RAPORTTI 23. VALTUUSTOKOKOUKSESTA
Anonyymien Alkoholistien 23. Valtuustokokous Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 11. − 13.9.2020.
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1. OSANOTTAJAT
Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 16. Aluevaltuutettuja oli paikalla 9, neuvoston
jäseniä 6 ja yksi Palvelutoimiston työntekijä. Kaksi luottamushenkilöä luopui äänioikeudestaan
mahdollisissa äänestystilanteissa, jotta aluevaltuutettujen 2/3 enemmistö toteutui 23. VK:ssa.
Seuraajana kokoukseen osallistui yhteisön Vanhempi PMV.
22. Valtuustokokouksen valitsemien puheenjohtajan ja varaspuheenjohtajan oltua estyneitä hoitamaan
palvelutehtäväänsä Palveluneuvosto oli pyytänyt Tainaa (Turku) ottamaan ko. palvelutehtävän hoitaakseen.
23. VK hyväksyi Tainan valinnan. Taina hyväksyttynä kokouksen palvelijana johti puhetta 23.
Valtuustokokouksessa. Kokouksen sihteereinä toimi PN:n valitsemana Olli T.
2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM
Todettiin, että kaikki Palvelutoimiston vastaanottamat 23.VK:lle osoitetut asiat on tuotu VK:n käsittelyyn.

2.1. ALOITE 1: ”Erityisryhmät ja AA”
23. VK antoi tehtäväksi vastata aloitteen tekijälle 23. VK:n toimikuntatyöskentelyssä tuotettujen
kirjausten pohjalta.
23. VK ei edellytä PN perustamaan erillistä toimikuntaa aloitteessa esitettyyn tehtävään.
Kootun ja käännetyn palvelumateriaalin työstämistä odotetaan kuitenkin jatkettavan PN:n tiedotus- ja
yhteistyötoimikunnissa.

2.2. ALOITE 2: ”On olemassa ratkaisu – kirjasen painattaminen ja myyminen”
23. VK antoi tehtäväksi vastata aloitteen tekijälle 23. VK:n toimikuntatyöskentelyssä tuotettujen
kirjausten pohjalta.
23. VK ei ehdota kustannustoiminnan aloitusta palveluneuvoston ja palvelutoimiston toimesta. Näin ollen ei
voida suositella myöskään ”On olemassa ratkaisu”- kirjan kustantamisen aloittamista ja kirjan myymistä.
2.3. ALOITE 3: ”Terveys- ja sosiaalialan messut ja opintopäivät”
23. VK antoi tehtäväksi vastata aloitteen tekijälle 23. VK:n toimikuntatyöskentelyssä tuotettujen
kirjausten pohjalta.
Valtuustokokoustoimikunnat pitivät aloitteessa esitettyä PR-toimintaa tärkeänä.
2.4. KESKUSTELUALOITE 4: ”Ei-valtuustokokouksen tuottama kirjallisuus”
23. VK antoi tehtäväksi vastata aloitteen tekijälle 23. VK:n toimikuntatyöskentelyssä käytyjen
keskustelujen kirjausten pohjalta.
2.5. KESKUSTELUALOITE 5: ”Rakenteen palvelut sanoman saattamisessa”.

23. VK antoi tehtäväksi vastata aloitteen tekijälle 23. VK:n toimikuntatyöskentelyssä käytyjen
keskustelujen kirjausten pohjalta.
2.6. ASIA 6: Valtuustokokoukselle esitetyt kysymykset 1 - 7
23. VK antoi tehtäväksi vastata kysymysten esittäjälle 23. VK:n toimikuntatyöskentelyssä käytyjen
keskustelujen kirjausten pohjalta.
23. Valtuustokokouksen kokoustoimikunnat kokosivat yhteistä kokemusta Valtuustokokouksen käsittelyyn
lähetettyihin kysymyksiin:
1. Pyydämme valtuustokokouksen mielipidettä ryhmän asiakokouksen laatimiin kannanottoihin,
jotka esitetään kokousten alkaessa:
- "Pyydämme, että emme kokouksen puheenvuoroissa käsittele seksuaalisuutta yksityiskohtaisesti"
- "Kokouksesta myöhästynyt saa puheenvuoron, jos pyydettyjä puheenvuoroja ei ole ja aikaa on
jäljellä. Jos kokouksessa on päätetty puhua kiertävällä puheenvuorolla, myöhästynyt henkilö saa
puheenvuoron, jos aikaa on jäljellä kun muut ovat puhuneet."
1a. kysymys:
-neljännen ja viidennen askeleen asiaa
-ei suljetussa kokouksessa, tulokkaiden takia; kummin tehtävä opastaa tulokkaalle mitä kokouksissa
puhutaan
-ei ole kokouksessa asiallista, ei tue ratkaisua, voi karkottaa
1b.
-myöhästyneelle annetaan puheenvuoro viimeisenä, jos aikaa jää
-aina ei ole kysymys elämäntavasta, voi olla muu, aiheellinen syy
-se, että myöhästynyt puhuu jos aikaa on, ryhdistää kokouskäytäntöä
-yksi ja sama myöhästyi, ja se vaikutti paljon vetäjään, aiheutti painetta
Asiat on ryhmän ryhmäomatunnonasia. Ryhmät voivat itsenäisesti päättää omissa suuntaviivoissaan. Vt.
Neljäs perinne
Ryhmä päättää suuntaviivoissaan, miten ne toimivat kokouksen kulun suhteen.
”Pyydämme että emme kokouksen puheenvuoroissa käsittele seksuaalisuutta yksityiskohtaisesti” →
normaalia toisten huomioon ottamista. Ryhmät päättävät itse mitä kokouksissa luetaan ja miten kokouksissa
toimitaan.
”Kokouksesta myöhästynyt jne....” → sama kategoria, ryhmät ovat itsenäisiä
2. Mistä erottaa alkoholistin joka kärsii alkoholistista, joka ei kärsi?
-joka ei kärsi, on alkanut tutustumaan AA:n toipumisohjelmaan, on AA:n vaikutuspiirissä
-se ei kärsi, joka on tehnyt ohjelmaa ja joka on saanut kaiken tiedon alkoholismista sairautena
-se kärsii, joka tulee hakemaan AA:sta apua
-juova alkoholisti ei välttämättä kärsi
-se kärsii, joka vain ”käy” kokouksissa
Puheista, käyttäytymisestä. Toimintakyvyttömyys, muutosten tekemättömyys
Voimme auttaa alkoholistia, joka haluaa apua mutta ei niitä jotka eivät halua.
Kärsivä alkoholisti elää ongelmassa ei-kärsivä ratkaisussa.
Toipumisohjelma

”Mistä erottaa alkoholistin joka kärsii alkoholistista, joka ei kärsi?” → oletetaan tarkoitettavan juovaa
alkoholistia. Alkoholistia voi harvoin auttaa, ennen kuin hän haluaa lopettaa juomisen. Haluaako alkoholisti
tulla autetuksi? AA toimii ainoastaan niille jotka sitä haluavat.
3. Mistä todennäköisimmin löydämme kärsivän alkoholistin?
-katkolta; tulokaskokouksesta; mistä tahansa; hoitolaitoksista
Ympäriltämme, paikat missä juopot viihtyvät
Vieroitushoitoyksikkö eli Katko.
Yhteistyötä tehdään jo eri oppilaitosten kanssa mm. terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kouluissa.
Muita: auttava puhelin, ”eroon viinasta” -sivu, aasuomi.fi.
”Mistä todennäköisimmin löydämme kärsivän alkoholistin?” → kannattaa olla avomielinen sen suhteen,
mistä kärsivän alkoholistin löytää. Hänet voi löytää mistä vaan
4. Minkä tahojen kanssa yhteistyössä kärsivä alkoholisti voisi löytyä?
-katkoilta, mitä erilaisimmista hoitopaikoista, putkasta, osuuspankin hallintoneuvoston kokouksesta
Sosiaalityöntekijät, poliisi, katkot, päihdekuntoutuslaitokset. AA:n ystävien kautta
Vieroitushoitoyksikkö eli Katko.
Yhteistyötä tehdään jo eri oppilaitosten kanssa mm. terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kouluissa.
Muita: auttava puhelin, ”eroon viinasta” -sivu, aasuomi.fi.
”Minkä tahojen kanssa yhteistyössä kärsivä alkoholisti voisi löytyä?” → laajalti eri tahojen ammattilaiset
(sairaalat, terveyskeskukset, päihdetyö, hoitolaitokset, katkaisuhoitoasemat, A- klinikat, työterveyshuolto,
diakoniatyö, sosiaalityö, etsivä nuorisotyö, vanhustyö, ammattiliitot)
5. Mitä eroa on AA-ryhmällä joka ilmoittaa olevansa perinteinen, sellaiseen AA-ryhmään joka
ilmoittaa olevansa vain AA-ryhmä?
en ole törmännyt moiseen asiaan
-sanat eivät ratkaise vaan teot
-en tiedä, mitä perinteinen AA-ryhmä tarkoittaa
-eräs ryhmä lukee askelia, perinteitä ja käsitteitä, onko se perinteinen
Perinteiseksi itsensä nimeävät ryhmät ovat yleensä Nimettömiä. Perinteiset haluavat noudattaa
”suomalaista” AA:ta. Perinteisissä ryhmissä ei rajata puheenaiheita niin tarkasti -lähes kaikki on sallittua
Jokainen ryhmä on itsenäinen. Ryhmät päättävät omasta toiminnastaan.
Perinteinen AA-ryhmä vs. AA-ryhmä → Termi perinteinen AA-ryhmä voidaan tulkita monella tavalla, ei
saatu ihan kiinni mitä tässä haettiin. Jokainen ryhmä saa määritellä itse millainen ryhmä on kyseessä. Ei
valtuustokokouksen asia määritellä mitä perinteisellä AA- ryhmällä tarkoitetaan.
6. Onko sanoman saattaminen sama asia kuin 12 askeleen työ?
-12. askeleen työ on enemmän kuin sanoman saattaminen eli ei ole sama asia
-tämän sanoman saattaminen on 30 % 12. askeleen työstä
-eri asia

Sanoman saattaminen on osa 12-askeleen työstä. Sanoman saattaminen on toinen osa 12-askelta, toinen osa
on 12-askeleen omakohtaista elämistä (noudattamista kaikissa toimissamme)
Sanoman saattaminen on osa 12 askeleen työtä.
12. askeleen työ ei ole välttämättä täysin sama asia kuin sanoman saatto, esim. kokouksen vetäminen,
kahvin keittäminen jne, joskin tämäkin voidaan mieltää osaksi sanoman saattoa. Jokaisen ryhmän
päätarkoitus on viedä sanomaa vielä kärsivälle alkoholistille. Valtuustokokous ei voi määritellä miten
askelia tulkitaan. Kirjallisuuteen tutustumalla ja aiheesta keskustelemalla voi saada paremman käsityksen
tästä aiheesta.
7. Onko AA-ryhmälle välttämätöntä valita palveluedustaja?
-kyllä on välttämätöntä; ei ole pakko, mutta hyvin suositeltavaa
AA-ryhmät tekevät päätöksensä itsenäisesti, mutta erittäin suositeltavaa.
On, ryhmäpalveluedustaja ilmoittaa ryhmänsä Anonyymeihin, ilman häntä ryhmä ei voi kuulua Anonyymien
rakenteeseen.
Ryhmän palveluedustaja kuuluu olennaisena osana palvelurakenteeseen, jotta tiedonkulku toimii ryhmien ja
AA rakenteen välillä, puolin ja toisin.
Palveluedustajan valitseminen ei ole välttämätöntä. Ryhmän ei myöskään tarvitse kuulua mihinkään
rakenteeseen, ja rakenteeseen kuuluvalla ryhmälläkään ei ole pakko olla palveluedustajaa. Jos ryhmällä ei
ole palveluedustajaa, ryhmä ei voi osallistua rakenteen päätöksentekoon.
2.7. ASIA 7: Palveluoppaan päivittäminen
23. VK päätti, että Palveluopas 2020 tuotetaan sekä painettuna kirjasena että digitaalisena tiedostona
(kotisivuilla).
Palveluoppaan tekstipäivitykset ja rakennemuutokset tehdään esitetyllä tavalla huomioiden 23. VK:n
toimikuntien ehdotetut pienet tarkistukset.
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:
Tuloksena toiminta ja siitä raportointi arvioitiin riittäväksi.
Selvä – lehden tuottamista ja julkaisemista jatkossa pidetään tärkeänä.
23. VK totesi PN:n kirjallisuustoimikunnan toiminnan ja siitä raportoinnin olevan riittävää.
23. VK totesi PN:n tiedotustoimikunnan toiminnan ja siitä raportoinnin olevan riittävää.
Kotisivujen päivitykseen ja teknisiin ratkaisuihin tulee paneutua.
Kokousluettelo – kysymys oli yhteinen huolenaihe.
23. VK totesi PN:n valtuustokokoustoimikunnan toiminnan ja siitä raportoinnin olevan riittävää.

Palvelutoimiston ”nettiliittymiin” on panostettava.
23. VK totesi PN:n yhteistyötoimikunnan toiminnan ja siitä raportoinnin olevan riittävää.
Pohjoismaiseen yhteistyöhön on tahtotila ja sitä tulee viedä eteenpäin muiden pohjoismaiden kanssa
esim. digitaaliset etäkokoontumiset mahdollistamalla.
3.2. YHTEISÖN TALOUSKATSAUS
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Toimistovuokra

4427

4557

2,8

4691

2,9

Marras-joulukuu 2018 menI vuoden 2019
kirjanpitoon, koska maksupäivä oli
tammikuun 2019 puolella.
Nousu ollut tasaisen maltillinen vuositasolla

Matkakulut

3232

3643

11,3

3013

- 17,3

2019: kotimaa 2660 € , ulkomaat 353 €

Puh. + netti

90

148

39,1

102

- 31,1

Toimistolla ei ollut loppuvuoden aikana
nettiyhteyttä

Päivystys kulut

2400

3416

29,7

4710

27,5

Toimisto -muut

2054

1055 - 51,3

1562

32,4

Kulut yhteensä

12203

1281
9
1409

14078

8,9

Teema /PMV/ FI/Päivyt

VK

50
4410

3893

Selvä-lehti

TULOS

16146
+ 260

100

3860

4025

3860

4260

7200

4842

2925

2986

Vuosina 2018 ja 2019 maksettu 14:sta
valtuutetusta.
Vuoden 2017 sekä 2018 viennit vietiin vuoden
2018 kirjanpitoon. 2019 osalta ja sen jälkeen
viennit vuosittain.

1073

Vuonna 2019 tehtiin 25% poisto koko kalustosta.

Poistot kalustosta
16406

4,8

On olemassa ratkaisu kirjasen tilitys 340 €

23771

2414
1
- 370

20847 21424

3

- 1669

VUOSI 2019 PÄHKINÄNKUORESSA
-

Tukia enemmän kuin vuonna 2018.
Tukea antaneita ryhmiä/piirejä/alueita oli 23.
Ei esitepainatuksia, ei myöskään tukia niistä.
Kulujen nousu 1259 euroa vuoden takaiseen selittyy
Tukia enemmän työkorvauksen
lähes kokonaan toimistonhoitajan
(marras-joulu 2018) maksamisen tammikuun alussa sekä
On olemassa ratkaisu kirjasten tilittämistä.
- Selvä-lehti viedään nyt vuosittain yhtenä vientinä.
- Poistot kalustosta tehtiin koko kalustosta – 25%.
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3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA
VK päätti valtuustokauden 2020 – 2021 teemaksi:
”Muuttumaton sanoma muuttuvassa maailmassa”

”Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld”

3.4. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
Neuvoston esitys:
Ei-alkoholistijäsen – Maria Soini (4 v)
23. VK hyväksyi esityksen
Uudet alkoholistijäsen ehdokkaat
Ei esitystä
Nuorempi PMV
Ei esitystä
23. VK antoi PN:lle tehtäväksi tuoda esitykset uusista ja täydentävistä palvelijoista 24. VK:n
hyväksyttäväksi.

3.5. 24. VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET
23. VK päätti ajankohdaksi 23. – 25.4.2021
paikaksi Nurmijärvellä Kiljavan Kotorannan kurssikeskuksen ja
osallistumismaksuksi 285 € / aluevaltuutettu.

3.6. 23. VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ
23. VK valitsi 24. VK:n puheenjohtajaksi Kolmannen Perinnön vaalin tuloksena Kimmon ja hänelle
varahenkilöksi Jarin.
3.7. 24. VK:N TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ
Valtuustokokoustoimikunta
Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtaja Panu varahenkilö Ari.
Yhteistyötoimikunta
Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Maria varahenkilö --.
Tiedotustoimikunta
Valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaana ja varahenkilö --.
Kirjallisuustoimikunta
Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jarmo ja varahenkilö Timo.
3.8. VALTAKUNNALLISET JA ULKOMAISET TAPAAMISET 2020 – 2021

1. – 3.1.2021 SCANYPAA konventti Turussa
12.6.2021 ”AA:n perustajien päivä” (Founders Day),
Kalliolan opiston juhlasalissa

4. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN KAUDEN TOIMINNASTA
4.1. ETELÄINEN ALUE
Piirien kuulumiset
Lahden piiri:
Lahdessa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia. Siltaryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa.
[Maanantaisin klo 19.00 on suljettu AA-kokous Orimattilassa osoitteessa Puistotie 10, nuorisotalo MISPA:n
tiloissa. Keskiviikkoisin klo 18.00 on avoin AA-kokous: Nousurinteen tukiasuntojen kerhohuone.
Perjantaisin klo 19.00 on suljettu AA-kokous Launeen kirkolla.] Lahden kokousten osalta kävijämäärät ovat
ehkä menneet vähän alaspäin, johtuen vierailijoiden (muut riippuvuudet, muut ryhmät) määrän laskusta.
Kävijämäärät vaihtelevat 4-12henkilön välillä. Tulokkaita on ollut vähän. Yksi oli ja hänkin aikoo selvitä
eteenpäin omin voimin.
A-klinikkasäätiö lopetti toimintansa Lahdessa ja kaupunki jatkaa palveluja, siellä käytiin tiedottamassa.
Osallistutaan Anonyymien chat-palveluun (eroon viinasta).
Lahden edellisessä asiakokouksessa sovittiin, että otetaan yhteyttä Kärkölän Minnesota -hoitoa tarjoavaan
laitokseen. Tarkoitus luoda kontakteja ja tehdä jotenkin yhteistyötä, asia on jäänyt roikkumaan mutta sinne
otetaan uudelleen yhteyttä.
Myllyhoitoyhteys ei ole toiminut Lahdessa niin kuin joskus aikaisemmin eli että sieltä tulisi tulokkaita.
Pyritään ottamaan uutta kontaktia sinnekin .Taustalla voi olla myös yksittäisten henkilöiden välisiä vanhoja
suhteita/sanomisia, jotka pitäisi käydä puhumassa/tiedottamassa tieltä pois.
Pohjois-Kymen piiri:
Piiri on kokoontunut kolme kertaa. Tulokkaita on virrannut aiempaa enemmän. Päiväkokouksia pidetään
viisi kertaa viikossa ja lisäksi sunnuntaisin on pidetty Iso Kirja -palaveria. Katkon infoja pidetään yhdessä
Nimettömien kanssa. Hankittiin toimistopuhelin auttavan puhelimen lisäksi. Pidettiin kaksi Iso Kirja tutuksi
–tilaisuutta ja pikkujoulu. Piiri on tiedottanut Kymsoten psykiatrian kokouksissa. Myös Kuusankosken
sosiaalioppilaitokselle tiedotettu. Lisäksi on tehty tiedottamiseen yhteistyötarjouksia ja infoa Elimäen ja
Valkealan terveysasemille. Edelleen Kouvolan Miepä-väelle pidettiin tiedotustilaisuus syksyllä.
Keski-Suomen piiri:
Touru-ryhmä kokoontuu tiistaisin ja perjantaisin (avopalaveri), kävijämäärät ovat pysyneet suurin piirtein
samoina tiistaisin 4-6 ja perjantaisin 6-9 henkeä. Ryhmään on tullut yksi tulokas. Ryhmä tarjoaa opastusta
tulokkaille. Ryhmän itsetutkiskelukokouksia on pidetty kolmen kuukauden väliajoin. Maanantain
vankilapalaverit koronan vuoksi tauolla, vankila on muuttanut Laukaasta Jyväskylään.
Huhtaryhmässä oli syksyllä useita tulokkaita. Nyt syksyn tulokkaista osa saattaa jo sanomaa opastamalla 12
askeleen mukaisesti. Tulokkaille on annettu ryhmäopastusta sunnuntaisin ennen perinteistä aa-kokousta
(neljättä ja viidettä askelta lukuun ottamatta, joita ei tehdä isossa ryhmässä). Kokouksenkin aika käytetään
askeltyöhön, jos uusia osallistujia ei tule siihen. Periaatteena on, ettei tulokas osallistu kokemusta jakavaan
kokoukseen, jos hänellä ei ole tarvittavaa kokemusta askeltyöstä. Kokouksen aikana tulokkaille voidaan
antaa opastusta sivuhuoneessa. Myös keskiviikkoisin pidetään ryhmäpalaveri.
Tiedotus ja sanomansaatto
Tiedottaminen:
Määritelminä on, että tiedottamista tehdään henkilöille, jotka kohtaavat töissään vielä kärsiviä alkoholisteja,
että kärsivä alkoholisti saisi kontaktin toipuneeseen alkoholistiin. Sanomansaatto on toipuneen alkoholistin
sanomansaattoa kärsivälle alkoholistille ja välineiden antamista toipumisen prosessiin. Meitä on vähän mutta

meillä on käsitys, että ihmisten tulisi olla kiinnostuneita ja ammattilaiset ymmärtäisivät mikä aa on mutta se
on mahdotonta, mikäli emme hoida tiedotusta paremmin.
Muuan psykologi on sanonut, että aa-tietoa on vaikeata viedä eteenpäin, kun meidän ohjelmamme on niin
ehdoton. Näin varmaan onkin, kun taas alkoholisti tarttuu mieluummin ’puolinaisiin toimenpiteisiin’, pitäen
auringon valon paisteen itsensä ulkopuolella ja yrittäen toipua omiin voimiinsa luottaen. Psykologi
puolestaan pelkää, että potilas häipyy ehdottomuuden säikäyttämänä kokonaan mielenterveyspalveluiden
ulkopuolelle. Alkoholismi on itse itsensä kieltävä sairaus.
Tiedotuksessakin tehdään puolinaisia toimenpiteitä, tehdään tiedote ja viedään se seinälle. Tiedotteen
tekemisen asia unohdetaan mutta tiedote havaitaan edelleen seinällä ja päätellään tästä, että tiedotusasia on
kunnossa. Jonain päivänä katsotaan tiedotetta hieman tarkemmin ja havaitaankin, että se on se sama tiedote,
joka tehtiin 20 vuotta sitten. Muun muassa tämän vuoksi säännöllisyyden pitäisi olla tärkeä periaate
tiedottamisessa. Toinen ongelma voi olla se, että vanhoilla jäsenillä on vähän innostusta ja uusia innokkaita
jäseniä tulee harvakseltaan. Sellaiset tulokkaat, jotka ovat saaneet opastuksen ovat myös innostuneet
viemään sanomaa eteenpäin, ja kasvattavat aa:n vetovoimaa.
Elimäellä jaettiin tietoa meistä postiluukuista ja Elimäen Facebook-sivuilla mutta mitään tulokasvyöryä tästä
ei seurannut. Olisi hyvä määritellä ne paikat, joihin on hyvä olla yhteydessä. Tästäkin aiheesta on hyvä
vaihtaa kokemuksia.
Sanomansaatto:
Toivotaan tähän käytännön tason kokemuksen vaihtoa. Voidaanko aluetasolla tehdä jotain tämän asian
eteen, jotta rakenne toimisi paremmin. Seuraavassa aluekokouksessa käsitellään erikseen mitä ryhmissä on
tiedotettu ja miten sanomaa saatetaan, minkälaisia kokemuksia on, mikä toimii ja mikä ei toimi.
4.2. ITÄINEN ALUE
Ei toimintaa valtuustokaudella.
4.3. LÄNTINEN ALUE
Alueen palveluvaltuutetut
- Kimmo
3. kausi
- Maria
2. kausi
- Jarmo
1. kausi
Palveluneuvoston jäsenet
- Petteri
- Heikki
Läntinen alue
Läntisen alueen aluekokous järjestettiin 29.2.2020, jossa valittiin alueen virkailijat, palveluvaltuutettu
kaudelle 7/2020– 6/2023 sekä varapalveluvaltuutettu. Ehdokasta Neuvoston luottamushenkilöksi Läntiseltä
alueelta ei pystytty ehdottamaan suoraan, koska alueella ei tällä hetkellä mahdollista ehdokasta, eikä
aluekokouksessa tiedetty voiko muilta alueilta ehdottaa henkilöä. Aluekokouksen mielestä kuitenkin
edellisen vk22 puheenjohtaja Kake olisi hyvä henkilö neuvoston luottamushenkilöksi. Aluekokouksessa
suoritettiin itsetutkiskelu suhteessa 1. käsitteeseen alueen näkökulmasta. Koettiin edellisen
valtuustokokouksen perusteella syntynyt ehdotus itsetutkiskelusta hyödylliseksi ja ajankohtaiseksi kaikilla
palvelun tasoilla.
Alueella toimiva Rannikon piiri
Rannikon piirin alueella toimii 8 AA-ryhmää: Pallo, Pönttö, Tähti, Vuori, Iso Kirja, Rinne, X ja Sillanpää.
Way Out-ryhmän toiminta on tällä hetkellä keskeytettynä vetäjien vähyyden vuoksi, mutta ryhmää ei olla
toistaiseksi lakkautettu. Sunnuntai-ryhmä on lopettanut toimintansa.
Piiri on toiminut viime vuosina aktiivisesti ja on järjestänyt erilaisia tapahtumia ja työpajoja. Syksyllä -19
järjestettiin 4 kokousta askelkummina toimimisesta. Tänä vuonna oli suunnitteilla mm. Tapahtumat
”Internet ja media” sekä ”Miten innostaisimme tulokkaita ja muita ohjelman tekoon?”. Pandemiatilanteen
vuoksi tapahtumien järjestäminen on nyt ollut tauolla ja siirretty ensi vuoteen. Piirin kokouksissa niin
Palveluvaltuutetut kuin Palveluneuvoston jäsenet raportoivat laajasti kuulumisia. Piirin kokouksia on

järjestetty valtuustokauden aikana 6 kpl. Piirin kokouksessa 2/20 suoritettiin piirin itsetutkiskelu 1. käsitteen
osalta, ja 9/20 2. 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 osallistuvien ryhmien jäsenillä 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.
Tiedotuskohteista säännöllisin on Turun Vieroitushoitoyksikkö, jossa käymme viikoittain keskiviikkona ja
sunnuntaina pitämässä 1 tunnin mittaisen infon. Käymme vuosittain kertomassa AA:sta myös heidän ja Aklinikan terapeuteille ja muulle henkilöstölle (vuonna 2020 ei olla järjestetty pandemiatilanteen vuoksi).
Vieroitushoitoyksikön infot pidettiin tauolla 3-5/2020, kunnes infot päästiin aloittamaan uudelleen
kesäkuussa -20.
Syksyllä 2019 käytiin tiedottamassa Turun kaupungin mielenterveys- ja päihdetiimissä, Turun A-klinikalla
ja Turun ammattikorkeakoulussa. Kevään tai kesän 2020 aikana ei olla päästy toistaiseksi toteuttamaan
TUPA:n tiedotustoimikunnan soittorinkiä mahdollisista tiedotuskohteista ja luonnollisestikaan nyt ei olla
myöskään päästy tiedottamaan ammattilaisille jne. Tahoille siten kuin normaaleina vuosina ollaan tiedotettu.
Paikallistoimiston tiedotustoimikunta on tavannut useamman kerran valtuustokauden aikana Nimettömien
alkoholistien kanssa paikallisen tiedottamisen merkeissä. On sovittu että keskenään kommunikoimalla
vältetään päällekkäisyydet tiedottamisen kanssa (ei esimerkiksi suunnitella menevämme tiedottamaan
samoihin paikkoihin).
Ryhmien toiminta
Kulunut vuosi on ollut ryhmien toiminnan kannalta hyvin poikkeuksellinen. Maaliskuusta alkaen osa
ryhmistä on joutunut pandemiatilanteen vuoksi keskeyttämään kokoukset (X-Ryhmä, Sillanpää). Sillanpään
kokoukset on aloitettu uudelleen kesäkuussa, X-ryhmän kokoukset on aloitettu uudelleen 9/2020. Osalla
ryhmistä nyt ongelmana palvelijoiden vähyys ja näin ollen osa ryhmistä on joutunut jättäytymään pois
yhteisestä tiedottamisesta ainakin loppuvuodeksi 2020 (Auttava puhelin, Turun vieroitushoitoyksikkö).
Yhteistä sanomansaattoa on jatkossa pohdittava ja tähän kannustettava eri tahoilla (paikallistoimisto, piiri).
Toisaalta poikkeuksellinen kevään tilanne on tuonut mukanaan myös uutta: esimerkiksi Vuoriryhmässä
aloitettiin huhtikuussa Zoom-kokoukset maanantaisin ja torstaisin, ja nykyisellään Zoom-kokoukset ovat
vakiintuneet pidettäväksi maanantaisin. Hygieniaohjeita on päivitetty ahkerasti ryhmissä mm. käsien pesusta
jne. Keväällä kokouksissa oli selkeästi normaalia vähemmän osallistujia, ja nyt kesän aikana kävijämäärät
ovat jossain määrin normalisoituneet.
Vuoriryhmä järjesti 10/2019 ryhmän 60-vuotisjuhlat. Avoimessa tilaisuudessa kävi noin 60 vierasta ja
tilaisuus oli lämminhenkinen ja onnistunut.
Iso Kirja-ryhmä järjesti 11/2019 Iso Kirja 80 vuotta-tilaisuuden, jossa alustajana oli Anna.
Turussa The Way Out Group järjesti 18.1.2020 kolmatta kertaa Kansainvälisen AA Puhujapäivän –
Osallistujia mm. Tukholmasta, Helsingistä, Oulusta, Kotkasta, Jyväskylästä, Turusta…
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.
Yhteenveto
Alueen ryhmien toiminta on poikkeuksellisesta keväästä ja kesästä huolimatta virkeää ja uusia tapoja on
kehitetty ahkerasti mm. varmistamaan kaikille turvallinen kokoustaminen (Zoom-kokoukset). Aktiivisia
henkilöitä eri palvelutehtäviin toki kaivattaisiin kipeästi lisää. Palvelukummittamisesta ja tukihenkilönä/
kummina toimimisen merkityksen korostamisesta on saatu kiitosta eri osa-alueilla.
4.4. POHJOINEN ALUE
Toimintakatsausta ei ole saatu tähän raporttiin liitettäväksi.
4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE
Kaivokselan AA-ryhmän asiapalaverissa 08.04.2020 nousi esiin huolestuneisuus Pääkaupunkiseudun
alueen toiminnasta ja tiedonkulusta alueen ryhmille.
Seuraavassa muutama kysymys, jotka tulivat esille ja jotka selkeästi kaipaavat kannanottoa ja
toimenpiteitäkin.
1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tavoitettavuus ja tiedonkulku
Yhteyden saanti asioiden tarkistamiseksi (esim. edellisen kokouksen pöytäkirjan saamiseksi) ei ole
onnistunut. Hoitavatko em. henkilöt vielä ottamiaan palvelutehtäviä?
2. Alueen kokoukset
Alueen viimeinen kokous pidettiin viime syksynä. Siitä kokouksesta ei ainakaan Kaivokselan ryhmä
ole saanut pöytäkirjaa. Kevään kokousta ei ole pidetty, vaikka ilmeisesti suunnitteilla on ollutkin.
Miten edetään?
3. Kevään 2020 valtuustokokous
Kaivokselan ryhmälle on tullut viestiä, että 23. valtuustokokous siirtyy koronaepidemian vuoksi
syksyyn. Tästä saadaan myöhemmin lisätietoa. Valtuustokokoukseen pitäisi kuitenkin varautua
varmistamalla, että myöskin Pääkaupunkiseudun alueelta löytyy valtuutettuja valtuustokokoukseen.
4. Alueen rahatilanne
Kaivokselan AA-ryhmän jäsen Hanne on toiminut alueen rahastonhoitajana. Hän on esittänyt
huolestuneisuutensa niin alueen taloudellisesta tilasta kuin saamastaan tiedonkulusta. Kuinka hyvin
ryhmät ymmärtävät, että alue edelleenkin tarvitsee rahaa toimintaansa? Jotta rahastonhoitaja
pystyisi vastuullisesti hoitamaan hänelle kuuluvia asioita, on hänen oltava pöytäkirjojen,
sähköpostien ym tiedonkulun avulla perillä alueen toiminnasta.
5. Alueen yhdistys Palvelukeskus Kolmio ry
Patentti- ja rekisterihallitukseen on tehtävä muutosilmoitus Kolmion hallituksesta ja toimihenkilöistä
sekä sääntömuutos koskien sitä, minkä kokoinen hallitus on toimivaltainen. Tällä hetkellä jäseniä
tarvitaan niin monta, että aktiivisia toimijoitakaan ei ole tarpeeksi kattamaan tuota tarvetta.
Dokumenttien on oltava kunnossa, jotta tilejä päästään muuttamaan niin, että palvelumaksut
saataisiin minimiin. Tähän tarvitaan Hannelle tukea.
6. Alueen tulevaisuus

Miten käy, jos alueelta ei löydy riittävästi ryhmiä/toipuvia alkoholisteja ajamaan aktiivisesti ja
hyvässä yhteistyössä alueen asioita? Kaivokselan AA-ryhmä on pieni ryhmä ja ymmärtää resurssien
vähyyden tuomat haasteet palvelutehtävien hoitamiseksi. Siksi olisi tärkeää pitää asiat
mahdollisimman selkeinä ja tiedonkulun riittävänä, jotta voimme toteuttaa alueen päätarkoitusta eli
sanoman saattamista omalla alueellamme.
Kaivokselan AA-ryhmän ryhmäpalveluedustaja

4.6. 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.
Tärkein yhteinen toiminta on aluekokous joka pidetään kerran vuodessa Helsingissä. Alue järjestää myös
kerran vuodessa aluepäivän joka järjestetään vuorovuosin 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 vähentänyt 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 2019 - 2020
22. Valtuustokokouksessa valittu nuorempi PMV on valtuustokauden aikana irtisanoutuntut tehtävistään.
Syyskuun 2019 Pohjoismaiden valtuutettujen kokous Tanskassa peruttiin koska osanotto ei ollut läheskään
kattava. Tästä johtuen suunniteltiin PM-teemakokousta myöhemmin syksyllä pidettäväksi, teemana
”Pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa”. Kokouskokoonpanoon toivottiin eri Pohjoismaiden PMV:t sekä
Palveluneuvostojen puheenjohtajat, Suomesta olivat lähdössä PMV Tommy ja toimistonhoitaja Nisse.
Aiottu kokous siirrettiin osallistujien aikatauluongelmien vuoksi helmikuulle 2020. Sitten yhteiskunnat
menivät kiinni.
Tanskasta on ehdotettu kahta eri vaihtoehtoa PM-yhteistyön jatkolle: Pidetään yksi vuotuinen viikonlopun
pituinen PMV-kokous (pe. -la. su.):

1) Se on erillään eri maiden kansallisista tapahtumista, jolloin sovittava ajankohta saadaan kaikille
sopivaksi. Tällöin pitää poisjääntiin olla erittäin hyvät perusteet. Kokouksessa päätetään ajankohta ja
teema seuraavan vuoden kokoukselle.
2) Se pidetään järjestävän maan kansallisen tapahtuman (Landsmötet) yhteydessä jolloin ajasta ja
teemasta päättää järjestävä taho.
5. JAKAMISISTUNTO
Jakamisistunto 12.9.2020 klo 19 ”12 Perinnettämme; AA:n tulevaisuus nykymaailmassa”
Alustukset
-

AA:n perinteissä keskeinen sanoma on nöyryys
yksilön hyvinvointi korostuu 1. Perineessä
yhteinen etu – yhtenäisyys / hyvinvointi
anarkia nähdään hyveenä
ryhmäomatunto; yhteinen ongelma – yhteinen ratkaisu – yhdessä tietäminen -- tietoisuus
usko – itseä suurempi voima
halu pysäyttää (lopettaa) juominen
ryhmä – pienin yksikkö AA:ssa
ryhmän omat asiat
suositus neuvotella muiden ryhmien kanssa
ensisijainen päätarkoitus – muut tarkoitukset?
AA:n suhde rahaan ja omaisuuteen
AA:n nimi -- kaikki muu on vapaasti otettavissa
perinteet luotu AA:n tulevaisuutta varten – takaavat tulevaisuuden
pelko AA:n sortumisesta yms.
AA:n ”hattuilu”; ei pilata sitä rahalla – suhde rahaan
julkisuus – anonymiteetti
kokemus washingtonilaisista – AA yhden asian liike – sekakäyttäjät, NA
AA-laiset ammattilaiset – uhka?
politiikka, uskonto – kiistat
suhteet ulospäin, PR-toiminta, julkisuus – vetovoima, ei huomion herättäminen
vallanhalu – periaatteet ennen henkilöitä
”valmis pöytä”
minän kutistaminen

Jakamista:
-

perinteet tämänkin päivän pätevänä ohjenuorana
yhdessä perinteistä kokemuksen jakaminen tärkeää
kellään ei ”ketunhäntää kainalossa”
yhteisellä asialla ollaan
perinteet suunnannäyttäjinä
jokainen ryhmä voi olla väärässä – 4. Perinne
askeleet; tulla toimeen oman itsensä kanssa – perinteet tulla toimeen muiden kanssa
kotiryhmä – perinteiden käsittelypaikka
ongelma – mitähän perinteet tähän sanovat
tulevat päätetään muuttuvassa maailmassa
alkoholismi ei muutu – toipumisohjelma ei muutu
perineet sopii kaikkiin aikakausiin
yhteinen hyvinvointi – oma perhe

-

palvelutehtävät – perinteet
muista välittäminen – itsestä välittäminen
perinteiden käsittely kotiryhmässä
perinteiden ottaminen käyttöön käytännön toiminnassa
oman toiminnan herättämä vetovoima tulokkaaseen
yhteiset pelisäännöt
edessä oleva tulevaisuus itseä suuremman voiman ohjauksessa

