko jäsenistö” 
- Lähetetty Eteläisen alueen aluepäivän tiedote koko jäsenistölle. 
- Koko jäsenistölle lähetettiin 9.10. , 8.11. sekä 4.12.2017 tiedote  ja pyyntö tehdä aloitteita ja 
kysymyksiä valtuustokokoukselle. 
- Jaettu koko jäsenistölle tieto Aloituspaketista ja pääpaupunkiseudun alueen uusien nettisivujen 
päivystäjäkoulutuksesta. 
 

20. valtuustokokous 
- VK20  loppuraportti lähetettiin valtuutetuille (myös seuraavan kauden uusille) sekä neuvoston ja 
toimikuntien jäsenille  
- Pidimme VK20 koskeneen palautekeskustelun Valton pj:n  kanssa.  
- Välitetty vastaukset VK20 käsiteltyihin aloitteisiin aloitteiden tekijöille.  
 

21.  valtuustokokous 13.-15.4.2017 
- Lähetetty kutsut VK21:een GSO:lle, pohjoismaihin, Suomen ja Sapmi AA:lle. 
- Pyydetty tarjous Kotorannasta VK21 varten. 
- Osallistuttu VK21 työmateriaalin valmisteluihin. 
 

Neuvoston Valtuustokokoustoimikunta 
- Toimistonhoitaja on osallistunut Valton kokouksiin (kts. Valton toimintaraportti). 
 

Toimisto 
Yhteystietolistat 
- Hankittu valtuustokauden 2017-18 uusien valtuutettujen yhteystiedot  
- PN toimikuntien osoitetiedot saatettu ajan tasalle.  
- Päivitetty ryhmien ja palveluedustajien yhteystietoja 
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Kotisivut:  
- Vastattu kotisisivujen kautta tulleisiin avunpyyntöihin parille alkoholiongelmaiselle. 
- Välitetty tunsaasti tapahtumia ja asiakirjoja kotisivujen tapahtumakalenteriin. 
 

Tiedotus ym. materiaali: 
- Toimistolla on viisi “Aloituspakettia” uudelle ryhmälle. 
- Toimistolle on tullut  1 850 kpl esitettä Seurankunnan työntekijät kysyvät AA:sta. Toimiston kautta 
toimitettu 600-700 esitettä Kirkkohallitukseen eteenpäin jakelua varten. 
- Toimistolle on tuotu jakoon Grapevine-lehden numeroita vuosilta 2015-16 ja La Vina lehden 
numeroita vuodelta 2004. 
- Päivitetty esite-exeliä. 
- Myyty On olemassa ratkaisu -kirjasta ja yritetty selvittää onko niitä jossain saatavilla. 
 

Arkistointi: 
- Arkistoitu muistiot, pöytäkirjat ja raportit. 
 

Toimiston ITC ja maaposti 
- Haettu maaposti viikottain: postia tullut melko vähän, lähinnä pohjoismaiden AA-lehtiä. 
- Tyhjennetty webmailia.  
 

Toimistotila 
- Toimistolle on saatu lipasto ja hyllykkö.  
- Hankittu uusi kahvinketitin hajonneen tilalle. Uuden toinen levy lakkasi toimimasta kuukauden 
kuluttua! 
- Viety roskia ja siivoiltu. 
- Tehty tarvittavat toimisto- (mustekasetteja, paperia, pattereita, kirjoitusarvikkeita, siivousvälineitä 
yms.) ja kahvitustarvikehankinnat (kahvia, mukeja, kokoustarjoiluja yms.). 
- Teetätetty kaksi sarjaa toimiston avaimia. 
- Huoneisto on mitattu vuokrananatajan toimesta. 
 

Toimiston kassa 
- Hoidettu toimiston käteiskassaa ja raportoitu tilanne kuukausittain taloudenhoitajalle. 
- Välitetty laskuja taloudenhoitajallle. 
 

Päivystys 
- Toimistonhoitajana on toiminut Leni ja hänen poissaollessan toiminut vt:nä Mora, joka on saanut 
tällöin toimistonhoitajalle tulleen rahallisen korvauksen. Toimistonhoitajalle ei ole maksettu 
korvausta helmikuusta lähtien, mutta sen maksamisesta jälkikäteen on tehty suullinen sopimus. 
- Toimiston päivystysajat ovat olleet ma ja ke klo 12-16, 
- Toimistonhoitaja poissa 11.9. ja 18.10. 
- Etäpäivystys: ke 7.6 ja 14.6, ma ja ke 19.-28.6 (4 päivää) sekä 2.-9.8. (3 päivää), heinäkuussa ei 
ollut päivystystä. 
- Toimistonhoitaja on kommenttoinut Metalle ja neuvostolle toimistonhoitajan kulukorvausasiaa. 
 

Bill W:n ystävät ry 
- Tehty muutokset yhdistysrekisteriin. 
- Avustettu tilioikeuksien siirtoon liittyvissä asioissa. 
 

Selvä-lehti 
Toimistonhoitaja on ”luppoaikanaan” kääntänyt ja kirjoittanut artikkeleita ja piirtänyt 
kansikuvaehdotuksia Selvä-lehteen, sekä tehnyt ehdotuksen lehden tilauskampanjasta. 
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C 18.   PM-valtuutettujen raportti 

 

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 2017-18 

  

Pohjoismaiden valtuutettujen raportti valtuustokaudelta 2017-18.  

  

Pohjoismaiden valtuutettuna toimivat Erkki 3:s kausi ja Tommy 1:n kausi Pohjoismaiden 
valtuutettujen kausi koostui Ruotsissa pidetystä Pohjoismaisesta kokouksesta että Tanskassa 
järjestetystä Teema kokouksesta ja osallistuminen Tanskan VK:een.Näistä on tehty raportti 
Neuvostolle ja käännetty PMV kokouksien pöytäkirjat.  

  

Tietona mainittakoon,että Pohjoismaista Ruotsi,Tanska ja Norja isännöivät vuorollaan 
Pohjoismaiden kokouksen oman maansa Valtakunnallisen kokouksen yhteydessä.Kokonai- suus 
kulkee nimellä “Landsmöte och Nordiskt möte.Tämä on tapana muissa Pohjoismaissa kuin 
Suomessa jossa Valtakunnallista kokousta ei ole järjestetty.Suomessa järjestetään silti erikseen joka 
neljäs vuosi Pohjoismaiden kokous.Kukin Pohjoismaa isännöi myös vuorollaan teemakokouksen 
jossa paikalla Pohjoismaiden valtuutettuja sekä mahdollisia kutsuvieraita. Pohjoismaiden kokous 
pidettiin Ruotsissa elokuussa 2017 ja Teemakokous Tanskassa marraskuussa ja vierailu Tanskan 
VK:n huhtikuussa.  

  

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

  

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

  

Yhteenveto:  

  

Ruotsissa:Stora boken(“Iso Kirja”) uusiminen sekä muutokset on valmis ja on valmis 
myytäväksi.Kotisivuilla noin 500 käyttäjää vuorokaudessa ja 3,46 käyttäjää vuorokaudessa sisältö 
sivuilla.Vapaaehtoiset avustukset ja kirjamyynti vähentynyt vuodesta 2016.Työryhmä strategia 
suunnitelmaan ja seminaareihin on toteutettu.Haasteita rotaatiossa.  
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Tanska:Työryhmä perustettu koskien Palvelutoimiston muuttoa halvempaan paikkaan.Kirjamyynti 
vähentynyt mutta vapaaehtoiset avustukset lisääntyneet johtuen Mobil Pay käyttöön otosta.AA:n 
ystäväjäsentä etsitty yli 2 vuotta.Haasteita rotaation kierrossa.Uusi Palveluopas otettu käyttöön.  

  

Norja:Tarkasteltu palvelijoiden ja valtuusto rakennetta.Uusi organisaatio puhelin 
päivystyksessä.Uudet suuntaviivat sosiaalisille medioille.Kartoitettu filmimateriaalia.Uusi esite 
työn alla, koskien kuinka voimme auttaa vaikeuksissa olevia ryhmiä.Syysseminaari oli onnistunut 
yli 100 osallistujaa.Seminaari myös 7:lle uudelle valtuutetulle järjestettiin.  

  

Pohjoismaiden Teemakokous järjestettiin Tanskassa marraskuussa johon osallistui Suomesta 
Tommy. Teemana oli periaatteet ennen henkilökohtaista etua. Paikalla oli 6 PMV ja 
sihteeri.Seuranta Suomen teema kokouksesta Päivölästä.Suuntaviivat tarkistettiin.Keskusteltiin 
yhteistyöstä Pohjoismailla ja seurantaa miten maailmalla tehdään. Keskusteltiin miten saada 
vapaaehtoiset avustukset kasvamaa,todettiin maissa joissa käytetään Mobile Paytä on avustukset 
kasvaneet. Dropboxista keskustelua voitaisiinko käyttää arkistona.Ruotsi ja Norja valittiin 
hallinnoimaan Dropboxia.Seuraava kokous Norja Kirkkoniemi 24-26 elokuuta 2018.  

  

Tanskan Valtuustokokous huhtikuussa johon osallistui Erkki. Tästä olen kirjoittanut raportin joka 
on lähetetty Palvelutoimistolle ja sieltä lähetetty eteenpäin. Valtuusto kokouksen toimikuntia oli 
Media,visiot,workshop,talous ja palvelu.Neuvoston toimikunnat samantapaisia kuin meillä lisänä It- 
puhelin ja sähköposti-palveluopas-toimikun- kunta.Aloitteita 15 kpl 3 hylättiin toimikunnan 
ehdotusten mukaisesti jolloin niistä ei äänestetty.Kaikista aloitteista,taloudesta ja neuvoston 
toimikunnista isossa salissa ja myöskin hyväksyttiin.Tanskassa 6 aluetta ei piirejä.VK:n valtuutetut 
hyvin perehtyneet materiaaliin.  

  

  

Pohjoismaiden valtuutetut  

  

Erkki ja Tommy  
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D 19.   21. VK:n kirjallisuustoimikunnan työjärjestys 

 
Yleisperiaatteena voidaan todeta, että valtuustokokouksen toimikunnat lähinnä tarkastavat ja 
valvovat yhteistä palvelutoimintaamme tutustumalla neuvoston ja sen vastaavan toimikunnan 
raportteihin sekä käsittelevät saapuneita aloitteita ja muita toimialaansa kuuluvia asioita. 
Toimintansa tuloksena ne tekevät sekeitä ehdotuksia yleisistunnolle uusien toiminta-
suositusten perustaksi. 
 
Toimenkuva: 
”Tutkii uuden ja olemassa olevan kirjallisen materiaalin tarpeita. 
Tarkastaa uusien lehtisten valmistuneet oikovedokset ja suosittelee käytännön 
toimenpiteitä kirjallisuuden kehittämiseksi.” 
 
Jäsenet: 
 
Kake pj.  3. kausi pk-seutu 
Rami jäsen  2. läntinen 
Sverker jäsen  2.  ruotsinkieliset 
Arvo luottamushenkilö IV koko maa 
Jukka luottamushenkilö II pk-seutu 
 
 
Työjärjestys: 
 
1. Kokouksen avaus ja työjärjestys. 
 
2. Toiminnan tarkastelu ja arviointi sekä alkavan kauden suunta ja painopisteet 

2.1 Palveluneuvoston toimintaraportti 2017-18 (asiakirja C 12.) 
2.2 PN:n toimikuntien toimintaraportit 2017-18  (asiakirjat  C 13, E 22, F 24 ja G 26.) 
2.3 PN:n kirjallisuustoimikunnan toimintaraportti 2017-18 (asiakirja D 20.) 

 2.4 Selvä-lehden raportti 2017-18 ( asiakirja C 14.) 
 
3. Saapuneet aloitteet (asiakirja C 15.) 
 
4. Esitys Anonyymien Alkoholistien suuntaviivaksi (asiakirja C 16.) 
    ! Esitys menee kielenhuoltoon VK:n hyväksynnän jälkeen. 
 
5. Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajan ja varahenkilön valinta 
alkavalle valtuustokaudelle. 
 
6. Kokouksen päättäminen. 
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D 20.    KIRJALLISUUSTOIMIKUNTA; TOIMINTAKERTOMUS  JA 
TOIMINTASUUNNITELMA (2017-2018 ja 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  
 Kirjallisuustoimikuntaan 2017-2018 ovat kuuluneet: Luottamushenkilöjäseninä Arvo H ja Jukka P. Kutsuttuina 
jäseninä ovat Marjaana, Hymy-Pekka, Jelena, Masa L, Kari H, Rami ja Niclas. 
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Jukka P ja muistioiden kirjaajana Hymy-Pekka. 
 
Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakertomus 2017-2018 Toimintasuunnitelma 2018-2019 
3. Toimikunnan kokoukset 2017-
2018 
 Toimikunta kokoontuu 
pääsääntöisesti kerran kuussa noin 
viikkoa ennen neuvoston kokousta. 
Kokousten anti raportoidaan 
suullisesti neuvoston kokouksessa ja 
kirjallisesti lähettämällä 
kokousmuistio neuvostolle. Alkavan 
toimikauden kokousajat sovitaan, kun 
saadaan selville neuvoston 
kokousajat.  
 

Toimikunta on kokoontunut 7 kertaa: 
27.5.,23.8.,13.9. ja 23.11.2017 sekä 
17.1.,14.2. ja 14.3.2018 
 
Toimikunnan kokouksiin 
osallistuminen on ollut (27.5.2017-
14.2.2018) 50 %. 
 

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. 

4. Varsinainen toiminta  
4.1 Valtuuston antamat tehtävät 
Suunnitelma 2017-2018 Toteutuma 2017-2018 Suunnitelma 2018-2019 
Toimikunta on toteuttanut  PVK XX:n 
antamia tehtäviä seuraavasti: 
 
 
1. Suuntaviiva: Members of the 
Clergy Ask About Alcoholics 
Anonymous tekstin ja painoasun 
viimeistely sekä painatus.  VK:n 
hyväksymä ”Papisto”-esite 
viimeistellään toimikuntamuistioihin 
kirjattuja viimeistely-esityksiä 
huomioiden. 

2. Suuntaviiva: Cooperation with the 
Professional Community käännöstyön 
loppuunsaattaminen siten, että se on 
valmis esiteltäväksi PVKXXI:lle. 

 

3. Toteuttaa ”Vertaistuki ja 
kokemusasiantuntijuus”—tekstin 
sisältö ja julkaisu. 

Toteutettu PVK:n ja Neuvoston 
ohjeistuksen ja päätösten mukaisesti. 
 
 
1. Toteutettu. 2000 kpl painettu. 
 
 
 
 
 
2. Teksti valmis. 
 
 
 
 
 
3. Teksti valmis ja sijoitettu 
kotisivuille. 
 
 
4. Toimikunta ei ole nähnyt 
tarpeelliseksi aloittaa omaa 
työskentelyä tässä. Kotisivuilla oleva 

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 

 
 
 
 

38



ANONYYMIT ALKOHOLISTIT  21. VALTUUSTOKOKOUS 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli”	

	

 
4. Käynnistää ”4. Askeleen oppaan” 
valmistus . 
 
 
 
 
 
 
 
5. Palveluoppaan 2014 tarkastelu ja 
tarvittaessa päivitys 
	
6. Suuntaviiva:  A.A. Answering 
Services/Vastauspalvelu tekstin ja 
sisällön tarkastus sekä painatustarpeen 
määrittely kunhan uudet netti- sekä 
niihin liittyvät 
vastauspalvelujärjestelyt ovat 
selkiytyneet. 
 

opas 4. askeleen tutkisteluun katsottu 
riittäväksi tässä vaiheessa. Niclas 
saattanut tietoomme, että Nimettömät 
ovat ryhtyneet ko. kehitystyöhön 
käyttäen pohjana mm. 
kotisivuiltamme löytyvää sekä eräitä 
muita tutkisteluoppaita. 
 
 
5. Palveluoppaan päivitykseen ei ole 
ilmennyt tarvetta. 
 
6. Tilanne vielä avoin. 

 
 
 
4. Seurataan (Niclas linkkinä) työn 
edistymistä ja tarvittaessa otetaan 
osaa mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ryhdytään toimiin tarpeen 
mukaan. 
 
6. Rydytään toimiin tarpeen mukaan 
kunhan vastauspalvelu järjestäytynyt 
ja toiminnassa 

4.2 Neuvoston antamat tehtävät 
Tehtävät 2017-2018 Toteutuma 2017-2018 Suunnitelma 2018-2019 
1. 24th World Service Meeting’in 
raportti 
 
 
2. 26.8.2017 kokouksessaan Neuvosto 
suositteli seuraavien esitteiden 
käännöstyön käynnistämistä 
toimikunnan esityksestä: ”This is  
A.A.- An introduction to the A.A. 
recovery program” ja ”Is your group 
linked to AA as a whole”.  
 
3. 27.1.2018 kokouksessaan Neuvosto 
totesi: GSB/USA; Kanada ”Stratedic 
Plan”, sovittiin, että kirto kääntää 
asiakirjasta neuvoston toiminnan 
pitkän tähtäimen suunnitelmaan 
lisättäväksi mahdollisesti soveltuvat 
keskeiset asiat. 
 
 

1. Laadittu yhteenveto, joka on 
julkaistu Selvä lehden numerossa 
6/2017. 
 
2. Käännöstyö ja tekstien viimeistely 
aloitettu. 
 
 
 
 
 
3. 24.2.2018 kokouksessa asiaa 
käsiteltyään Neuvosto totesi: 
GSB/USA; Kanada ”Stratedic Plan”, 
todettiin, että neuvoston tulisi käydä 
oma itsetutkistelunsa ja sen pohjalta 
käydä keskustelu omasta pitkän 
tähtäimen stategiastaan 
 

1. Heti kun 25th World Service 
Meeting’in raportti on käytettävissä 
otetaan se tarkasteluun ja laaditaan 
suomenkielinen (-siä) yhteenveto (-
ja) tarpeen mukaan. 
 
2. Tekstit käännetään ja 
viimeistellään painokuntoon 
Neuvoston ja PVK 22:n käsittelyyn 
 
 
 
3. KirTo tulee tarvittaessa ja 
tarpeellisesti avustamaan Neuvostoa 
strategisen suunnitelman 
valmistelussa ja GSB:n vastaavan 
suunnitelman hyödyntämiseksi. 

 Kulut, jotka liittyvät toimikunnan 
toimintaan 

 

 Ns. papistoesitteen 2000 kpl:n 
painatuskulut olivat 850 euroa 

 

 Toimikunnan	itsetutkistelu  
 Toimikunnan	itsetutkistelu	

suoritettu	14.3.2018	
kokouksessa	seuraavasti:	
Toimikunta suoritti 
itsetutkistelun. Todettiin, että 
nykyinen yhteisten kokousten 

Suoritetaan tarvittaessa toimikauden 
kuluessa tai viimeistään 2018-2019 
toimikauden loppupuolella 
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määrä vaikuttaa turhan suurelta ja 
etenkin pääkaupunkiseudun 
ulkopuolisten jäsenten 
osallistuminen on hankalaa. 
Asioiden valmistelua voisivat 
yksittäiset jäsenet tehdä tykönään 
ja koko toimikunnan kokoukset 
esimerkiksi neljännesvuosittain 
vaihdellen kokouspaikkaa. 
Valmistelutyötä on mahdollisuus 
tehdä myös pienemmissä 
ryhmissä ja käyttäen 
nykytekniikkaa. Keskusteltiin 
myös mahdollisuudesta yhditää 
TiTo:n ja Kirton voimavarat. 
Tekijöistä on pulaa ja monet 
toimikuntien tehtävistä sivuavat 
toisiaan. 
Ennalta laadittu 
toimintakertomuksen pohja vastaa 
kuluneen toimikauden tapahtumia 
ja voidaan esittää sellaisenaan 
eteenpäin.  
Uusi toimintasuunnitelma 
tarkentuu VK21:n jälkeen ottaen 
huomioon myös itsetutkistelussa 
esiintulleet ajatukset. 
Toimintasuunnitelman pohja 
kaudelle 2018-2019 käy 
keskustelun pohjaksi. 
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E 21.   21. VK:n tiedotustoimikunta työjärjestys 
 

Yleisperiaatteena voidaan todeta, että valtuustokokouksen toimikunnat lähinnä tarkastavat ja 
valvovat yhteistä palvelutoimintaamme tutustumalla neuvoston ja sen vastaavan toimikunnan 
raportteihin sekä käsittelevät saapuneita aloitteita ja muita toimialaansa kuuluvia asioita. 
Toimintansa tuloksena ne tekevät selkeitä ehdotuksia yleisistunnolle uusien toiminta-
suositusten perustaksi. 
 
Toimenkuva: 
”Parantaa AA:n ohjelman ymmärtämistä – ja estää väärinkäsityksiä – sisäisen ja julkisen 
tiedottamisen, sähköisten viestimien sekä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien avulla. 
Tarkastaa ja valvoo verkkosivustomme linjaa ja sisältöä.” 
 
Jäsenet: 
Toni  pj  3.  eteläinen 
Kirsti  jäsen  2.  pk-seutu 
Kimmo N  jäsen  1.  läntinen 
Anna  luottamushenkilö IV  itäinen 
Petteri  luottamushenkilö II  läntinen 
 
Työjärjestys 
 
1. Kokouksen avaus ja työjärjestys. 
 
2. Toiminnan tarkastelu ja arviointi sekä alkavan kauden suunta ja painopisteet 

2.1 Palveluneuvoston toimintaraportti 2017-18 (asiakirja C 12.) 
2.2 PN:n toimikuntien toimintaraportit 2017-18 (asiakirjat C 13, D 20, F 24 ja G 26.) 
2.3 PN:n tiedotustoimikunnan toimintaraportti 2017-18 ( asiakirja E 22.) 

 2.4 Selvä-lehden raportti 2017-18 ( asiakirja C 14. ) 
 
3. Saapuneet aloitteet (asiakirja C 15.) 
 
4. Esitys Anonyymien Alkoholistien suuntaviivaksi (asiakirja C 16.) 
    ! Esitys menee kielenhuoltoon VK:n hyväksynnän jälkeen. 
 
5. Valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajan ja varahenkilön valinta 
alkavalle valtuustokaudelle. 
 
6. Kokouksen päättäminen. 
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E  22.  PN:n tiedotustoimikunnan toimintaraportti 
 
Tiedotustoimikunnan toimintaraportti valtuustokaudella 2017 – 2018 
 
Toimikunnan toimenkuva: 
”Parantaa AA:n ohjelman ymmärtämistä – ja estää väärinkäsityksiä – sisäisen ja julkisen 
tiedottamisen, sähköisten viestimien sekä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien avulla. Tarkastaa ja 
valvoo verkkosivustomme linjaa ja sisältöä” 
 
Toimikunnan jäsenet: 
Petteri pj, Anna neuvoston jäsen, Taina sihteeri, Ila (kesään 2017 asti), Jari kotisivut ja muut 
nettiasiat, Olli yhteistyö päihdealan toimijoiden kanssa, Marko median kontaktihenkilö 
(alkuvuoteen 2018 asti) sekä Tony VK 21:n Titon pj. 
 
Toimintasuunnitelma 2017-18 
Kokoukset 
Toimikunta jatkanee hyväksi toteamaansa Skype -kokousmallia tulevallakin valtuustokaudella. 
Sisäinen tiedotus: 

- Tarkoituksena on saada sisäinen tiedottaminen toimimaan aukottomasti ja automaattisesti. 
- Kotisivujen ylläpito ja kehittäminen jatkuu. 
- Uudet materiaalit lisätään aina kotisivuille. 
- Ilmoitustaulua käytetään tällä hetkellä ryhmien ja alueiden ilmoitteluun. Ne voivat ilmoittaa 

kokouksista, tapahtumista ja muusta AA:laisesta toiminnasta. 
- Selvä-lehden toiminta jatkuu yhdistyksen alaisuudessa. Uusi tilanne pyritään 

vakiinnuttamaan ja toimikunta tukee lehden toimittamista ja lehteen liittyvää työtä. 
- Tuetaan alueita teemapäivien järjestämisessä.  
- Työpajojen ja teemapäivien järjestäminen jatkuu. 
- Valtuustokauden teeman käsittely (Titon tekemä valtuustoaloite VK 20). 

 
 Ulkoinen tiedotus: 

- Papisto-esite tehdään valmiiksi.  
- Tiedottamisen pääpaino on sähköisen median käyttämisessä. Seurataan sähköisen median 

muutoksia. 
- Kotisivujen näkyvyyttä pyritään edelleen parantamaan. 
- Käynnistetään päätoimittajatapaamiset. 
- Pyritään saamaan lehtijuttuja AA:sta. 
- Tehdään diakoneille tiedotuspaketti, joko sähköpostitse tai kenties ammattilehden kautta. 
- Tuetaan ryhmiä, kun tekevät paikallistasolla yhteydenottoja ja tiedottamista seurakuntien ja 

diakonien suuntaan.  
- Tehdään yhteistyötä päihdealan eri toimijoiden kanssa. 
- Pyritään lisäämään AA:n tunnettavuutta hyödyntämällä A-jäseniä. 

 
Muuta 
Toimikunta suorittaa itsetutkiskelua omasta toiminnastaan ja toimintavoistaan. 
 
Kokousmuistiot, raportointi ja lisäinformaatio  

- Valtuustokauden aikana toimikunta lähettää kokousmuistiot palvelutoimiston kautta 
neuvoston jäsenille ja valtuutetuille sekä arkistoon.  

- Kauden päätteeksi se kirjoittaa toimintakertomuksen valtuustokokousta varten.   
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Toimintakertomus 2017‒18 
 

Kokoukset 
Toimikunta on kokoontunut valtuustokauden aikana kahdeksan (8) kertaa skypen välityksellä. 
Kokousten välissä toimikunta työskentelee puhelimen ja sähköpostin välityksellä. 
 

Varsinainen toiminta: 
Sisäinen tiedotus 
- Toimikunta sai valmiiksi VK 19:sta rästiin jääneen toimintasuosituksen aloittavalle ryhmälle     

tarkoitetun aloituspaketin. Aloittava ryhmä saa aloituspaketin palvelutoimistolta. 
- Toimikunta on selvitellyt sekä työstänyt sähköpostiosoitteita ryhmien nimiin. Työ on vielä kesken, 

mutta ehdotus ryhmille valmistunee tämän kevään aikana. 
- Olemme valtuustokauden aikana tutkineet kotisivuilla olevien elementtien toimivuutta ja 

näkyvyyttä. Sinne on lisätty linkki, jota klikkaamalla pääsee lukemaan Selvä-lehteä. 
- Selvä-lehden toimituskuntaa ei ole saatu täydennettyä suunnitetulla tavalla. Lehti on ilmestynyt 

kuusi (6) kertaa vuodessa entiseen tapaan. 
- Toimikunta on seurannut ympäri Suomen tapahtuvaa työpajatoimintaa sekä miettinyt sopivia 

tulevia työpajan teemoja. Iso kirjatapahtumat ja ohjelman teko sen mukaan on jatkunut. 
- Vuoden teemaa on käsitelty aiempaa laajemmin. 
 

Ulkoinen tiedotus 
- Valtuustokauden aikana käännetyn ja painetun ”Seurakunnan työntekijät esittävät kysymyksiä 

AA:sta” vihkosen levittämisen suunnittelu seurakuntiin on ollut toimikunnan vastuulla. 
- Toimikunta on seurannut pääkaupunkiseudulla uusien kotisivujen käyttöönottoa ja toteutusta, 

jossa pyritään hyödyntämään vastauspalvelu ja chat ominaisuuksia (”Tanskan malli”).  
- Olemme tutustuneet kotisivujen avainsana listaukseen. 
- Toimikunta on tehnyt yhteistyötä mediayhteishenkilön kanssa. 
- Diakonia lehdessä 3/2017 julkaistiin juttu ”AA apuna päihdeongelmaisen auttamisessa”. Sen 

kirjoitti eräs toimikuntamme jäsen ja siinä haastateltiin mm. A-jäsentämme Jaakkoa. 
- A-jäsen Maurin kautta on päästy pitämään infotilaisuuksia erilaisiin seminaareihin. Usein 

kohderyhmä on lääkärit tai valmistuvat lääkärit. Palautetta toimikunta saa heti, kun mukana on 
ollut toimikunnan jäsen. 

- A-jäsen Maurin Lääkärilehteen tuottamaa artikkelia on työstetty valtuustokauden aikana. 
 

Kokousmuistiot, raportointi ja lisäinformaatio  
- Toimikunta on kirjoittanut kokouksista muistiot ja raportoinut toiminnastaan neuvoston 

kokouksissa. 
- Palvelutoimistolta tai tiedotustoimikunnan jäseniltä saa yksityiskohtaisempaa tietoa 

työskentelystämme.   
 

Alustava toimintasuunnitelma 2018-19 
Kokoukset 
Toimikunta kokoontuu parhaalla katsomallaan tavalla tulevalla valtuustokaudella. 
 

Sisäinen ja ulkoinen tiedotus 
- Toimikunta jatkaa VK 21:n neuvostolle suunnattujen keskeneräisten sekä uusien 

toimintasuositusten sekä tehtävien toteuttamista resurssinsa huomioiden. 
- Perehdytään ammattilaisyhteistyön suuntaviivoihin, AA - suuntaviivat - yhteistyö 

ammattilaisten kanssa. 
-  

Muuta  
Toimikunta laatii valtuustokauden alussa yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman 2018-19  
valtuustokokouksen suositusten ja tehtävien pohjalta. 
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 F 23.    21. VK:n valtuustokokoustoimikunta työjärjestys 
 
Yleisperiaatteena voidaan todeta, että valtuustokokouksen toimikunnat lähinnä tarkastavat ja 
valvovat yhteistä palvelutoimintaamme tutustumalla neuvoston ja sen vastaavan toimikunnan 
raportteihin sekä käsittelevät saapuneita aloitteita ja muita toimialaansa kuuluvia asioita. 
Toimintansa tuloksena ne tekevät selkeitä ehdotuksia yleisistunnolle uusien toiminta-
suositusten perustaksi. 
 
Toimenkuva: 
”Tarkastaa Bill W:n ystävät ry:n talousraportit ja budjetin ja käsittelee talouteen liittyvät 
aloitteet. Tarkastaa ja valvoo valtuustokokouksen toimintaa ja menetelmiä. 
Seuraa jatkuvasti toveriseuran tarpeita ja mahdollisuuksia ja palvelutoiminnan 
edellyttämien varojen riittävyyttä.” 
 
Jäsenet: 
Sari pj.  2.   eteläinen 
Juha jäsen  varavalt.   pk-seutu 
Tommy jäsen  I   nuor. PM-valt. 
Timo luottamushenkilö I   eteläinen 
Maana luottamushenkilö III   koko maa 
Leni toimistonhoitaja 
 
Työjärjestys 
 
1. Kokouksen avaus ja työjärjestys 
 
2. Toiminnan tarkastelu ja arviointi sekä alkavan kauden suunta ja painopisteet 

2.1 Palveluneuvoston toimintakertomus 2017-18 (asiakirja C 12.) 
2.2 PN:n toimikuntien toimintaraportit 2017-18 (asiakirjat C 13, D 20, E 22. ja G 26.) 
2.3 PN:n valtuustokokoustoimikunnan toimintaraportti 2017-18 (asiakirja F 24.) 

 2.4 Selvä-lehden raportti 2017-18 (asiakirja C 14.)  
 
3. Saapuneet aloitteet (asiakirja C 15.) 
 
4. Esitys Anonyymien Alkoholistien suuntaviivaksiksi (asiakirja C 16.) 
    ! Esitys menee kielenhuoltoon VK:n hyväksynnän jälkeen. 
 
5. Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtajan ja varahenkilön  
    valinta alkavalle valtuustokaudelle. 
 
6. Kokouksen päättäminen. 
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”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli”	
	

 
 
 

F24.  PN:N VALTUUSTOKOKOUSTOIMIKUNNAN 
TOIMINTARAPORTTI VK. 21 

 
 
Raportti sisältää toimikunnan asiat seuraavasti: 
 
Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2017–2018          
Toimintakertomus valtuustokausi 2017–2018               
Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2018–2019 
 
1.YLEISTÄ TOIMINNASTA 

 
Toimintasuunnitelma 2017–2018  
               

Palveluoppaan mukainen toimikunnan toimenkuva: 
Toimikunta valmistelee valtuustokokouksen, tekee esityslistan ja päiväjärjestyksen ja 
työskentelee muiden käytännön järjestelyjen parissa sekä vastaa valtuustokokouksen 
loppuraportista. 
Toimikunta vastaa palvelutoimiston käytännön toiminnoista ja arkiston ylläpidosta. 
Toimikunta vastaa taloudenpidosta yhdessä yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa 
ja valmistelee talousraportit ja muut talouteen liittyvät asiat valtuustokokoukseen. 
Toimikunta seuraa jatkuvasti toveriseuran tarpeita, mahdollisuuksia ja tarvittavia 
varoja toimivan palvelutoiminnan ylläpitämiseksi. 
 

Toimintakertomus 2017–2018 
 

ValTo:n toiminta on valtuustokauden aikana ollut hyvähenkistä ja jäsenet 
ovat osallistuneet kokouksiin aktiivisesti. ValTo on  toiminut  aloitteellisesti 
ja esittänyt  Palveluneuvostolle  uudistuksia joita osittain on lähdetty 
toteuttamaan.  Palveluoppaan kuvaama toimenkuva on täyttynyt. 

 
Toimintasuunnitelma 2018–2019 

 
Tärkeimmät tehtävät  ovat 22. valtuustokokouksen järjestäminen 
sekä toimiston asioiden hoito. Tämän lisäksi toimikunta tulee 
kykynsä mukaan toteuttamaan 21. VK:n toimintasuositukset ja 
PN:lta saadut tehtävät. 
 
 
 
 

2. TOIMIKUNNAN KOKOONPANO 
 
Toimintasuunnitelma 2017–2018 

 
Toimikuntaan kuuluu vakiojäseninä kaksi luottamushenkilöä ja toimistonhoitaja. On 
koettu hyvänä että edellisen ja tulevan Valtuustokokouksen pj:t ja toinen PMV olisivat 
toimikunnassa. Toimikunta täydentää itseään tarvittaessa katsomallansa osaamisella. 
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Toimintakertomus 2017–2018 
 
Toimikunnan jäsenet 2017–2018:  
 
Timo              luottamushenkilö, toimikunnan pj. 
Maana          luottamushenkilö, 20. VK:n pj 
Leni               toimistonhoitaja 
Markku S.    kutsuttu jäsen, 21. VK:n pj. 
Tommy         kutsuttu jäsen, PMV 
Nisse             kutsuttu jäsen, sihteeri                     
Olli T.           kutsuttu jäsen, 20. VK:n sihteeri 
 
Kokouksia valtuustokaudella on pidetty 8. Kokoukset on pidetty 
pääsääntöisesti palveluneuvoston kokousta edeltävänä tiistaina toimistolla. 
Yhteyttä jäsenten kesken on pidetty puhelimitse ja sähköpostitse. Toimikunta 
on raportoinut toiminnastaan PN:lle sekä suullisesti että toimittamalla 
kokousmuistiot luottamushenkilöille ja muiden toimikuntien jäsenille 
sähköpostilla. 
 

Toimintasuunnitelma 2018–2019 
 
Toimikunnan vakiojäseninä kaksi luottamushenkilöä ja 
toimistonhoitaja. Kutsuttuina jäseninä hyväksi koetun järjestelyn 
mukaan 21. ja 22. Valtuustokokousten pj:t sekä toinen PMV. Yksi 
21. Valtuustokokouksen sihteeristön jäsen. Lisäksi toimikunta voi 
täydentää itseään tarvittavalla parhaaksi katsomallaan osaamisella. 

 
 
 
3. VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Toimintasuunnitelma 2017-2018 

 
Palvelutoimiston työn ohjaaminen yhdessä PN:n ja toimistonhoitajan kanssa. 
PN:n toimikunnalle osoittamien 20. VK:n toimintasuositusten toteuttaminen ja muut 
PN:n asettamat tehtävät sekä toimikunnan omat tavoitteet. Pääpiirteittäin 
toimintasuunnitelmassa ValTon asialistalle annetut Valtuustokaudella olevat tehtävät 
ja tavoitteet olivat: 
 

 ValTon tehtäviksi osoitetut 20. Valtuustokokouksen toimintasuositukset: 
  

2. Neuvoston toimintakertomukseen pitää jatkossa sisällyttää pitkän aikavälin 
suunnitelman osalta konkretiaa (mitä on eri osioissa saatu aikaan?) 
Toimintakertomuksiin pitää sisällyttää myös edellisen valtuustokauden 
toimintasuositusten toteutusraportti. 
3. Valtuustokokouksen toimihenkilöille kirjalliset toimintaohjeet. 
4. Valtuustokokouksen aloitteiden/kysymysten/esitysten esittäjille annettavien 
vastausten toteutusprosessin kuvaus 
15. Valtuustokokous suositteli aloite 3:ssa esitettyjen yhteydenpitokäytäntöjen 
käynnistämistä Valtuustokokoustoimikuntien kirjausten pohjalta. 
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 Valton omista tavoitteista kaudella 2017-2018 voidaan mainita seuraavia: 
 

1. Pyritään lähettämään 21. Valtuustokokoukselle osoitetut aloitteet valtuutetuille 
arvioitavaksi jo helmikuun alkupuolella. 

2. Materiaalin sujuva toimitus sähköisessä muodossa osallistujille. 
3. Toiminta raporttien kehittäminen ja selkeyttäminen. 
4. Valtuustokokouksen kulkua ja toimivuutta parantavat toimenpiteet niin, että 

Valtuustokokous voi keskittyä olennaiseen ja pystyy muodostamaan parhaan 
mahdollisen Ryhmäomatunnon sekä lopputuleman. 

5. Valtuustokauden teeman Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämenkieli ilmeneminen 
toiminnassa ja tulevassa 21. Valtuustokokouksessa. 

6. Toimiston hoitajan toimenkuvaus ja siihen liittyvän kulukorvauksen maksua 
koskeva problematiikka.  

 
 

Toimintakertomus 2017–2018 
 
Toimistonhoitajana on toiminut Leni ja aukioloajat ovat olleet neljä tuntia 
kahtena päivänä viikossa. Tehtävästä on maksettu korvaus käyttäen 
kirjanpitotermiä: kulukorvaus.  Leni on toimistonhoitajana kuulunut 
toimikunnan vakiojäseniin ja on kuukausittain raportoinut toimiston 
kuulumista ja tarpeista. 
Palvelutoimiston ja toimistonhoitajan toimintakaudesta 2017-2018 on 
laadittu informatiivinen raportti, joka löytyy kokousaineiston C-osioon 
(asiakirja C 15). 
 
20. VK:n  pöytäkirjasta ja raportista oli poimittavissa 15 suosituksiksi tai 
toimeksiannoksi lueteltavaa seikkaa. Lista on ollut koko valtuustokauden 
ajan Palveluneuvoston kokousten asialistan liitteenä ja on 21. VK:n PN:n 
toimintaraportin ja 20. VK:n suositusten toteutusraportin runkona. 
Toimikunnalle delegoitiin valtuustokauden alussa suositukset  2,3,4 ja 15. 
 
2. Ensimmäinen osio siirretty PN:n puheenjohtajalle joka raportoi asian 
PN:n toimintaraportissa. 
Jälkimmäinen osio ValTolla joka  21. Valtuustokokouksen aineiston 
kokoamisen yhteydessä yhdistää PN:n toimintaraportin ja 20. 
Valtuustokokouksen suositusten toteutusraportin yhdeksi dokumentiksi. 
 
3. Valto on tuottanut yksityiskohtaiset ohjeet PVK:n puheenjohtajalle ja 
toimikuntatyöskentelyä varten. 
 
4. Valto on laatinut kuvauksen Valtuustokokouksen aloitteiden, kysymysten, 
esitysten esittäjille annettavien vastausten toteutusprosessista. 
 
15. Valto on käsitellyt asiaa lähinnä toimistonhoitajan toimesta ja tämän 
käytännönnäkemyksen kannalta ja siirtänyt pohdinnan tulokset 
Tiedotustoimikunnalle syyskuun PN:n kokouksessa. PN:n 
Tiedotustoimikunta on jatkanut toimintasuosituksen käsittelyä. 
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19. VK ja 20. VK antoivat tehtäväksi edelleen kehittää raportointia. 
Näin oli jo 20 VK:n kokousaineistoon on yhdistetty toimintasuunnitelmat ja -
kertomukset yhdeksi asiakirjaksi, toimintaraportiksi, josta ilmeni mitä oli 
suunniteltu, mitä oli saatu aikaan ja miten jatketaan.  Tämä on otettu 
huomioon Valton omissa tavoitteissa kuluvalla valtuustokaudella. (Kohta 3.) 
 
Valton muiden omien tavoitteiden toteutuminen valtuustokauden kuluessa: 
 
1. Valtuutetuille on lähetetty 21. Valtuustokokoukselle jätetyt aloitteet 

arvioitavaksi helmikuun alussa. 
2. Materiaalia on toimitettu sujuvasti sähköisessä muodossa sen 

sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin on kulloinkin ollut tarve ja 
ajankohta. 

3. Raportoinnin kehittämistä ja selkeyttämistä on jatkettu. 
4. 21. Valtuustokokoukselle on uudistuksena nimetty sihteerin asemesta 

sihteeristö, minkä muodostavat vanhempi sihteeri, nuorempi sihteeri ja 
kokousjärjestelijä.  
Kokouksen päiväohjelmaa ja aikataulua on muokattu joustavammaksi 
mikä mahdollistaa joustavammat siirtymät osiosta toiseen ja jättää 
toivottavasti paremmin aikaa ryhmäomantunnon ja lopputuleman 
muodostumiselle parhaalla mahdollisella tavalla. 

5. Valtuustokauden teema on ohjannut toimintaa ja ollut keskusteluissa. On 
myös 21. Valtuustokokouksen perjantai illan Jakamisistunnon  teema. 

6. Toimistonhoitajan tehtävistä on selkeä dokumentaatio. Valto ja MeTa 
käyneet toimiston hoitajan kulukorvausasiaa lävitse ja ilmoittavat 21. 
valtuustokokoukselle kuinka korvausta koskeva problematiikka 
ratkaistaan vastuullisesti ja AA perinteitä ja AA laista tapaa rikkomatta. 

 
Valto on 20. VK:n arvioinnista saadun palautteen perusteella ja kaiken 
saadun kokemuksen huomioon ottaen valmistellut 21. valtuustokokousta. 
Valmisteluissa on huomioitu myös AA Suomessa 70 vuotta pienellä 
juhlatuokiolla lauantain päiväkahvien yhteydessä. 
 
20 VK:n kokousmateriaali on koottu VK.20:ssa esitettyjä huomautuksia 
mukaillen ja jotta myönteiset tuulet jatkuvat valtuustokokousmateriaalissa 
on mukana arviointilomake kokoustilojen ja –järjestelyiden toimivuuden 
seuraamiseksi ja parantamiseksi tulevaisuutta ajatellen. 

 
 
 
Toimintasuunnitelma 2018-2019 
 
Toimikunta seuraa Palvelutoimiston työskentelyä ja pyrkii korjaamaan 
havaittuja epäkohtia sekä järjestää Toimistonhoitajan työn jatkuvuuden 
kannalta tärkeät korvaukseen liittyvät asiat vastuullisesti ja oikein.  
Toimikunta työskentelee niin että Palveluoppaan mukaiset toimikunnan 
toimenkuvaan kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuiksi AA:n Palvelun 
hengessä. Ja sitoutuu kaikissa toimissa noudattamaan AA:n hengellisiä 
periaatteita ja AA laista toimintatapaa sekä Valtuustorakenteen keskeisiä 
perusperiaatteita 
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22. VK:lle osoitetut aloitteet lähetetään Valtuutetuille arvioitavaksi 
helmikuun alussa. 
Toimikunta pitää huolen materiaalien sujuvasta toimittamisesta sähköisessä 
muodossa sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin kulloinkin on tarve ja 
ajankohta.  
Toimikunta jatkaa edelleen Valtuustokokouksen tärkeimmän toteuman eli 
oikean ryhmäomantunnon ja parhaan mahdollisen lopputuleman syntymistä 
edesauttavia toimia. Näistä mainittakoon raportoinnin selkeyttäminen ja 
niitä huomioita sekä henkeä myötäillen mitä 21. VK:sta saadaan. 
Valto pyrkii omissa toimissaan tekemään eläväksi valtuustokauden teemaa. 
  
  
 
 
4.  KULUT JOTKA LIITTYVÄT TOIMIKUNNAN TOIMINTAAN 
 
Toimintasuunnitelma 2018-2019 
 
 

Valton toimenkuvaan kuuluvien Palvelutoimiston ylläpidon sekä 
22.VK:n järjestämisen kulut arvioidaan tulevalla valtuustokaudella 
olevan: 
 

                     Palvelutoimiston vuokra   4 200,00 € 
 Toimistonhoitajan työkorvaus ja sivukulut 3 600,00 € 
 Puhelin-, posti-, pankki- ja tarvikekulut      700,00 € 
 IT-Kulut         500,00 € 
 22. Valtuustokokous kustannukset  4 800,00 € 
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G 25.  21. VK:n yhteistyötoimikunnan työjärjestys 
 
Yleisperiaatteena voidaan todeta, että valtuustokokouksen toimikunnat lähinnä tarkastavat ja 
valvovat yhteistä palvelutoimintaamme tutustumalla neuvoston ja sen vastaavan toimikunnan 
raportteihin sekä käsittelevät saapuneita aloitteita ja muita toimialaansa kuuluvia asioita. 
Toimintansa tuloksena ne tekevät selkeitä ehdotuksia yleisistunnolle uusien toiminta-
suositusten perustaksi. 
 
Toimenkuva: 
”Tarkastaa ja valvoo niitä menetelmiä ja toimintatapoja, joilla jaamme tietoa AA:n 
ohjelmasta työssään alkoholisteja tapaaville ammattihenkilöille. 
Tavoitteena on edistää keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä AA:n ja ammattihenkilöiden 
välillä ja lisätä jäsenten ja ulkopuolisten ryhmien tietoa keskinäisen yhteistyön 
mahdollisuuksista. Vastaa toveriseuran kansainvälisestä yhteistyöstä.” 
 
Jäsenet: 
Erkki pj.  III PM-valt. 
Jelena jäsen  3. läntinen 
Outi jäsen  2. pk-seutu 
Jari jäsen  1. eteläinen 
Nina luottamushenkilö I pohjoinen 
 
Työjärjestys: 
 
1. Kokouksen avaus ja työjärjestys. 
 
2. Toiminnan tarkastelu ja arviointi sekä alkavan kauden suunta ja painopisteet 

2.1 Palveluneuvoston toimintaraportti 2017-18 (asiakirja C 12.) 
2.2 PN:n toimikuntien toimintaraportit 2017-18 (asiakirjat C 13, D 20, E 22. ja F 24.) 
2.3 PN:n yhteistyötoimikunnan toimintaraportti 2017-18 (asiakirja G 26.) 

 2.4 Selvä-lehden raportti 2017-18 ( asiakirja C 14.) 
 
3. Saapuneet aloitteet (asiakirja C 15.) 
 
4. Esitys Anonyymien Alkoholistien suuntaviivaksi (asiakirja C 16.) 
    ! Esitys menee kielenhuoltoon VK:n hyväksynnän jälkeen. 
 
5. Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan ja varahenkilön  
    valinta alkavalle valtuustokaudelle. 
 
6. Kokouksen päättäminen. 
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G 26.   PN:n Yhteistyötoimikunnan toimintaraportti 

 

Yhteistyötoimikunnan toimintaraportti 2017–18 

Toiminta on valtuustokauden aikana ollut jäissä (siraustapaus, runsas vaihtuvuus). Toimikunnan 
tehtävät päätettiin Palveluneuvoston 5. kokouksessa jakaa PN:n ja sen muiden toimikuntien kesken 
tämän valtuustokauden loppuun. 

Ote PN:n 5. kokouksen muistiosta 

4.1.  Koko neuvosto mm. nimeämistoimikunta 

4.1.2 Käytiin keskustelua eri vaihtoehdoista Yhton keskeisten  asioiden hoitamisesta   
valtuustokauden loppuun.   Sovittiin, että   Valto hoitaa 21. VK kutsut, Kirto/Jukka P G.S.O.n 
yhteydenpidon.  Koko neuvoston kokouksissa käsitellään PMV-asioita, yhteistyötä ammattilaisten     
kanssa ja yhteydenpitoa Suomen AA:n kanssa. 

 

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 2017–2018  

Pohjoismaiden valtuutettujen raportti valtuustokaudelta 2017–2018.  

  

Pohjoismaiden valtuutettuna toimivat Erkki 3:s kausi ja Tommy 1:n kausi Pohjoismaiden 
valtuutettujen kausi koostui Ruotsissa pidetystä Pohjoismaisesta kokouksesta että Tanskassa 
järjestetystä Teema kokouksesta ja osallistuminen Tanskan VK:een.Näistä on tehty raportti 
Neuvostolle ja käännetty PMV kokouksien pöytäkirjat.  

Tietona mainittakoon,että Pohjoismaista Ruotsi,Tanska ja Norja isännöivät vuorollaan 
Pohjoismaiden kokouksen oman maansa Valtakunnallisen kokouksen yhteydessä.Kokonai- suus 
kulkee nimellä “Landsmöte och Nordiskt möte.Tämä on tapana muissa Pohjoismaissa kuin 
Suomessa jossa Valtakunnallista kokousta ei ole järjestetty.Suomessa järjestetään silti erikseen joka 
neljäs vuosi Pohjoismaiden kokous.Kukin Pohjoismaa isännöi myös vuorollaan teemakokouksen 
jossa paikalla Pohjoismaiden valtuutettuja sekä mahdollisia kutsuvieraita. Pohjoismaiden kokous 
pidettiin Ruotsissa elokuussa 2017 ja Teemakokous Tanskassa marraskuussa ja vierailu Tanskan 
VK:n huhtikuussa.  

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

Kokouksessa käsiteltiin maiden omia raportteja,avainlukuja,suuntaviivojen päivitys,sekä muita 
ajankohtaisia asioita. Suuntaviivoista voidaan mainita että tarkkailijaa ei katsota tarpeelliseksi ja 
Pohjoismaista mainitaan Suomi,Ruotsi,Tanska ja Norja.Islantia ei mainita.  
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ANONYYMIT ALKOHOLISTIT  21. VALTUUSTOKOKOUS 
13.– 15.4.2018  KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI 

	

”Yksi maailma, yksi AA, yksi sydämen kieli”	
	

  

Yhteenveto:  

  

Ruotsissa:Stora boken(“Iso Kirja”) uusiminen sekä muutokset on valmis ja on valmis 
myytäväksi.Kotisivuilla noin 500 käyttäjää vuorokaudessa ja 3,46 käyttäjää vuorokaudessa sisältö 
sivuilla.Vapaaehtoiset avustukset ja kirjamyynti vähentynyt vuodesta 2016.Työryhmä strategia 
suunnitelmaan ja seminaareihin on toteutettu.Haasteita rotaatiossa.  

  

Tanska:Työryhmä perustettu koskien Palvelutoimiston muuttoa halvempaan paikkaan.Kirjamyynti 
vähentynyt mutta vapaaehtoiset avustukset lisääntyneet johtuen Mobil Pay käyttöön otosta.AA:n 
ystäväjäsentä etsitty yli 2 vuotta.Haasteita rotaation kierrossa.Uusi Palveluopas otettu käyttöön.  

  

Norja:Tarkasteltu palvelijoiden ja valtuusto rakennetta.Uusi organisaatio puhelin 
päivystyksessä.Uudet suuntaviivat sosiaalisille medioille.Kartoitettu filmimateriaalia.Uusi esite 
työn alla, koskien kuinka voimme auttaa vaikeuksissa olevia ryhmiä.Syysseminaari oli onnistunut 
yli 100 osallistujaa.Seminaari myös 7:lle uudelle valtuutetulle järjestettiin.  

  

Pohjoismaiden Teemakokous järjestettiin Tanskassa marraskuussa johon osallistui Suomesta 
Tommy. Teemana oli periaatteet ennen henkilökohtaista etua. Paikalla oli 6 PMV ja 
sihteeri.Seuranta Suomen teema kokouksesta Päivölästä.Suuntaviivat tarkistettiin.Keskusteltiin 
yhteistyöstä Pohjoismailla ja seurantaa miten maailmalla tehdään. Keskusteltiin miten saada 
vapaaehtoiset avustukset kasvamaa,todettiin maissa joissa käytetään Mobile Paytä on avustukset 
kasvaneet. Dropboxista keskustelua voitaisiinko käyttää arkistona.Ruotsi ja Norja valittiin 
hallinnoimaan Dropboxia.Seuraava kokous Norja Kirkkoniemi 24-26 elokuuta 2018.  

  

Tanskan Valtuustokokous huhtikuussa johon osallistui Erkki. Tästä olen kirjoittanut raportin joka 
on lähetetty Palvelutoimistolle ja sieltä lähetetty eteenpäin. Valtuusto kokouksen toimikuntia oli 
Media,visiot,workshop,talous ja palvelu.Neuvoston toimikunnat samantapaisia kuin meillä lisänä It- 
puhelin ja sähköposti-palveluopas-toimikun- kunta.Aloitteita 15 kpl 3 hylättiin toimikunnan 
ehdotusten mukaisesti jolloin niistä ei äänestetty.Kaikista aloitteista,taloudesta ja neuvoston 
toimikunnista isossa salissa ja myöskin hyväksyttiin.Tanskassa 6 aluetta ei piirejä.VK:n valtuutetut 
hyvin perehtyneet materiaaliin.  

  

  

Pohjoismaiden valtuutetut  

Erkki ja Tommy  
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