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1. OSANOTTAJAT   
Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 12. Aluevaltuutettuja oli paikalla 6, 
neuvoston jäseniä 5 ja yksi Palvelutoimiston työntekijä.  
 
Kolme luottamushenkilöä luopui äänioikeudestaan mahdollisissa äänestystilanteissa, jotta 
aluevaltuutettujen 2/3 enemmistö toteutui 24. VK:ssa. 
  
Seuraajana kokoukseen osallistui yhteisön Vanhempi PMV.  
23. Valtuustokokouksen valitsemana puheenjohtajana Kimmo johti puhetta 24. 
Valtuustokokouksessa. Kokouksen sihteereinä toimi PN:n valitsemana Olli T. 
  
2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM   
Todettiin, että kaikki Palvelutoimiston vastaanottamat 24.VK:lle osoitetut asiat on tuotu VK:n käsittelyyn. 
   
2.1. ALOITE 1: ”Anonyymien alkoholistien sekä Bill W:n ystävät ry:n nykytila ja 
tulevaisuus”  
Valtuustokokoustoimikunnat käsittelivät aloitetta ja halusivat kirjata ryhmäomatunnon 
tuotoksena Ison Salin kokouksessa:  
  
Ollaan huolestuneita anonyymien alkoholistien tulevaisuudesta palvelijoiden vähyyden, 
taloudellisen tilanteen ja myös jäsenmäärän vähenemisen suhteen.  
   
Mielestämme korona on vielä vaikuttanut tilanteeseen.   
Olisi hyvä nyt miettiä, miten sopeutamme toimintaa olemassa olevat resurssit huomioiden (raha ja 
palvelijat).  
Nykyisten jäsenten aktivoiminen ja kannustaminen palveluun.   
Ehdotetaan palvelurakenteesta kertomista alue- ja ryhmätasolla.   
Palvelukummittamisesta huolehtimisen tärkeys.   
Miksi valtuustorakenne on aikanaan syntynyt sellaiseksi kuin se on, palvelee ryhmiä määräämättä ja 
olematta auktoriteetti.   
Keskustelun herättäminen alue- ja ryhmätasolla valtuustorakenteen merkityksestä, ja toisaalta 
mitä tarkoittaisi jos sitä ei olisi.  
  
Muistutus siitä, että palvelurakenne palvelee ryhmiä eikä toisinpäin.    
--- ja tässä välissä itkimme kaikki--- ...  
   
Palvelurakenteen merkityksen kirkastaminen. Yleisenä ongelmana on, että apua hakeva alkoholisti 
löytää toipumiskeskeisen ryhmän. Meillä ongelma kärjistynyt siksi koska olemme lukumääräisesti 
niin pieni. Kirjallisuuslisenssi  voi olla myös syy rakenteen vaihtamiseen yhteistyö.  
  
Palvelurakenteen ylläpitäminen nykytrendin mukaisesti vähenevällä jäsenistöllä on haasteellista.  
  
 AA:n vetovoima vähenee rakenteesta riippumatta – ja meillä vielä vähemmän väkeä  
Palvelun vetovoiman lisääminen ongelma  
  
Totesimme,että Anonyymien alkoholistien lähitulevaisuus näyttää huolestuttavalta 
palveluhalukkuuden ja aktiivisuuden osalta.   



Henkilökohtaiset kontaktit ryhmissä avainasemassa kiinnostuksen ja aktiivisuuden herättämiseksi.  
Ryhmässä aktiivista palvelukummittamista ja palvelukummit olisivat ryhmän jäsenillä tiedossa.   
  
TOIMINTASUOSITUS PALVELUNEUVOSTOLLE   
Kannustus ja aktivointikirje esim uutiskirjeessä jäsenistölle. AA-palvelun 
ja palvelukummittamisen tärkeydestä.   
  
2.2. KESKUSTELUALOITE 2: ”Koronavuoden opit ja kokemukset,mitä muistettavaa 
seuraavalle kerralle?”  
Valtuustokokoustoimikunnat keskustelivat aloitteesta ja totesivat 
yhteenvetona ryhmäomatunnon tuotoksena Ison Salin kokouksessa:  
Asiapalavereissa on ryhmän hyvä sopia linjaukset vastaavien tilanteiden varalta.  
  
Kun ryhmä kokoontunut rajoitusten aikana, niin on pyritty noudattamaan voimassa olevia 
suosituksia ja pyritty kiinnittämään erityistä huomiota terveysturvallisuuteen.   
  
Kokouspaikalla päivystäminen kokousten ollessa online-kokouksia, ja tulokkaan ohjaaminen 
online-kokouksiin.  
 Pyritään pitämään online-kokouskin normaalina tulokaskokouksena.   
  
Online-kokousten yhteystietojen esillä- ja ajantasalla pitäminen kokousluetteloissa.   
Mahdollisen online-ryhmän perustaminen Anonyymeille Alkoholisteille.  
Jäseniä on tarvittaessa avustettu it-asioissa.   
  
Tiedon kulku: tietotekniikka esim. whatsup on olemassa.   
Tiedot ajantaisesti nettiin.  
   
Palvelutoimiston hoitaja toivoo muutoksista (aikataulut, sulkemiset) ilmoitettavan sähköpostitse.  
Ryhmät ovat kyenneet toimimaan vaihtelevasti. Toiset ovat olleet sulki, toiset 
rajoitetuilla osaanottajamäärillä – periaatteella jos rajoituksiin ryhdytään, vanhimmat lähtevät 
ensin.  
  
Live-kokoukset vain yksi osa sanomansaattoa. On-line kokoukset toinen.  
  
- Ryhmä on voitu pitää auki koko pandemian ajan.  
- 10 henkilön osallistujarajoitus. Linjaus ryhmällä että kokeneempi jäsen väistyy tulokkaan eduksi.  
- On toimittu yleisten voimassa olevien suositusten mukaisesti.  
- Kokoustila suljettu kokonaan -> ei kokouksia.   
  
- Ryhmän asiapalaverit pidetty myös Online kokouksina.  
- Tekniikassa ollut haasteita  
- Ryhmillä myös hybridikokouksia halukkaat ovat voineet olla mukana myös netin välityksellä  
  
Omavaraisuus:   
7. perinteet lahjoitukset mahdollisuus maksaa myös ryhmän tilille perinteisen hattukeräyksen 
sijaan.   
 - Lipas kerätty antamalla tilinumeron, jonne lipas rahan voi tilittää  
  
Tulokkaan vastaanotto:   



Tulokas tulee jonkun vanhemman jäsenen kanssa hänen ip-osoitteellaan, jolloin ilmoitetaan, että 
kokouksessa on tulokas. Ryhmä jatkaa tästä eteenpäin siten kun ryhmän suuntaviivat kertovat.  
 - On huomioitu tulokkaan mukanaolo puheenvuoroissa ja jakamalla yhteystietoja 
kokouksen jälkeen chatissä.  
  
3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT   
3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU JA 
ARVIOINTI KULUNEELLA VALTUUSTOKAUDELLA SEKÄ NÄIDEN ALUSTAVAT 
TOIMINTASUUNNITELMAT  
Valtuustokokoustoimikunnat käsittelivät Neuvoston ja sen toimikuntien edellisen valtuustokauden 
toimintakertomuksia sekä tulevan valtuustokauden toimintasuunnitelmia ja totesivat:  
           
Kiinnitettiin huomiota palveluoppaan keskeneräisyyteen  

• keskusteltiin kotisivuista ja todettiin, että resurssit huomioiden tämänhetkiset 
toimenpiteet ovat olleet järkevästi kohdennettuja, keskustelua jo hyvä jatkaa ja ylläpitää 
kotisivujen tilanteista   

Palveluneuvoston täydennyksestä: tiedostetaan hankala tilanne ja se että useita henkilöitä on kysytty 
täydentämään palveluneuvostoa. Keskusteltiin siitä, että palvelurotaation ylläpitäminen on 
tulevaisuudessakin kuitenkin ehdottoman tärkeä.   
  
Palveluoppaan määrittelemät tehtävät on suoritettu asianmukaisesti.  
 Palveluneuvosto on raportoinut kattavasti toimikuntien tekemistä toimenpiteistä.  
 Neuvosto ollut hyvin tehtäviensä tasalla ja perillä toimikuntien työskentelystä.  
 Aloitteellisuus suhteessa koronaohjeistukseen, rahatilanteeseen. Olisiko näihin pitänyt olla 
aktiivisempi ote.   
Toimintasuunnitelman puute estää toiminnan arviointia.    
Toimintasuunnitelma voisi olla jatkuvasti päivittyvä.  
  
Raportista käy ilmi, että neuvosto on kokoontunut säännöllisesti pandemiasta huolimatta.   
Neuvosto on hoitanut sille annetut tehtävät kauden aikana.   
  
- titon ja yhton yhdistäminen ollut järkevä ratkaisu nykyisessä tilanteessa  
- kutsuttuja jäseniä hyvin  
- pidettiin hyvänä, että esteettömyyteen liittyvät kysymykset ovat olleet esillä toimikunnassa ja että 
ryhmille on esitetty mahdollisuus pohtia oman ryhmän osalta esteettömyyteen ja esim. avustajan 
läsnäoloon liittyvät kysymykset, kokemusten kerääminen esim. paikallistoimistolle olisi toki erittäin 
hieno ajatus ja tähän kannattaa panostaa  
- uutiskirjeet ovat olleet oikein onnistunut ja virkistävä juttu ja kannatetaan sille jatkoa   
  
Neuvoston toimikuntien raportoinnin arviointia:  
Toimikuntien päätehtävä on toteutettu.   
Toimikunnat ovat raportoineet toiminnastaan riittävästi aluevaltuutetuille, palveluneuvostolle, 
toimikunnille ja valtuustokokoukselle.   
Toimikuntien omissa tavoitteissa ja suunnitelmissa olleet toimenpiteet ja  extrat (valtuustokauden 
teeman elävöittäminen, aloitteellisuus ja itsetutkiskelu) ovat jääneet toteutumatta olosuhteiden 
takia.  
Talouden seuranta on ollut ajan tasalla: kokouksiin on tullut talouskatsaukset.   
Uutiskirjeessä ollut myös kehotus tukemaan rakennetta, jotta rahoitustilanne saataisiin 
paremmaksi.   
Taloustilanne on myös tuotu tiedoksi alueiden puheenjohtajille ja aluevaltuutetuille  



  
3.2. YHTEISÖN TALOUSKATSAUS; TALOUS 2021 PÄHKINÄNKUORESSA:  
Toteutuneet kulut tammi-syyskuu 7 123 € (vuonna 2020: 7 582 €, vuonna 2019: 8 885 €, 
summasta vähennetty vuonna 2019 eri vuoden aikaan pidetyn VK:n kulut)   
Kulut vähentyneet vuoteen 2020 vertailtuna: 459 €, n. 6 % (vuoteen 2019 1 762 €, n. 25 %)   
o Eniten vähentyneet kulut: matkakulut -90 %   
o Lisääntyneitä kuluja vuoteen 2020 verrattuna ei ole ollut juurikaan. Ryhmätuki tammi-
syyskuu 2021: 5 623 € (vuonna 2020: 6 522 €, vuonna 2019: 9 653 €).   
Vähennystä vuoteen 2020 -13,8 % sekä vuoteen 2019 -41,7 %.  
o 14 ryhmää/piiriä/aluetta on maksanut ryhmätukea tammi-syyskuun 2021 aikana.  
  
Henkilökohtaiset tuet vuonna 2021: 1 282 € (vuonna 2020: 725 €, vuonna 2019 417 €).   
Lisäystä vuoteen 2020 43,4 %, sekä vuoteen 2019 67,5 %.   
Tuet vähentyneet kokonaisuudessaan 322 € verrattuna vuoteen 2020, n. 4,4 %.   
- Alueiden/piirien/ryhmien tuet VK:n kustannuksiin   

• 2021 1 425 €   
• 2020: 1 660 €   
• 2019: 3 860 €   

2018: 3 860 € 2017: 4 410 € 2016: 3 385 € 2015: 4 125 €   
• Huomionarvoisia seikkoja kaikesta yllä olevasta. Menot 
hieman vähentyneet viime vuoteen (matkakulut). Tuet siirtyneet 
taloudellisesti ryhmätuesta kohti henkilökohtaiseen tukemiseen. Onko tämä terve 
kehitys pidemmän päälle?   
• Valtuustokokoukseen ei tahdo enää tulla osallistumistukea 
alueilta/piireiltä/ryhmiltä siten, miten Palveluopas 
sen määrittelee (Palveluopas 2014 luku 6 Palveluvaltuutettu s. 25 Kulut sekä luku 7 
Valtuustokokous s. 32 Valtuustokokouksen kustannukset).   
• Mistä tämä kertoo?   

TALOUSENNUSTE LOPPUVUOSI 2021  
• Tilien saldot 21.10.2021: Käyttötilin saldo: 2 887 €   
• Varatilin saldo: 1 297 € Vuoden 2021 aikana on kahdesti jo jouduttu 
turvautumaan varatililtä nostoon.   
• Arvioidut kulut 22.10-31.12.2021 :   

Palvelutoimiston vuokra n. 805 € (2 x 402,35 €/kk, lokakuun vuokra on jo maksettu.) 
Toimistonhoitajan työkorvaus n. 1 348 € (kattaa kuukaudet syys-joulukuu) 
Puhelinkulut n. 19 €  
Pankkikulut n. 80 € (lokakuun pankkikulu on jo veloitettu)   
Matkakulut Palveluneuvoston sekä sen toimikuntien kokouksiin n. 250 € 
Toimistokulut n. 30 €  
VK 24 Lomakoti Kotoranta lasku n. 3 150 € (laskettu 15 henkilön mukaan) Muut kulut 
n. 30 €   
Kulut yhteensä n. 5 712 €   

Arvioidut tuet 22.10-31.12.2021:   
Ryhmätuki + muu vapaaehtoinen tuki n. 2 120 €  
(arvio perustuu vuosien 2018-2020 loka-joulukuun tukien sekä alkuvuoden 2021 tukien 
mukaan, painotus vuodella 2021)   
Alueiden tuki 24 VK:hon n. 570 € (5 valtuutetusta vasta maksettu 30.9 mennessä) (16 
aluevaltuutettua x 285 €, alueiden/piirien/ryhmien tuki)   
Ennuste marraskuun alku:   



Käyttötilin arvioitu saldo VK 24 lasku ja muut menot ja tuet huomioiden 5.11.2021 n. – 
111,35 € Varatilin arvioitu saldo VK 24 lasku ja muut menot ja tuet huomioiden 5.11.2021 n. 
+ 1186 €   
Olisimme pakotettuja siirtämään lähes kaikki varat varatililtä käyttötilille laskujen 
maksamiseksi. Mikäli tukia on tullut ennakoitua vähemmän, ei tämäkään riitä. Mikäli on 
tullut enemmän niin hyvä.   
Tilien arvioidut saldot 31.12.2021: Käyttötili n. + 1135 €   
Varatili n. + 307 €   
MUUTA POHDITTAVAA:   

• Sopijan vaihto Elisa/Saunalahti kotipuhelin (palvelutoimiston puhelinliittymä) pois 
taloudenhoitajalta yhdistyksen nimiin. Meillä on ollut jo useamman vuoden Y-tunnus, 
joten ei tarvetta roikottaa sopimusta yksittäisellä AA- laisella. Bill W ystävät ry:n 
puheenjohtajan on lähestyttävä palveluntarjoajaa asiassa.   
• Miten toimia, mikäli pankkitilimme varat ei riitä laskujen maksuun? Miten 
toimitaan Selvä-lehden pankkitilin kanssa, mikä on VK:n näkemys tässä tilanteessa eri 
toimintojen tärkeydestä ja ylläpidosta?   
• Taloudenhoitajan pesti. Tilinpäätöksen (2021) valmistumisen jälkeen alkuvuonna 
2022 olisi hyvä paikka kummittaa mahdollinen seuraaja.   

3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA   
VK päätti valtuustokauden 2021 – 2022 teemaksi:   
”Tavoitteemme, raittius jokaisen ulottuvilla”  
”Vårt mål, nykterhet åtkomlig för alla”  
  
  
3.4. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN   
Neuvoston esitys:  
Ei-alkoholistijäsen  
Ei esitystä.  
Uudet alkoholistijäsen ehdokkaat  
Ei esitystä  
Nuorempi PMV  
Ei esitystä  
  
24. VK antoi PN:lle tehtäväksi tuoda esitykset uusista ja täydentävistä palvelijoista 
25. VK:n hyväksyttäväksi  
  
  
3.5. 25. VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET  
  
24. VK päätti ajankohdaksi 8. – 10.4.2022   
paikaksi Nurmijärvellä Kiljavan Kotorannan kurssikeskuksen ja   
osallistumismaksuksi 300 € / aluevaltuutettu.  
  
3.6. 25. VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ   
24. VK valitsi 25. VK:n puheenjohtajaksi Kirsi A:n ja hänelle varahenkilö sovittiin valittavan 
tarvittaessa 25. VK:n alussa.  
   
3.7. 25. VK:N TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ   



Valtuustokokoustoimikunta   
Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Ari ja varahenkilö jätettiin valittavaksi 25. VK:ssa..   
Tiedotus- ja yhteistyötoimikunta   
Valtuustokokouksen tiedotus- ja yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Mervi ja varahenkilö jätettiin valittavaksi 25. VK:ssa.   
Kirjallisuustoimikunta  
Valtuustokokouksen kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Timo ja varahenkilöksi Jarmo.   
  
3.8. VALTAKUNNALLISET JA ULKOMAISET TAPAAMISET 2021 – 2022   
20.11.2021  klo 10 - 16      ”AA:n 85 v” - konventti Kalliolan opiston juhlasalissa   
31.12.2021 – 2.1.2022 SCANCYPAA konventti Turussa  
       
  
4. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN KAUDEN TOIMINNASTA 
   
4.1. ETELÄINEN ALUE   
       Kirjallista toimintakatsausta ei saatu tähän raporttiin liitettäväksi. 
   
4.2. ITÄINEN ALUE   
       Ei toimintaa valtuustokaudella.  
  
4.3. LÄNTINEN ALUE   
Alueen palveluvaltuutetut   
Maria 3. kausi Jarmo 2. kausi   
Juha 1. kausi (tuli Lean tilalle varapv:n paikalta)   
Palveluneuvoston jäsenet   
Heikki (erosi kesken kauden)   
Läntinen alue   
Läntisen alueen aluekokous järjestettiin 28.9.2021, jossa valittiin alueen pj. varapj. ja 
taloudenhoitaja kaudelle 2022. Paikalla ei ollut uusia valintakelpoisia jäseniä, joten 
kokous päätti vastoin suuntaviivoja valita Kimmon pj:ksi, Jarmon varapj:ksi ja Marian 
taloudenhoitajaksi vielä yhdelle kaudelle.   
Uusiksi palvelu- ja varapalveluvaltuutetuiksi ei voitu valita ketään, koska paikalla olijoista 
kaikki olivat sillä hetkellä tai ovat olleet aiemmin palveluvaltuutettuina. Juha tuli Lean tilalle 
varapalveluvaltuutetun paikalta palveluvaltuutetuksi.   
Läntinen alue päätti ehdottaa Mariaa (Vuori) joko pohjoismaiden palveluvaltuutetuksi tai 
palveluneuvoston jäseneksi.   
Aluekokouksessa suoritettiin itsetutkiskelu suhteessa 3. käsitteeseen alueen näkökulmasta. 
Koettiin 22. valtuustokokouksen perusteella syntynyt ehdotus itsetutkiskelusta hyödylliseksi ja 
ajankohtaiseksi kaikilla palvelun tasoilla.   
Alueen taloudellinen tilanne on ollut haastava vuoden 2020-2021 aikana ja ryhmien tuet 
ovat vähentyneet selvästi aiempaan verrattuna. Palveluvaltuutettujen osallistumismaksut 
tulevaan valtuustokokoukseen on kuitenkin saatu hoidettua.   
Alueella toimiva Rannikon piiri   
Rannikon piirin alueella toimii 7 AA-ryhmää: Pallo, Pönttö, Tähti, Vuori, Iso Kirja, Rinne 
ja Sillanpää. Englanninkielisen Way Out-ryhmän toiminta 



on tällä hetkellä keskeytettynä vetäjien vähyyden vuoksi, mutta ryhmää ei olla toistaiseksi 
lakkautettu. X-ryhmä on lopettanut toimintansa.   
Piiri on järjestänyt v. 2021 3 kokousta. Tänä vuonna oli suunnitteilla mm. tapahtumat 
”Internet ja media” sekä ”Miten innostaisimme tulokkaita ja muita ohjelman 
tekoon?”. Kyseisiä tapahtumia ei ole pystytty järjestämään, koska pandemian 
takia jäsenet eivät ole osoittaneet innokkuuttaan osallistumaan yleisiin tapahtumiin, joissa 
on enemmän ihmisiä paikalla..   
Piirin kokouksissa niin Palveluvaltuutetut kuin Palveluneuvoston jäsenet raportoivat 
kuulumisia.   
Piirin kokouksessa 4 /21 suoritettiin piirin itsetutkiskelu 3. käsitteen osalta, ja 9/21 
4. käsitteen osalta.   
Paikallinen sanomansaatto / Turun paikallistoimisto TUPA   
Sanomansaatto Turun alueella hoidetaan Turun paikallistoimiston eli TUPA:n kautta, 
kuten myös internetsivujen www.aa-tupa.fi ylläpito sekä kuukausittain ilmestyvän TUPA-
lehden toimittaminen. Turun Paikallistoimistolla on rekisteröity palveluelin Tupa Turku ry, joka 
vastaa huoneiston vuokrausasioista ja auttavan 
puhelimen liittymästä. TUPA:lla varastoidaan myös erilaista tiedotusmateriaalia ja 
tarvikkeita Vieroitushoitoyksikön infoihin. Sekä alueen, että piirin arkistot ovat myös siellä.   
Turun paikallistoimisto muutti uuteen osoitteeseen 1.6.2020 edellisen toimiston 
vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Uusi paikallistoimisto sijaitsee osoitteessa Ilpoistentie 
16 A, 20740 Turku.   
Auttava puhelin kiertää 3:n ryhmän jäsenillä 2 viikon pituisin vuoroin. Puhelin 
soi nykyään harvoin ja tietoa hankitaan yhä enemmän netin kautta, mutta auttava puhelin 
on koettu edelleen olevan tärkeä ja hyödyllinen osa sanoman saatossa.   
Toimistolle on hankittu zoom-lisenssi vuodeksi kokeiluun ja sen kautta on pidetty tänä 
vuonna joitakin tiedotustilaisuuksia (tulevaisuuttako?). Lisäksi tiedotustilaisuuksia 
on päästy järjestämään etänä TEAMS-alustan kautta.   
Paikallistoimiston tiedotustoimikunta ja ns. soittorinki, joka hankkii tiedotuskohteita, ovat 
kokoontuneet pandemiavuodesta huolimatta tiedotuksen ja sen 
suunnittelemisen merkeissä. 9/2020 jälkeen Turun seudulla järjestettyjä tiedotustilaisuuksia 
on pidetty Turun Ammatti-instituutilla, Tsemppi monipalvelukeskuksessa 4 kpl, Turun päihde- 
ja asumispalveluissa (ensimmäinen TEAMS-alustalla toteutettu tiedotus) sekä Turun 
ammattikorkeakoulussa (keväällä -21, live-tiedotus). TEAMS-tiedotuksia on järjestetty vielä 
A-klinikalla, Olivia avopalveluyksiköllä sekä Turun hyvinvointitoimialalla.   
Kysyntää on ollut myös tiedotusvideosta ja tiedotusäänitteestä. Asia on toistaiseksi ollut 
pohdinnan tasolla mm. nimettömyyden suhteen, ja on myös pohdittu 
olisiko tällainen mahdollinen Youtubeen tai vastaavaan foorumiin tuleva video 
tai äänite järkevämpi toteuttaa valtakunnallisesti, kuin paikallisesti.   
Tiedotuskohteista säännöllisin on Turun Vieroitushoitoyksikkö, jossa käymme viikoittain 
keskiviikkona ja sunnuntaina pitämässä 1 tunnin mittaisen infon. Käymme vuosittain 
kertomassa AA:sta myös vieroitushoitoyksikön henkilökunnalle samoin kuin A-
klinikan henkilökunnalle.   
Turun paikallistoimisto järjesti toimintaansa koskevan itsetutkiskelukokouksen 3.10. jossa 
tutkittiin laajalti toimiston historiaa ja käyttötarkoitusta. Varsinainen paikallistoimiston 
kokous järjestettiin 10.10. jolloin ei kuitenkaan päästy tekemään konkreettisia päätöksiä 
toimiston mahdollisista jatkoista, koska osallistujia oli kokouksessa valitettavan vähän. 
Paikallistoimiston taloudellinen tilanne on ollut erittäin haastava jo useiden vuosien ajan, ja 
viimeisen puolentoista vuoden aikana taloudellinen tilanne on 



vaikeutunut entisestään ryhmien tukien vähyyden vuoksi. Mahdolliset päätökset koskien 
paikallistoimiston tulevaisuutta päätettiin siirtää vuoden viimeiseen kokoukseen, 
joka järjestetään 12/2021.   
Ryhmien toiminta   
Kulunut vuosi on ollut ryhmien toiminnan kannalta edelleen hyvin 
poikkeuksellinen. Sillanpään kokoukset on aloitettu uudelleen syyskuussa. Osalla ryhmistä 
on nyt ongelmana palvelijoiden vähyys ja näin ollen osa ryhmistä on 
joutunut jättäytymään pois yhteisestä tiedottamisesta (Auttava puhelin, 
Turun vieroitushoitoyksikkö). Toisaalta poikkeuksellinen tilanne on tuonut 
mukanaan myös uutta: esimerkiksi Vuoriryhmässä aloitettiin 04/2020 zoom-kokoukset 
maanantaisin ja torstaisin, ja nykyisellään zoom-kokoukset ovat 
vakiintuneet pidettäväksi maanantaisin.   
Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, pois lukien Tähti jolla 3 kokousta 
(kesäaikaan sunnuntain kokoukset olleet tauolla) ja Vuori 4 kokousta. Entiseen tapaan 
tulokkaita käy vaihtelevasti, mutta kuitenkin säännöllisesti, ja tulokkaiden ikäjakauma on 
laaja. Osassa ryhmistä painotetaan jo alkutekstin yhteydessä kummi- 
tai tukihenkilötoiminnan tärkeyttä ja pyritään täten korostamaan sitoutumisen merkitystä. 
Osalla ryhmistä on käytössä WhatsApp, joka 
toimii hyvänä tiedonkulkuvälineenä käytännön asioissa asiakokousten välissä. Iso-kirja 
ja Rinneryhmä aloittivat syksyllä 2021 palvelutehtäviin opastavat kokoukset erillisinä 
sarjoinaan, jotta saisimme uusia jäseniä innostumaan palvelusta. Osassa ryhmistä on 
pyritty pitämään yllä 22. valtuustokokouksessa syntyneen suosituksen mukaista rakenteen 
itsetutkiskelua käsitteiden kautta myös ryhmätasolla.   
Yhteenveto   
Läntisen alueen ryhmillä on ollut viimeisen vuoden aikana huolia 
palveluhalukkaiden jäsenten vähyyden suhteen ja tästä syystä palvelutehtäviä 
tahtoo herkästi kasaantua pienelle porukalle. Alueen taloudellinen tilanne 
on myös haastava, koska tukien saaminen ryhmiltä nykyisen 
palvelurakenteen ylläpitämiseen on vähentynyt merkittävästi.   
Turun paikallistoimiston TUPA:n tarkoituksenmukaisuus on ollut lisäksi yksi 
suurimmista kysymyksiä herättäneistä puheenaiheista jo vuosia ja nyt olemme tilanteessa, 
jossa todella joudumme tekemään päätöksiä, miten saamme palvelun oikeisiin rattaisiin.   
Laatinut Läntisen alueen palveluvaltuutetut Jarmo ja Maria  
  

4.4. POHJOINEN ALUE; ALUERAPORTTI 2020 - 2021 

Pohjoisen alue muodostuu Oulun seudulla toimivista 3 - 4 ryhmästä. 
Yhteydenpitoa on jäsentasolla, varsinaista alue- tai piiritoimintaa ei ole. 

Mainittakoon kuitenkin, että vuonna 2019 alueelle toteutettiin seuraavat (Saari-ryhmän toimesta):  

- nettisivut; aapohjoinen.fi. Tätä kautta tiettävästi moni on löytänyt tiedot kokouksista ja 
yhteyspuhelimesta, ja näiden avulla saanut yhteyden AA:han.  
- repäisylaput, joita viety eri toimijoiden ilmoitustauluille Oulun alueella (mm. terv.asemille)  
- ilmoitus Oulun alueen terveysasemien info-näytöille 
- viikonloppu Inarissa yhdessä pohjois-Lapin aa-laisten kanssa  
- Alueen AA-toiminnassa on mukana pieni osa entisistä valtuutetuista ja luottamushenkilöistä.  



Pohjoisen alueella 4 ryhmää:  

●  Hai -ryhmä, Hailuoto: tauolla / toiminta hiipunut v. 2020  

-  pieni, muutaman henkilön ryhmä ollut  
-  muita kävijöitä ei enää ollut, niin vetäjä laittoi kokoukset toistaiseksi tauolle  

●  Majakka -ryhmä, Oulunsalo  

-  pieni, muutaman henkilön ryhmä  
-  kokous kerran viikossa, skypessä keväästä 2020 alkaen  

●  Saari -ryhmä, Sorsasaari (Oulun keskustan läheisyydessä)  

●  ypaa -ryhmä  

-  aloittanut toimintansa kesäkuussa 2021  
-  kokoukset osoitteessa Asemakatu 15 (Oulun keskustassa)  

Saari -ryhmän toimintaa:  

-  kokoukset 4 kertaa viikossa; ti suljettu, ke englannin kielinen, pe ja su avoin  
   * perjantaisin pulttikokous, sunnuntaisin lukukokous  
-  kuukauden ensimmäisenä tiistaina on perinnekokous  
-  huhti-syyskuun -21 aikana kokouksiin osallistunut keskimäärin 10 hlöä / kokous,  
    vaihdellen 5 ja 17 välillä  
-  asiakokous kerran kuukaudessa; kk:n ensimmäinen tiistai, tiistai-kokouksen jälkeen  
-  ryhmäomatuntokokoukset heinä- ja lokakuussa -20 ja kesäkuussa -21  
-  ryhmällä yhteyspuhelin, joka kiertää jäsenillä, tällä hetkellä 5 jäsentä osallistuu tähän  
    palvelutehtävään, yhteydenottoja puhelimeen tulee harvakseltaan/satunnaisesti  
-  kesällä 2020 perustettiin kirjallisuustoimikunta, jonka kautta mennyt reilussa vuodessa  
    mm. Nimettömät alkoholistit -kirjaa 13 kpl  
-  tulokkaita satunnaisesti aika mukavasti tullut, nyt kevään-kesän mittaan tullut 7  
    säännöllisempää kävijää, joista suurin osa edelleen mukana  
-  kummia / opastusta ohjelmaan tarjotaan; vakiintunut tapa kokousten alkutekstien    
    yhteydessä tästä mainita, tulokkaalle annetaan A4-tulosteina Ison kirjan 1. osa,  
     puheenvuoroissa toipumisohjelmamme ja mahdollisuus siihen opastamiseen tulee esille,      
     halukkaille löytynyt kummi ryhmästä  
-  valtuustokauden teemaa ei ole tuotu esille sen enempää  
-  kokoukset pidettiin pääosin skypessä maalis-toukokuussa 2020 ja joulukuu 20 - maaliskuu  
    21  
-  lisäksi osallistumme vuosittain Selvä ry:n Sorsasaaressa järjestämiin kevät- ja  
    syystalkoisiin yhdessä Sorsasaaressa kokoontuvien al anon- ja aca -ryhmien kanssa  

 
4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE   
       Kirjallista toimintakatsausta ei saatu tähän raporttiin liitettäväksi.   



  
4.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA   
      Alueraportti valtuustokaudelta 2020-2021  
      Alue: Ruotsinkieliset Suomessa.  
  
      Alueella toimii 8 ryhmää. Alueella ei ole piirejä.  
  
      Ryhmät ovat yleensä suhteellisen pieniä ja toimivat AA:n perinteiden mukaisesti.  
  
      Tulokkaita tulee ryhmiin vaihtelevassa määrässä mutta kuitenkin aika harvoin.  
  
      Koronavuoden aikana alueen toimintaa ei ole ollut, ryhmistä muutama on toiminut koko ajan   
      normaalisti, muutama Zoomilla tai muulla alustalla ja jotkut rajoitusten puitteissa livenä.  
  
     Ilman koronaa alueella oltaisi toimittu seuraavan mukaan:  
     Tärkein yhteinen toiminta on aluekokous joka pidetään kerran vuodessa Helsingissä. Alue  
      järjestää myös kerran vuodessa aluepäivä joka järjestetään vuoroin Vaasassa ja Taalintehtailla.    
     Ryhmien yhteistyö tapahtuu lähinnä naapuriryhmien kanssa koska ruotsinkieliset ryhmät  
     sijaitsevat yleensä kaukana toisistaan. Tällä hetkellä alueella ei ole puheenjohtajaa joten sihteeri  
     kutsuu kokoukset kokoon ja toimii yhteyshenkilönä. Puheenjohtaja valitaan jokaiselle  
     kokoukselle  läsnäolijoitten joukosta.  
     Alueella on vähennetty aluekokousten määrää kahteen vuodessa joista toisessa tehdään  
      tarvittavat henkilövaalit ja toisessa olisi erilainen ohjelma.  
  
     Valtuustokauden teemaa on pyritty käsittelemään jonkun vuoden aikana pidetyn aluekokouksen   
     yhteydessä alustetun kokemuksenjakotilaisuuden muodossa.  
  
     Järjestelmällinen kummitoiminta on valitettavasti ryhmissä aika tuntematon asia.  
     Alue painattaa säännöllisen epäsäännöllisesti korttimuotoista luetteloa ruotsinkielisistä AA- 
     ryhmistä  Suomessa.  
  
     Ruotsinkieliset ryhmät vievät kiitettävästi AA:n sanomaa omalla paikkakunnallaan  
     myös suomen kielellä. 
 
  
4.7. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 2020 - 2021  
Pohjoismaiseen yhteydenpitoon, johon 23. VK:kin antoi toimintasuosituksen, on ryhdytty 
aloitteellisesti.   
Nuoremman PMV:n valintaa valmistellaan 24. VK:n käsittelyyn.   
Ollaan oltu sähköpostilla yhteydessä muiden maiden Pohjoismaisiin valtuutettuihin. On 
ehdotettu Zoom-kokousta. Aiheena on ollut yhteistyön virittäminen uudelleen, 
mahdollisesti etäyhteyksien kautta. Kokemuksia voisi jakaa mm. siitä, onko Pohjoismaissa 
kokemuksia etäyhteyksien käytöstä, esim. sanomansaatossa.  
–Asia ei ole kuitenkaan edennyt, vain Tanska on vastannut kyselyihin.   
Tanskasta tuli kutsu valtuustokokoukseen, joka oli toukokuussa, 8.–9.5.2021 Middelfart. –silloiset 
matkustusrajoitukset ei mahdollistanut osallistumista.   
AA Ruotsissa on tehnyt linjauksen että osallistuvat ulkomailla ainoastaan ”lisenssin” omaavan 
rakenteen järjestämiin tapahtumiin. Ruotsin WSD (maailmanpalveluvaltuutettu) on kuitenkin 
kiinnostunut tapaamisesta Anonyymien toimistonhoitajan kanssa, samoin Ruotsin AA:n uusi 
toimistovastaava. Ruotsissa ei näytä olevan tiedossa että Suomessa toimii myös valtuustorakenne. 



Kiinnostusta seillä näyttää olevan.  
  
5. JAKAMISISTUNTO   
Jakamisistunto 23.10.2021 klo 19 ”Muuttumaton sanoma muuttuvassa maailmassa”  
 
Alustus  
Alustukseksi luettiin kirjasta ”Sydämen kieli” tekstiä artikkeleista; ”Vapautta Jumalan alaisuudesta: 
valinta on meidän” ja ”Miltä tulevaisuus näyttää?”  
 
Jakamista:   

• haasteita – jäsenistö, palvelijat  
• ohjelman toimivuus ajan saatossa  
• alkoholismin muuttumattomuus  
• muutos on jatkuvaa  
• ohjelma matkakumppanina  
• tilanteisiin ajaudutaan  
• yhteinen ongelma yhteinen ratkaisu  
• Ison Kirjan kokoukset  
• sanomansaattamin aina yhtä palkitsevaa  
• tekninen raittius – AA:n tarjoama raittius  
• raittiuden löytäminen  
• muuttuva maailma  
• rinnallakulkijoiden merkitys ja tärkeys  
• asioilla on tapana järjestyä/selvitä  
• muutos lähtee suuresta kärsimyksestä  
• vastuujulistus – Minulla on vastuu  
• hengellisyys – muutos  
• poikkeukselliset ajat – perusasioiden muuttumattomuus  
• samaistuminen  
• ympäröivän yhteiskunnan muuttuminen  
• ainoa mikä on pysyvää on muutos  
• muutoksen sietämine 

 


