
Kokemukseni ja tuntemukseni Pohjoismaiden Teema kokouksesta 4–6.11.2017.  
Paikkana oli Päivölän virkistyskoti.

Perjantaina kävin lentokentällä hakemassa osan vieraista, onneksi Reijo oli ottanut Suomen lipun mukaan 
niin vieraiden oli helppo löytää meidät. Myös matka Päivölään meni hyvin Reijon autoa seuratessa.
Päivölään tullessa Nina oli laittanut osallistujien liput hienosti esille, Suomen, Saamen, Tanskan, Ruotsin ja 
Norjan liput sekä AA-viiri. Tämä teki minuun suuren vaikutuksen. Olin mukana minulle suuressa AA-tapah-
tumassa.
Päivölä yllätti minut todella positiivisesti paikkana, kaikki oli minusta erinomaista esim. tilat, ruokailu, luon-
to ym. voi vain kuvitella miten hienoa on kesällä.
Suurimman vaikutuksen teki itse päärakennus yli 100 vuotiaalla historialla, josta oli valokuvia. Vierailijoina 
ollut tunnettuja taiteilijoita, virkailijoita, liikemiehiä jne.
Kokemusjako tilaisuudessa oma kokemus yhtestyöstä yli rajojen, tämä oli myös mielenkiitoinen. Hyviä ko-
kemuksia.
Ilalla mukavaa yhdessäoloa.
Lauantaina alkoi varsinainen teema kokous.
Reijo kertoi kun oli Brasiliassa 2000 luvun alussa mukana perustamassa AA-ryhmää. Siellä tavallisin kokous 
on avoin kokous, tarkoituksena helpottaa tulokkaan tuloa kokoukseen. Erikoista mikä jäi minulle oli että asia-
kokouksen pöytäkirjaa kirjoitettiin niin täyteen ettei ketään voi lisätä siihen mitään jälkeen päin koska pelät-
tiin korruptiota. Tulokas sai valita heti opastajan kokouksen jälkeen. Tässä myös mukava kokokemus kun he 
laittoivat suuren AA julisteen rakennuksen seinään niin virannoimaiset halusivat että sitä pienentään vähän.
Reijo on ollut myös Etelä-Afrikassa siellä samassa AA-kokouksessa käydään rodusta, uskonnosta tai kielestä 
riippumatta.
Juha kertoi Sapmi AA synnystä. Ei ollut helppoa. Iso-Kirjan painaminen Saamen kielelle on vaatinut paljon 
yhteistötä. Mielestäni jo se että GSO on hyväksynyt Saamelaiset alueena eikä valtiona ja painanut Saamen-
kielisen Iso-Kirjan ja vielä ilmaiseksi on suuri teko. Kirjan myyntituloista voidaan painattaa lisää AA-kirjalli-
suutta Saameksi. Suomessa on kaksi Saamenkielistä ryhmää.
Saamelaisten alue on suuri Suomi, Norja, Ruotsi ja Venäjä ja välimatkat kokouksiin näissä alueissa pitkät.
Anna kertoi Oulusssa Saari ryhmällä yhteistyötä yritetty Sapmi AA:n kanssa. Ruotsissa Luulajassa pohjois-
Norjan ja Suomen kanssa. Saari ryhmässä toivon joskus vierailevani. Anna on opettanut minulle että minun 
pitää ajatella aina ensiksi vielä kärsivää alkoholistia. Kiitos!
Norjasta muistan Pohjois-Norjassa ryhmät pieniä 1-5, ryhmiä yli 10.Välimatkat pitkiä, ovat olleet yhteydessä 
Venäläisiin. Olen saanut kutsun Altaan Valtakunnalliseen kokoukseen  joka järjestetään kesäkuussa.
Anders Ruotsista antoi hyvän ehdotuksen että yhteistyö alkaa parhaiten ryhmien välillä. Itse käyn usein Skel-
lefteåssa AA kokouksessa 1 ryhmä 10 kokousta viikosssa. Sieltä minulla on vain tunnin matka Saamelaiseen 
kokoukseen, pitää käydä vierailulla.
Tanska jossa käyn myös usein ja kokouksissa.Tanska on pieni maa,ei pidäkkään paikkaansa kun las- ketaan 
Grönlanti mukaan joka on Suomea noin 5 kertaa suurempi.Tanskalla yhteistyötä Grönlannin kanssa jonkin 
verran.Färsaaressa opetetaan koulussa Tanskan kieltä mutta AA yhteyksiä ei ole. Islannin mukaan tuloa myös 
toivottiin,kieli jota kätetään pitää muuttaa Englanniksi,koska poikkeaa muiden Pohjoismaiden kielistä.
Itse en ole lukenut koulussa englannin kieltä. Meillä oli ensimmäinen vieras kieli Saksa.
Sunnuntaina oli aika jättää Päivölä, ehdittiin käydä Helsingissä Temppeliaukion kirkossa jossa en ole kos-
kaan käynyt mahtava paikka, minulle hieno elämys!
Tämä Suomessa pidetty Teema-kokous oli mielestäni onnistunut se antoi kaikille osallistujille virikkeitä ja 
hyvän mielen.
Kiitos Ninalle Teema kokouksesta, hyvä puheenjohtaja ja organisoija.
Kiitos Hedvig, Anna, Juha, Reijo ja Pohjoismaisille ystäville ja AA:lle tästä hienosta kokemusesta.

Kiitollisuudella AA:lle
ERKKI


