
            
     	

”Pidetään se yksinkertaisena” 

	

   KIRJALLISUUSTOIMIKUNTA; TOIMINTASUUNNITELMA  JA TOIMINTAKERTOMUS 
(2016-2017 ja 2017-2018) 

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 2016-2017 ovat kuuluneetat: Luottamushenkilöjäseninä Arvo H ja Jukka P. 
Kutsuttuina jäseninä ovat Marjaana, Hymy-Pekka, Jelena, Masa L ja Rami. 
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Jukka P ja muistioiden kirjaajana Hymy-Pekka. 
Rami irtautui toimikunnan työskentelystä lokakuussa 2016 ja ilmoitti palaavansa helmikuussa 2017. 
Toimintasuunnitelma 2016-2017 Toimintakertomus 2016-2017 Toimintasuunnitelma 2017-2018 
3. Toimikunnan kokoukset 2016-
2017  
 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 
23.8., 21.9., 26.10. ja 23.11.2016 
sekä 12.1., 13.2. ja 6.3.2017. 
Toimikunnan kokouksiin 
osallistuminen on ollut 
(23.8.2016-13.2.2017) 66 %. 
 

Toimikunta sopii kokousaikataulun 
toimikautensa alussa. Periaatteessa 
kokouksia pidetään kerran 
kuukaudessa ja paikalle tulemaan 
estyneet voivat osallistua esim. 
skypen välityksellä. 

4. Varsinainen toiminta  
4.1 Valtuuston antamat tehtävät  
Toimikunta toteuttaa  PVK XIX:n 
antamia tehtäviä.  
 

Toteutettu PVK:n ja Neuvoston 
ohjeistuksen ja päätösten 
mukaisesti. 
 

KirTo toteuttaa VK 20:n sekä PN:n 
antamat tehtävät, pääsääntöisesti 
Palveluoppaan määrittämän 
toimenkuvan mukaisesti. 
KirTo esittää painopistealueiksi 

- toiminnat, jotka selkeästi 
tukevat keskeisintä 
tarkoitustamme eli 
sanomansaattoa vielä 
kärsivälle lähimmäiselle 

- toiminnot ja toimenpiteet, 
jotka tähtäävät AA:n 
yhtenäisyyden 
palauttamiseksi Suomessa 

- Ison Kirjan ehdottaman 
AA:n toipumisohjelman 
käytön merkityksen 
korostaminen ja 
tehostaminen 

4.2 Toimikunnan tehtävät   
Jatketaan suuntaviivojen 
suomentamista ja pyritään saamaan 
ainakin kaksi suuntaviivaa 
julkaistuksi toimintakauden aikana. 
Näitä ovat: Julkinen tiedotus, 

 
Suuntaviiva ”Onko AA sinua 
varten” esitteen painoasu 
viimeistelty ja esitettä painettu 
2000 kpl. Painos tuli toimistolle 

KirTo jatkaa seuraavien 
Suuntaviivojen julkaisukuntoon 
saattamista: 
1. Suuntaviiva: Members of the 
Clergy Ask About Alcoholics 
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Raha-asiat, sekä AA:n ja Al-
Anonin väliset suhteet. 
 

ja oli valmiina jakoon 
28.10.2016. 
Suuntaviiva: Members of the 
Clergy Ask About Alcoholics 
Anonymous käännös on valmis, 
A jäsen Jaakko on sen 
tarkastanut ja hyväksynyt sekä 
teksti lähetetty Annalle 
14.1.2017 kielenhuoltoa varten. 
Valmis PVK XX:n käsittelyyn ja 
hyväksyttäväksi painatusta ja 
käyttöönottoa varten. 
Suuntaviiva: Cooperation with 
the Professional Community. 
Käännöstyö aloitettu ja tekstin 
sekä sisällön muokkaus jatkuu 
siten että esite tulee vastaamaan 
kaikilta osiltaan toimintaamme ja 
käytäntöjämme. 
Suuntaviiva:  A.A. Answering 
Services todettiin jo käännetyksi 
ja on luettavissa 
nettisivuillamme. Esitettä ei ole 
vielä painettu ja odotamme 
kunnes uudet netit ja niihin 
liittyvät vastauspalvelun 
järjestelyt ovat valmiit ja teksti 
voidaan tarkastaa ja muokata 
vastaamaan uusia käytäntöjä. 
Lisäksi toimikunnan jäsenet ovat 
osallistuneet SELVÄ 
painatuksen ja postituksen 
toteuttamiseen sekä olleet 
mukana lehden uuden 
toimituskunnan muodostamisessa 
sekä järjestelyissä lehden 
julkaisemiseksi valtakunallisesti 
PVKXIX ohjeistuksen 
mukaisesti. 
Toimikunnan itsetutkistelu 
suoritettu 13.2.2017 kokouksessa 
seuraavasti: 
Toimikunta on toiminut hyvin.  
Yhteyden hoito Turkuun 
Jelenalle on osoittautunut 
toimivaksi ratkaisuksi.  
Kutsutut jäsenet Hymy-Pekka, 
Jelena, Marjaana ja Matti L ovat 
edelleen käytettävissä 
toimikunnan jäseninä. 
Tulevia tehtäviä jaetaan 
etukäteen valmisteltaviksi 
toimikunnan jäsenille.  
 

Anonymous tekstin ja painoasun 
viimeistely sekä painatus. 
2. Suuntaviiva: Cooperation with 
the Professional Community 
käännöstyön loppuunsaattaminen 
siten, että se on valmis esiteltäväksi 
PVKXXI:lle. 
3. Suuntaviiva:  A.A. Answering 
Services/Vastauspalvelu tekstin ja 
sisällön tarkastus sekä 
painatustarpeen määrittely kunhan 
uudet netti- sekä niihin liittyvät 
vastauspalvelujärjestelyt ovat 
selkiytyneet. 
4. Palveluoppaan 2014 tarkastelu ja 
tarvittaessa päivitys 
 

 Kulut, jotka liittyvät 
toimikunnan toimintaan 
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 Esitteen  ”ONKO AA SINUA 
VARTEN” 2000kpl:n 
painatuskulu 260€+alv. 

 

 Toimikunnan	
itsetutkistelu 

 

 Toimikunnan	itsetutkistelu	
suoritettu	13.2.2017	
kokouksessa	seuraavasti:	
Toimikunta on toiminut hyvin.  
Yhteyden hoito Turkuun 
Jelenalle on osoittautunut 
toimivaksi ratkaisuksi.  
Kutsutut jäsenet Hymy-Pekka, 
Jelena, Marjaana ja Matti L 
ovat edelleen käytettävissä 
toimikunnan jäseninä. 
Tulevia tehtäviä jaetaan 
etukäteen valmisteltaviksi 
toimikunnan jäsenille.  

Suoritetaan tarvittaessa toimikauden 
kuluessa tai viimeistään 2017-2018 
toimikauden loppupuolella 

 


