ANONYYMIT ALKOHOLISTIT 24. VALTUUSTOKOKOUS
22.– 24.10.2021 KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI

A 1. Tervetuloa
Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat!

Palveluneuvosto toivottaa Teidät kaikki tervetulleeksi Anonyymien Alkoholistien
24. valtuustokokoukseen Kiljavalle Lomakoti Kotorantaan. Kokouspaikan sijainti ja muut tiedot
löytyvät www.kotoranta.fi nettisivulta.
Kokousmateriaali on kotisivujemme (www.aasuomi.fi) Jäsenille-osiossa, VK 2021 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.
24. VK:lle osoitetut aloitteet on jaettu lokakuun aikana valtuutetuille tutustumista varten. Niihin
kannattaa perehtyä huolella jotta valtuustokokouksen toimikuntien ja myöhemmin ison salin
käsittelyt johtavat hyvään lopputulokseen.
Osanottajien läsnäolo koko valtuustokokouksen aikana on välttämätön jotta ryhmäomatunnon
etsiminen mahdollistuu.
Päiväjärjestys on kokoukselle laadittu niin että ainoastaan ruokailut on tiukasti aikataulutettu, ajat
löytyvät kunkin kokouspäivän päiväjärjestyksen viimeisistä riveistä.
24. valtuustokokouksen itsekutkiskelu suoritetaan toimikunnissa koko valtuustokokouksen
toimintaa arvioiden suhteessa käsitteisiin 4 ja 5.
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 2020 – 2021. 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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A 3. Päiväjärjestys
PERJANTAI
11.00
12.00

22.10.
ILMOITTAUTUMINEN
Majoitus, tervetulokahvit
24. VALTUUSTOKOKOUKSEN AVAUS
Kynttilän sytytys, hiljainen hetki,
tyyneysrukous
Päätöslauselma
AA:n palvelun perintö, kirj. Bill W.
AA text på svenska: varför behöver vi
servicekonferens?
24. VK:n osanottajien esittely:
kutsuvieraat, luottamus- ja toimihenkilöt,
valtuutetut ja kokousvirkailijat.
Kokousviikonlopun yleiset käytännön asiat
24. VK:n YLEISISTUNTO
Tervetulotoivotus ja ilmoitukset:
Peruskirjan mukaan kokoonkutsuttu VK on
päätösvaltainen omissa asioissaan.
Yhteisön jäsenten tasavertaisuus, puh.vuorot
pj:ltä merkillä.
24. VK:n kokoonpano ja äänivaltaisuus.
Valitaan ääntenlaskijat ja
pöytäkirjantarkastajat
Tervehdykset: GSO , naapurirakenteiden
edustajat, ym.
Raportit: A-jäsenet, PM-valtuutetut, alueet,
Palveluneuvosto (yhteenveto kuluneesta
kaudesta)
TEHTÄVÄNANTO TOIMIKUNNILLE
Kysymysten ja aloitteiden sisältö ja tarkoitus

11.30
16.30
20.30

Nisse
Timo

Timo
Nisse
Kimmo

Sihteerit

TOIMIKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokoustilojen sijainti, toimikunnan
kokoonpano, pj:n ja sihteerin varmistus ym.
ITSETUTK. (toimikunnissa [Valtuuston
toiminta käsitteen 4 ja 5 valossa])
Käs. 4 ja 5 tarkistuslistaa hyödyntäen
(tmk:n sihteeri kirjaa kokemukset)
RUOKAILUT PERJANTAI:
SOPPALOUNAS
PÄIVÄLLINEN
ILTAPALA
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LAUANTAI

23.10.

07.00

AAMUN AVAUS

08.30

TOIMIKUNTATYÖ ALKAA
Toimikunnan esityslistan mukaan

14.45

24. VK YLEISISTUNTO
Vuoden teema 2021-2022
Taloustilanne
Luottamushenkilöiden nimeäminen ja
vahvistus
25. VK:n paikka, aika, kustannukset
25. VK:n pj:n valinta
Valtakunnalliset tapaamiset

Anonyymi

Kimmo

TOIMIKUNTIEN TÖIDEN KOKOAMINEN
VK:n pj, sihteeristö ja tmk:ien pj:t kokoavat
asiat sunnuntain isoa salia varten
19.00

7.45
11.30
14.15
17.00
20.30

JAKAMISISTUNTO
Muuttumaton Sanoma Muuttuvassa
Maailmassa
(nuorempi sihteeri kirjaa kokemukset)
RUOKAILUT LAUANTAI:
AAMIAINEN
LOUNAS
PÄIVÄKAHVI
PÄIVÄLLINEN
SAUNA JA ILTAPALA

SUNNUNTAI 24.10.
07.00
08.30

AAMUN AVAUS
24. VK YLEISISTUNTO
Toimikunnissa käsitellyt asiat

Anonyymi
Kimmo

24. VK:n YLEISISTUNNON PÄÄTÖS
13.30

7.45
11.30
14.30

JAKAMISISTUNTO
Mitä kokouksesta jäi mieleen, - tuntemuksia,
ajatuksia, asioita….

Kimmo

RUOKAILUT SUNNUNTAI:
AAMIAINEN
LOUNAS
PÄÄTÖSKAHVIT
Hyvää kotimatkaa!
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A 4. Dagordning
FREDAG
11.00
12.00

22.10.
ANMÄLNING
Logi, välkomstkaffe
Nisse
24. SERVICEKONFERENS ÖPPNING
Tändning av ljuset, en tyst stund, Sinnesrobönen
Timo
Resolutionen
Tredje legatet, skrivet av Bill W
AA text på svenska: varför behöver vi servicekonferens?
24. SK:s medlemmar: Nordiska delegater, observatörer,
Timo
förtroenderådet, kontorsansvarige, servicedelegaterna och
konferensens funktionärer.
Praktisk information om konferensveckoslutet.
Nisse
24. SK PLENARSESSION
Ordförande hälsar välkommen och redogör: för
konferensens rätt att fatta beslut i sina egna ärenden
för tillvägagångssätten, likvärdigheten mellan deltagarna
och att taltur begärs med handuppsträckning
Konstaterande av konferansens sammansättning
Genomgång av röstberättigandet
Val av justeringsmän och rösträknare
Hälsningar: GSO, grannländers AA, observatörer…
Raporter: A-medlemmar, nordiska- och regiondelegater,
Förtroenderådet (sammandrag av den gångna perioden)

Kimmo

GENOMGÅNG AV KOMMITTÉERNAS
Sekreterarna
ARBETSUPPGIFTER
De till konferensen sända motionerna gås igenom och deras
innehåll definieras för att klargöra syftet och frågan som bör
besvaras.
ARBETET I KOMMITTÉERNA FÖRBEREDS
Mötesrummen läge, kommitténs sammansättning mm.

11.30
16.30
20.30

SJÄLVRANSAKAN (görs i kommittéerna [Konferensens
verksamhet i ljuset av koncept 4 och 5 ])
Koncept 4 och 5 med stöd av ”checklistan” i koncepthäftet
(sekreteraren skriver upp erfarenheterna)
MÅLTIDER FREDAG:
LUNCH
MIDDAG
KVÄLLSMÅL

” Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld”
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LÖRDAG

23.10.

07.00

DAGENS ÖPPNANDE

08.30

ARBETET I KOMMITTÉERNA PÅBÖRJAS
Enligt kommitténs agenda
24. SK PLENARSESSION
Temat för perioden 2021-2022
Ekonomi redovisning
Nominering av förtroenderådsmedlemmar /konferensens
godkännande.
25. Servicekonferensen, plats, tid och kostnader
Val av ordf. till följande Servicekonferans
Kommande större möten 2021-2022.

Anonym

Kimmo

SAMMANSTÄLLNING AV KOMMITTÉERNAS
ARBETEN
SK:s ordförande, sekreterare samt kommittéernas
ordföranden förbereder söndagens plenarsession
DELNINGSMÖTE
Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld
MÅLTIDER LÖRDAG:
FRUKOST
LUNCH
KAFFEPAUS
MIDDAG
BASTU OCH KVÄLLSMÅL

7.45
11.30
14.15
17.00
20.30
SÖNDAG
07.00

Anonym

24.10.
DAGENS ÖPPNANDE
Anonym

08.30

24. SK PLENARSESSION
De i kommittéerna behandlade ärendena

13.30

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

Kimmo

7.45
11.30
14.30

MÅLTIDER SÖNDAG:
FRUKOST
LUNCH
AVSLUTNING MED KAFFE
En god hemfärd!

” Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld”

6

ANONYYMIT ALKOHOLISTIT 24. VALTUUSTOKOKOUS
22.– 24.10.2021 KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI

A 5. Arviointilomake 24. Valtuustokokouksesta ja sen järjestelyistä
Ohessa lista asioista, joita toivomme, että arvioit 24. 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
Ruokailut
Huoneet
Kokoustilat
Yleistilat
Palvelut
AJANKOHTA

Lokakuu
Viikonloppu
Kesto 2 vrk
KOKOUS

Ennakkoinfo
Työmateriaali
Kokousjärjestelyt
Yleisistunto
Jakamisistunnot
Asiakokonaisuudet
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
MUUTA (esim. miten koit ryhmäomantunnon äänen 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

”Muuttumaton sanoma muuttuvassa maailmassa”
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B 1. 24. 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

Virkailija

Valtuustokausi:
❏ ensimmäinen
❏ toinen
❏ kolmas
❏ neljäs (luott.hlö, PMV)
❏ varavaltuutettuna, ……………………………… :n sijaisena.
Mahdollinen lisätieto tai tarkennus ylläolevaan:
…………………………………………………….……….……………….……….………………
………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………….……………………………………………………………………..
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B 2. 24. VK:n jäsenistö
Kokousvirkailijat:
Kimmo
puheenjohtaja
Olli
vanhempi sihteeri
nuorempi sihteeri
järjestelijä
Palveluneuvoston jäsenet ja PN:n toimikunta:
Sari
jäsen II kausi
Anna
jäsen III kausi
Tony Ei osallistu
jäsen III kausi
Timo
pj.
IV kausi
Nina
jäsen IV kausi
Maria S.

A-jäsen

KirTo
TiYhTo, pj
KirTo
ValTo, pj
ValTo

I kausi

Pohjoismaiset palveluvaltuutetut:
Tommy
vanhempi PMV

YhTo

24. Valtuustokokouksen palveluvaltuutetut ja Valtuustokokoustoimikunta
Eteläinen alue
Jaana
Ari
Jarmo

3. kausi
2. kausi
1. kausi

TiTo
ValTo
YhTo

Läntinen alue
Maria
Jarmo
Juha

3. kausi
2. kausi
1. kausi

YhTo
KirTo
TiTo

Pohjoinen alue
Mervi

1. kausi

TiTo

Pääkaupunkiseudun
Kirsi A
3. kausi
Panu
2. kausi
Timo
2. kausi
Ruotsinkielinen alue
Toimistonhoitaja
Nisse

KirTo
ValTo
Kirto

ei edustusta
ValTo

”Muuttumaton sanoma muuttuvassa maailmassa”
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B 3. Toimikuntajako
Kirjallisuustoimikunta:
Jarmo
Timo
Kirsi A
Sari

puheenjohtaja
jäsen (vpj.)
Jäsen
luottamush. (vpj.)

2. kausi
2. kausi
3. kausi
II

läntinen
pk-seutu
pk-seutu
koko maa

3. kausi
1. kausi
IV
III
I

eteläinen
pohjoinen
vanh. Pohj.maiden valt.
itäinen

3. kausi
2. kausi
IV
IV

läntinen
eteläinen
pohjoinen
eteläinen

Tiedotus- ja Yhteistyötoimikunta:
Jaana
Mervi
Tommy
Anna
Maria S

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
luottamushenkilö
A-jäsen

Valtuustokokoustoimikunta:
Maria
Ari
Nina
Timo
Nisse

puheenjohtaja
Jäsen (vpj.)
luottamushenkilö
luottamushenkilö
toimistonhoitaja
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B 4. Palveluvaltuutettu
Palveluvaltuutetun tehtävä on vaativa, sillä hän seuraa toimikuntansa työskentelyä 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 käsiteltävään ja perehdyttyään täysin käsiteltävään asiaan
osallistuu yhteisen ryhmäomatunnon muodostamiseen siinä koko AA:n edun mukaisesti.
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
● osallistuu alueensa aluekokouksiin ja aluetoimikunnan kokouksiin. Niin hän saa paremmin
käsityksen alueestaan ja voi tehdä aloitteita valtuustokokoukselle
● tekee palvelutoimiston kanssa yhteistyötä tietojen välittämisessä – esim. varmistamalla, että
päivitetyt tiedot alueen ryhmistä ja rakenteen palvelijoista saapuvat palvelutoimistolla
ylläpidettäviin yhteystietoluetteloihin ajoissa
Suositellaan että palveluvaltuutetulla on vähintään kolmen vuoden jatkuva raittius.
● 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.
Palveluoppaasta löytyy lisää tietoa palveluvaltuutetun edellytyksistä ja velvollisuuksista s. 24
LUKU 6 ”palveluvaltuutettu”
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 eri toimikuntien työskentelystä. Taloustiedote lähetetään kolme kertaa kauden
aikana.
Palveluvaltuutettuja pyydetään toimittamaan sähköiset alueraportit palvelutoimistoon
valtuustokokoukseen mennessä ja ne liitetään myöhemmin loppuraporttiin. Valtuutetut kertovat
lisää kokemuksiaan käsiteltävien asioiden yhteydessä ja kertyvä informaatio kootaan
valtuustokokouksen kokousraporttiin.
Noin kuukausi valtuustokokouksen jälkeen 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 sekä alueiden raportit
● valtuustokokouksessa pidetyt puheet ja alustukset
● AA:n taloustoimet ovat “avoin kirja“. Niinpä neuvoston (Bill W:n ystävät ry:n) talouskatsaus
valtuustokäsittelyineen ovat loppuraportissa.
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B 5. Toimikunta-alustus
VALTUUSTOKOKOUS
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.
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.
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.
Valtuustokokouksen keskimmäinen päivä on yleensä varattu toimikuntatyöskentelylle. Aluksi kukin
toimikunta tarkastaa palveluneuvoston vastaavan toimikunnan kuluneen valtuustokauden
toimintaraportin ja tutustuu meneillään oleviin tehtäviin saadakseen paremman käsityksen
palveluneuvoston toimintakyvystä ja käytettävissä olevista resursseista.
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.
Palveluoppaassa on luvuissa 7 ”valtuustokokous” ja 8 ”valtuustokokouksen toimikunnat”
sivut 28–39 tarkempi kuvaus valtuustokokouksesta.
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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.
24. PVK suorittaa edellisessä valtuustokokouksessa päätetty itsetutkiskelun toimikuntien työn osana
koko valtuustokokouksen toimintaa arvioiden suhteessa käsitteisiin 4 ja 5. Aikaa on tähän
tarkoitukseen lisätty jättämällä perjantai-illan jakamisistunto pois. Toimikunnat päättävät itse missä
järjestyksessä esityslistassaan olevat asiat käsittelevät.
Kohdassa ”Toiminnan tarkastelu ja arviointi…” käydään läpi Palveluneuvoston ja sen toimikuntien
sekä Selvä-lehden toimintaraportit sisällön osalta. Näitä esitellään tiivistetysti suullisesti jo yleisistunnon ”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.
Aloitteita on kahdenlaisia: päätöstä edellyttävä ehdotus / aloite ja keskustelua kaipaava
keskustelualoite. Näiden lisäksi Palveluvaltuustolle voi lähettää kysymyksen.
Ehdotusta pohdittuaan toimikunnan on hyvä tehdä esitys toimintasuositukseksi ”ison salin”
kokoukselle mahdollisimman selkeästi.
Keskustelualoitteen kohdalla haetaan mahdollisimman laaja-alaisesti näkemyksiä/kokemuksia
käsiteltävän asian suhteen. Keskustelualoite ei aina tuota toimintasuositusta mutta ”ison salin”
kokous saattaa hyvinkin sellaisen tehdä toimikuntien kirjausten pohjalta.
Kysymys ei yleensä johda toimintasuositukseen. Kysyjän huoleen pyritään joka tapauksessa
löytämään mahdollisimman kattavasti kokemuksia ja näkemyksiä.
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 1. PALVELUNEUVOSTON RAPORTTI VALTUUSKAUDELTA 2020–2021
Jäsenet ja kokoukset
Luottamushenkilöinä ovat toimineet Timo (puheenjohtaja), Nina (varapuheenjohtaja),
Anna, Heikki, Nina, Sari ja Tony. Heikki erosi palvelutehtävästään kauden aikana. Eialkoholisti-luottamushenkilönä on toiminut Maria Soini. Neuvoston ei-alkoholistijäsen
palvelee AA-sanoman saattamisessa julkisuudessa ja erityisesti ammattilaisille.
Sihteerinä on ollut Olli ja rahastonhoitajana Petteri. Toimistonhoitajana on toiminut Nisse.
Nettisivuston päivittämisestä on huolehtinut Tauno ja teknisestä ylläpitämisestä Jari.
Pohjoismaisena valtuutettuna on toiminut Tommy (vanhempi).
Kokouksia on ollut yhdeksän. Niihin on kutsuttu myös Pohjoismaiden valtuutetut,
toimistonhoitaja ja ei-alkoholistijäsen. Kokoukset pidettiin ZOOM-alustalla
koronapoikkeustilan takia.
Neuvoston toimintasuunnitelman pohjana ovat Palveluoppaassa määritellyt tehtävät.
Niiden lisäksi tulevat valtuustokokouksen tekemät toimintasuositukset. Neuvosto vastaa
palvelutoimiston työstä, ylläpitää nettisivustoa, hoitaa yhdistyksen talousasiat ja julkaisee
Selvä-lehteä. Päätyönä on ollut valtuustokokouksen suositusten toimeenpano.
Neuvosto työskentelee siten, että se kokoontuu kerran kuukaudessa palvelutoimistolla,
korona-rajoituksista johtuen tällä kaudella etänä. Kokouksissa käsitellään yhteisiä asioita,
kunkin toimikunnan asioita sekä raportoidaan toimiston työstä. Neuvosto seuraa Bill W:n
ystävät ry:n taloutta ja saa siitä raportin jokaisessa kokouksessa. Suurin osa työstä tapahtuu
toimikunnissa, joissa kussakin on kaksi neuvoston jäsentä ja lisäksi muutamia kutsuttuja
jäseniä.
Neuvoston edustaja osallistui Päivytin kokouksiin. Päivyt on päihdetoimijoiden
valtakunnallinen yhteistyöverkosto.
Kauden aikana ovat toimineet kirjallisuus-, valtuustokokous- sekä toimijoiden vähyydestä
johtuen yhdistetty tiedotus- ja yhteistyötoimikunta. Ne raportoivat toiminnastaan omilla
raporteillaan. Menettelytapa- ja nimeämistoimikunta eivät ole toimineet.
Tänä vuonna Bill W:n Ystävät ry:n sääntöjenmukainen vuosikokous siirtyi koronakriisin
takia. Neuvoston jäsenet muodostavat yhdistyksen hallituksen.
Neuvosto tiedottaa ja raportoi toiminnastaan vain kauden lopussa valtuustokokouksessa.
Kokouksen jälkeen raportit ovat luettavissa nettisivustolla jäsenille-osiossa.
Palveluneuvoston toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle 2021–2022 muodostuu
perustehtävistä ja tämän valtuustokokouksen tekemistä toimintasuosituksista.
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Toimintasuositukset
Käsittelemme tässä raportissa sekä erillisissä toimikuntien raporteissa kaikki edellisen
valtuustokokouksen antamat toimintasuositukset. Ensin esitellään suositus ja sen jälkeen
kerrotaan, mitä neuvosto on tehnyt.
1.Palveluopas 2020 tuotetaan sekä painettuna kirjasena että kotisivuilla olevana
digitaalisena tiedostona.
Neuvoston kirjallisuustoimikunta on tehnyt Palveluoppaan tekstipäivitykset ja
rakennemuutokset sovitulla tavalla. Oppaan painatus ja materiaalin siirto nettisivustolle on
vielä työn alla.
2. Selvä- lehden tuottamista ja julkaisemista jatkossa pidetään tärkeänä.
Lehti on jatkanut ilmestymistä vuonna 2020 ja 2021. Tiedotustoimikunta on ottanut
vastuuta sen tekemisestä ja osallistuu siihen aktiivisesti, vaikka varsinaista lehden
toimittamisesta vastaavaa henkilöä ei olekaan löytynyt.
3. Kotisivujen päivitykseen ja teknisiin ratkaisuihin tulee paneutua. Kokousluettelokysymys oli yhteinen huolenaihe.
Kotisivujen pohja on tehty kymmenen vuotta sitten. Sen takana oleva koodi alkaa rapautua,
ja sivut vaatisivat uudistamisen kokonaan. Kotisivujen alusta ei tule olemaan ongelma,
mutta saattaa olla ongelma, ketkä siirtävät sisällön. Päätettiin, että aletaan toimia, kun asia
on ajankohtainen. Kotipalvelin OVH-palvelimella ja se on kustannustehokas ratkaisu
Kokousluettelo (aakokoukset.net) on yksityisen AA:laisen hoitama kokousluettelo. Kukin
ryhmä huolehtii ja vastaa itse omien tietojensa päivittämisestä ja ilmoittamisesta.
4. Palvelutoimiston ”nettiliittymiin” on panostettava.
Toimiston tietokoneongelma saatiin hoidettua ja tammikuussa 2021 sinne saatiin uusi
tietokone. Samalla järjestyi myös tietokoneliittymä, jossa oli myöskin ollut ongelmia
pitkän aikaa.
5. Pohjoismaiseen yhteistyöhön on tahtotila ja sitä tulee viedä eteenpäin muiden
pohjoismaiden kanssa esim. digitaaliset etäkokoontumiset mahdollistamalla.
Pohjoismainen valtuutettu Tommy on ollut sähköpostilla yhteydessä muihin
Pohjoismaisin. Yhteistyö ja kokoontumiset ovat olleet pysähdyksissä ja vastauksia tuli
nihkeästi. Pohjoismainen yhteistyöhön ei ole tuntunut olevan innokkuutta muualla kuin
Tanskassa.
6. Palveluneuvoston esitys uusista ja täydentävistä palvelijoista, luottamusmiehistä
24. valtuustokokouksen hyväksyttäväksi.
”Muuttumaton sanoma muuttuvassa maailmassa”
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Neuvoston kokoonpanoa ei ole saatu täydennettyä viime vuosina palveluoppaan
suosittelemalla tavalla, vaan sinne on syntynyt vajausta. Neuvostoa ei välttämättä ole saatu
täydennettyä, jos joku luottamusmies on lopettanut kesken kauden. Palvelukauden
päättäneiden tilalle ei ole joka kerta saatu uutta jäsentä. Neuvosto on tehnyt esityksen
uusiksi luottamusmiehiksi ja esittää sen valtuustokokoukselle.
7. Erityisryhmät ja AA. Yhteistyö- tai tietodistustoimikunta voisi olla
yhteydessä erilaisiin vammaisjärjestöihin, joilta voi saada tarvittavaa informaatiota, joka
mahdollistaisi erilaisia fyysisiä rajoitteita omaavien osallistumista kokouksiin.
Toimikunnan eivät ole olleet yhteydessä vammaisjärjestöihin.
Ryhmille on lähetetty suositus ottaa itsetutkistelu- tai asiakokouksessa esille esteettömyys.
Miten rajoitteita omaavalla onnistuu osallistuminen suljettuun kokoukseen? Ryhmissä olisi
hyvä miettiä etukäteen tapoja toimia kyseisissä tilanteissa. Asia liittyy aiemmassa
valtuustokokouksessa olleeseen aloitteeseen, jossa pyydettiin pohtimaan vammaisen
henkilön avustajan osallistumista suljettuun kokoukseen.
8. Terveys- ja sosiaalialan messut ja opintopäivät. Ehdotetaan palveluneuvoston selvittävän
edellytyksiä osallistua eri terveys- ja sosiaalialan tai vastaavien messuille ja
koulutuspäiville ym. tapahtumiin, huomioon ottaen mahdolliset kustannukset vs.
mahdolliset saavutettavat lisähyödyt muun jo olemassa olevan tiedotuksen ohella.
Annetaan palveluneuvostolle valtuudet valita parhaiten tehtävään soveltuva toimikunta tai
työryhmä jo olemassa olevien työryhmien tai toimikuntien keskuudesta.
Neuvosto kertoo, messutapahtumat voidaan jakaa valtakunnallisiin ja paikallisiin eli
alueellisiin. Esimerkiksi lääkäripäiville osallistuminen on niin kallista, ettei se ole
mahdollista. Valtakunnallisille opintopäiville yms. on mahdollista päästä puhumaan.
Kannattaa käyttää hyväksi suhteita, jos sellaisia on. Paikallisiin sosiaali- ja terveysalan
tilaisuuksiin osallistuminen päätetään paikallisesti ryhmissä ja alueilla.
Neuvosto on tehnyt itsetutkiskelu neljännen ja viidennen käsitteen pohjalta.
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C 2. KIRJALLISUUSTOIMIKUNTA; TOIMINTARAPORTTI 2020-2021
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
Luottamushenkilöjäsenet: Tony ja Sari. Kutsuttuina jäseninä ovat Jukka, Arvo, Hymy-Pekka, Jelena, Rami
Toimikunnan puheenjohtaja: Tony
Toimikunnan varapuheenjohtaja:
Toimikunnan sihteeri: Sari
3. TOIMINTASUUNNITELMA
2020-2021

VAIHEET

TOIMINTAKERTOMUS
2020-2021

Palveluneuvoston
Kirjallisuustoimikunta jatkaa
keskeneräisten tehtävien,
Palveluneuvoston sekä VK 23:n
toimintasuositusten toteuttamista,
ja auttaa muita toimikuntia
kirjallisuuteen liittyvissä asioissa.

KirTon painopistealueena ovat
toiminnat, jotka selkeästi tukevat
keskeisintä tarkoitustamme eli
sanomansaattoa vielä kärsivälle
alkoholistille sekä Ison Kirjan
ehdottaman AA:n toipumisohjelman
käytön ja merkityksen korostamista
sekä tehostamista.

KirTo on kokoontunut tällä
valtuustokaudella 6 kertaa.

Uutena toimintamallina
toimikunnalla on ollut jalkautua
toimikunnan jäsenten
kaupunkeihin, esim. Turku,
Helsinki, Jyväskylä, Lahti jne.
Tämän tarkoituksena herättää
palveluhenkeä ja palvelualttiutta.
Pandemia on kuitenkin estänyt
kokousten järjestämisen eri
paikkakunnilla tällä ja aiemmalla
valtuustokaudella.

Se on yrittänyt toteuttaa
parhaan kykynsä mukaan
Valtuustokokouksen antamia
toimintasuosituksia sekä
Palveluneuvoston osoittamia
tehtäviä.
Kokoukseen osallistujia
keskimäärin 3-4.

4. VK23:n antamat tehtävät
1. Palveluoppaan päivittäminen.
Ensimmäiset ehdotukset
päivitettyyn versioon esiteltiin 22.
Valtuustokokoukselle
(muutosehdotukset, sisältö sekä
toteuttamistapa). Suunnitelmana

-

-

KirTo teki viimeiset
muutokset tekstiin VK:n
toimintasuosituksien
pohjalta.
Kilpailutti muutamia
toimijoita, joissa AA
materiaalia on painettu

Muuttumaton sanoma muuttuvassa maailmassa”
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tekee ns. ”layoutin”

17

ANONYYMIT ALKOHOLISTIT 24. VALTUUSTOKOKOUS
22.– 24.10.2021 KILJAVAN KOTORANTA NURMIJÄRVI

oli jatkaa muutosehdotusten
pohjalta. Viime
valtuustokokouksessa (23.) VK
teki viimeiset hienosäädöt
Palveluoppaan
päivitysehdotuksiin.

-

-

-

2. Termistökäännös, VK:n
toimintasuositus. Yleisimpien
AA-kirjallisuudessa käytettävien
termien käännökset, julkaisu
nettisivulla.

aiemminkin. Edullisin oli
Turun AMK, jossa
Palveluopas painetaan.
Ehdotettu painosmäärä 200
kpl, jonka Palveluneuvosto
hyväksyi.
Palveluopas, VK:n
toimintasuositusten
pohjalta, julkaistaan myös
nettiversiona (jossa mukana
vuosittaiset
toimintasuositukset)
Jäljitti yhdessä
Palveluneuvoston kanssa
aiemman painetun
Palveluoppaan (2014; PDF
ja WORD muodossa).
Pyysi Palvelutoimistolta
toimintasuosituksia
menneiltä vuosilta

(liitteet siirrettävä
Palveluoppaan
loppuun,
sivunumerointi);
KirTolta ei löydy
riittävää kompetenssia
ulkoasun
muokkaamiseen.

-

2. Termistöstä käsitteenä kaksi eri
tulkintaa:
Valtuustokokouksen suosituksen
mukaan oli tarkoitus luoda esim.
tiedotusvälineiden käyttöön sanasto,
josta kääntäjät voivat löytää ja
tarkistaa AA- termejä

-

suomeksi. Palveluneuvostossa
ehdotettiin sanakirjaa/termistöä
Anonyymeille Alkoholisteille, jossa
täsmennettäisiin ja yhtenäistettäisiin
käytettävää termistöä
(esim.Neuvosto/Palveluneuvosto).

Todettiin näiden
toimintasuositusten
pohjalta, että
Palveluoppaassa on
melkoisen kattavasti
selitetty eri
palvelijoiden ja
toimielinten tehtävät
ja tarkoitteet.
VK voi halutessaan
tarkentaa pyydettyä
termistöä, jonka
pohjalta KirTo toimii.

5. Muuta
3. Suuntaviiva: A.A. Answering -KirTolla on käännetty ja oikoluettu
Services/Vastauspalvelu tekstin ja ko. suuntaviiva ja se on pyytänyt
sisällön tarkastus
kokemuksia eri alueilta saadakseen
käytännön läheisen toimintaohjeen
aikaiseksi.

- Vastauspalvelu on vielä työn
alla

Muuttumaton sanoma muuttuvassa maailmassa”
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4. Pandemia käytänteet
Neuvoston KirTolle osoittamana
tehtävänä oli pohtia, mistä ja
miten saada kokemuksia muiden
maiden AA-toiminnasta koronaaikana.

- KirTo löysi BOX 459 tiedotteesta
sekä USA:n/Kanadan rakenteen
julkaisemista tiedotteista
kokemuksia asiasta.

-

KirTo teki näihin
käännöstyöt ja jakoi
ne Palveluneuvostolle.

6. Toimikunnan itsetutkistelu
Suoritetaan toimikauden kuluessa
tai viimeistään 2020-2021
toimikauden loppupuolella ennen
toimintakertomuksen
valmistumista ja julkaisua

-

Suoritettiin syyskuun
5.päivän KirTon kokouksen
yhteydessä

-Alustuksena käytettiin
käsitteitä 5 ja 11. Alustuksien
ja avustavien kysymysten
pohjalta kokemuksien jakoa,
rakentavaa itsetutkiskelua ja
keskustelua, jossa keskeisinä
asioina pinnalle nousivat
ryhmäomatunnon äänen
toteutuminen
toimikuntatyössä,
palvelualttius toimikunnassa
sekä kutsuttujen jäsenten rooli

-
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C 3. TIEDOTUS- JA YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTARAPORTTI 2020‒21
Tiedotustoimikunta hoitaa tiedottamiseen liittyviä tehtäviä ja pyrkii julkisen tiedottamisen avulla
parantamaan AA:n tunnettavuutta ja poistamaan vääriä käsityksiä. Tämän ulkoisen tiedottamisen lisäksi
se vastaa valtuustorakenteen sisäisestä tiedottamisesta sekä kokoaa ja välittää tiedottamiseen liittyvää
materiaalia. Se vastaa kotisivujen ylläpitämisestä ja päivittämisestä. (Palveluopas)
Yhteistyötoimikunta hoitaa yhteistyötä alkoholismin hoidon parissa toimiviin yhteisöihin ja
ammattilaisiin. Se tehtäviin kuuluvat kansainväliset asiat ja yhteydenpito AA-liikkeen kanssa.
(Palveluopas)
Marraskuussa 2020 tiedotustoimikuntaan yhdistettiin yhteistyötoimikunta. Ne toimivat yhdis-tettynä
vuoden 2021 valtuustokokoukseen asti. Syynä oli luottamusmiesten vähäinen määrä.
Neuvoston luottamushenkilöistä mukana on ollut Anna ja Heikki. Anna on toiminut puheen-johtajana.
Kutsuttuja jäseniä ovat olleet Jaana, Jari, Kimmo, Olli, Petteri, Taina ja Tommy. Taina on toiminut
sihteerinä. Jaana toimii 24. valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan pu-heenjohtajana. Olli vastaa
yhteistyöstä päihdealan toimijoiden kanssa.
Tommy on osallistunut kokouksiin pohjoismaisena valtuutettuna. Jari hoitaa kotisivuja
(www.aasuomi.fi) ja lisää sinne materiaalia. Tauno on hoitanut jo pitkään kotisivujen ilmoi-tustaulua ja
tapahtumakalenteria eli lisää sinne ilmoituksia. A-jäsen Maria Soini osallistunut jonkin verran
kokouksiin. Heikki erosi palveluneuvostosta ja toimikunnasta talvella 2021.
Kokouksia on ollut kuusi ja ne on pidetty etäkokouksina Skypen välityksellä. Toimikunta on pitänyt
kokoukset etänä jo ennen korona-aikaa.
On osallistuttu Päivytin kokouksiin. Päivyt on valtakunnallinen päihdealan toimijoiden verkos-to. Olli
ja Jari osallistuivat Zoomin kautta 16.12.2020 Helsingin yliopiston lääketieteen opiskelijoille
tiedottamiseen
Edellinen valtuustokokouksen antamista tehtäväsuosituksista toimikunta sai hoidettavaksi kolme
tehtävää. Ensimmäinen niistä oli seuraava: Selvä-lehden tuottamista ja julkaisemista jatkossa pidetään
tärkeänä. Toimikunta on osallistunut aktiivisesti lehden tekemiseen.
Toinen tehtävä oli seuraava: Kotisivujen päivitykseen ja teknisiin ratkaisuihin tulee paneutua.
Kokousluettelon tilanne oli yhteinen huolenaihe.
Toimiston tietokoneongelma saatiin hoidettua ja tammikuussa 2021 sinne saatiin uusi tieto-kone.
Samalla järjestyi myös tietokoneliittymä, jossa oli myöskin ollut ongelmia pitkän aikaa.
Kotisivujen pohja on tehty 10 vuotta sitten. Sen takana oleva koodi alkaa rapautua, ja sivut vaatisivat
uudistamisen kokonaan. Kotisivujen alusta ei tule olemaan ongelma, mutta ketkä siirtävät sisällön.
Päätettiin, että kun asia on ajankohtainen, aletaan toimia. Kotipalvelin OVH-palvelimella ja se on
kustannustehokas ratkaisu.
Kokousluettelo (aakokoukset.net) on yksityisen AA:laisen hoitama kokousluettelo. Kukin ryhmä
huolehtii ja vastaa itse omien tietojensa päivittämisestä ja ilmoittamisesta.
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Kokousluettelo (aakokoukset.net) on yksityisen AA:laisen hoitama kokousluettelo. Kukin ryhmä
huolehtii ja vastaa itse omien tietojensa päivittämisestä ja ilmoittamisesta.
Kolmas asia: Pohjoismaiseen yhteistyöhön on tahtotila ja sitä tulee viedä eteenpäin muiden
pohjoismaiden kanssa esimerkiksi mahdollistamalla digitaaliset etäkokoontumiset.
Pohjoismainen valtuutettu Tommy on ollut sähköpostilla yhteydessä muihin Pohjoismaisin. Yhteistyö
ja kokoontumiset ovat olleet pysähdyksissä ja vastauksia tuli nihkeästi. Pohjois-mainen yhteistyöhön ei
ole tuntunut olevan innokkuutta muualla kuin Tanskassa.
Toimikunta on osallistunut koko neuvostoa koskevaan tehtävään, joka liittyy esitykseen uusista
luottamusmiehistä.
Edellinen valtuustokokous antoi neuvostolle evästykseksi seuraavan huomion: toimikunta voisi olla
yhteydessä erilaisiin vammaisjärjestöihin, joilta voitaisiin saada tietoa siitä, miten eri-laiset liikuntaja aistirajoitteiset alkoholistit voisivat osallistua kokouksiin.
Uutiskirjeessä oli ryhmille suositus ottaa itsetutkistelu- tai asiakokouksessa esille esteettömyys. Miten
rajoitteita omaavalla onnistuu osallistuminen suljettuun kokoukseen? Ryhmissä olisi hyvä miettiä
etukäteen tapoja toimia kyseisissä tilanteissa. Asia liittyy aiem-massa valtuustokokouksessa olleeseen
aloitteeseen, jossa pyydettiin pohtimaan vammaisen henkilön avustajan osallistumista suljettuun
kokoukseen.
Samoin aiempi valtuustokokous ehdotti, että neuvosto selvittää edellytyksiä osallistua eri terveys- ja
sosiaalialan tai vastaavien messuille ja koulutuspäiville. Mahdolliset kustannukset voidaan ottaa
huomioon suhteessa saavutettaviin lisähyötyihin.
Tiedotustoimikunta vastaa, että messutapahtumat voidaan jakaa valtakunnallisiin ja paikallisiin eli
alueellisiin. Esimerkiksi lääkäripäiville osallistuminen on niin kallista, ettei se ole mahdollista.
Valtakunnallisille opintopäiville yms. on mahdollista päästä puhumaan. Kannattaa käyttää hyväksi
suhteita, jos sellaisia on.
Paikallisiin sosiaali- ja terveysalan tilaisuuksiin osallistuminen päätetään paikallisesti ryhmissä ja
alueilla. Netti-tiedottamista voisi harjoitella. Toimikunnan Olli on ollut tiedottamassa AA:sta
Tampereen yliopiston Nettiseminaarissa 12.10.2020. Kuulijoina oli 120 lääketieteen opiske-lijaa. Maria
Soini kertoi myös kokemuksiaan messuihin ja tapahtumiin liittyen. Toimikunta on käytettävissä, kun
alueet tai ryhmät kaipaavat tietoa ja kokemusta messuihin osallistumisesta. Varsinainen työ jää
hoidettavaksi paikallisesti, ja sitä tehdäänkin jonkin verran.
Toimikunta on nostanut esiin sähköpostin merkityksen sisäisen tiedottamisen keinona. Anonyymien
Alkoholistien sisäisen tiedottamisen tärkein keino on sähköpostin lähettäminen ja siihen liittyvät
sähköpostiosoiteryhmät, kuten niin sanottu suuri jakelu.
Toimikunta lanseerasi sisäistä tiedottamista varten Uutiskirjeen. Se on sähköinen kirje, jossa kerrotaan
jäsenistölle toimiston ja neuvoston asioista. Ajatuksena on, että siihen koottaisiin tiedottamista ja että se
ilmestyisi säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa. Kauden aikana Uutiskirje lähetettiin jäsenistölle kaksi
kertaa.
Uutiskirjeessä esiteltiin uusi A-jäsen Maria Soini. Toimikunta on tehnyt itsetutkiskelua valtuustokokouksen aiemman itsetutkiskelua koskevan suosituksen mukaisesti.
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C 4. Valtuustokokoustoimikunnan raportti 2019–2020
Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2020–2021
Toimikunta järjestäytyy ensimmäisen kerran lokakuussa 2020 ja sen tulevat muodostamaan
neuvoston esittämät, 23. valtuustokokouksen hyväksymät ja neuvoston nimittämät
luottamushenkilöt sekä toimistonhoitaja. Lisäksi se täydentää itseään kutsumalla jäseniksi valitun
24. valtuustokokouksen puheenjohtajan ja sen sihteeristön jäsenen sekä toisen Pohjoismaiden
valtuutetun. Lisäksi se voi täydentää itseään katsomallaan osaamisella hoitaakseen sille määräytyvät
tehtävät. Palveluneuvosto hyväksyy toimikunnan esitykset jäsenikseen. Toimikunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Se tulee laatimaan yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman
valtuustokaudelle: Palveluoppaan mukainen toimenkuva, palveluneuvostolta saadut 23.
valtuustokokouksen antamat toimintasuositukset, tehtävät ja evästeet. 23. valtuustokokouksesta
saatavat palautteet ja hengellinen kokemus sekä toimikunnan omat tavoitteet itsetutkiskelu ja
aloitteellisuus.
Toimikunta vastaa taloudenpidosta ja raportoinnista yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa. Se seuraa
palvelutoimiston toimintaa ja pyrkii korjaamaan havaittuja epäkohtia sekä järjestää niin, että
toimisto pystyy hoitamaan sisäisen tiedonkulun niin että se palvelee alueita, piirejä ja ryhmiä
parhaalla mahdollisella tavalla. Toimikunta työskentelee tunnollisesti niin, että palveluoppaan
mukaiset sen toimenkuvaan kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuiksi AA:n palvelun hengessä. Se
sitoutuu kaikissa toimissa noudattamaan AA:n hengellisiä perinteitä ja toimintatapoja sekä
valtuustorakenteen keskeisiä perusperiaatteita.
Toimikunta raportoi sekä suullisesti että sähköisesti palveluneuvostolle ja 24. valtuustokokoukselle.
Aluevaltuutetut pidetään tiedonsaannin piirissä koko valtuustokauden ajan. Toimikunta pyytää
aloitteita ja kokoaa saapuneet aloitteet sekä taustoittaa niitä 24. valtuustokokoukselle. Se koostaa
valtuustokokouksen materiaalin ja hoitaa kokousjärjestelyt. Toimikunta laatii valtuustokokouksen
loppuraportin, joka tulee saataville kotisivuillemme. Toimikunta pyrkii omissa toimissaan tekemään
eläväksi valtuustokauden teemaa.
Valtuustokokoustoimikunnan toimintakertomus 2020–2021
Toimikunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Zoom-alustalla tammikuussa 2021.
Kokoonpanoksi muodostui luottamushenkilöinä Timo ja Nina sekä toimiston hoitaja Nisse.
Kutsutuna jäsenenä on osallistunut Olli T. Puheenjohtajana on toiminut Nina. Virustilanne on
sotkenut asioita ja Timo on ollut sivussa toiminnasta.
Toimikunta on kokoontunut valtuustokauden aikana kaksi kertaa Zoom-alustalla. Jäsenet ovat
lisäksi pitäneet yhteyttä sähköpostilla ja puhelimitse. Se on raportoinut toiminnastaan sekä
suullisesti neuvoston kokouksissa että toimittamalla kokousmuistiot luottamushenkilöille ja muiden
toimikuntien jäsenille sähköpostilla. Syyskuussa toimikunta valmisteli loppuun valtuustokokousta
ja kokousmateriaalia palveluneuvoston toimikuntana.
Toimikunta on huolehtinut siitä, että palvelutoimisto on toiminut palveluoppaan kuvaamalla tavalla
ja että se on tiedottanut alueita, piirejä ja ryhmiä sovitulla tavalla. Palvelutoimistolla on
toimistohoitajana toiminut Nisse. Hän on raportoinut palveluneuvostolle ja raportoi myös 24.
valtuustokokoukselle.
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Valtuustokokoustoimikunta on kaiken saadun kokemuksen ja sovittujen käytäntöjen sekä
palveluoppaan hengen mukaan valmistellut 24. valtuustokokousta ja sen materiaalin. Tämä on saatu
järjestymään poikkeustilan alla. Valtuustokokousta jouduttiin siirtämään huhtikuun lopulta
lokakuulle.
Toimikunta on kyennyt toimimaan AA:n perinteitä ja AA-hengen mukaisia tapoja vaalien.
Se on pyrkinyt olemaan aloitteellinen ja vaalinut AA:n hengellistä kokonaisuutta.

Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2020–2021
Toimikunta järjestäytyy ensimmäisen kerran lokakuussa 2021 ja sen tulevat muodostamaan
neuvoston esittämät, 24. valtuustokokouksen hyväksymät ja neuvoston nimittämät
luottamushenkilöt sekä toimistonhoitaja. Lisäksi se täydentää itseään kutsumalla jäseniksi valitun
25. valtuustokokouksen puheenjohtajan ja sen sihteeristön jäsenen sekä toisen Pohjoismaiden
valtuutetun. Lisäksi se voi täydentää itseään katsomallaan osaamisella hoitaakseen sille määräytyvät
tehtävät. Palveluneuvosto hyväksyy toimikunnan esitykset jäsenikseen. Toimikunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Se tulee laatimaan yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman
valtuustokaudelle: Palveluoppaan mukainen toimenkuva, palveluneuvostolta saadut 24.
valtuustokokouksen antamat toimintasuositukset, tehtävät ja evästeet. 24. valtuustokokouksesta
saatavat palautteet ja hengellinen kokemus sekä toimikunnan omat tavoitteet itsetutkiskelu ja
aloitteellisuus.
Toimikunta vastaa taloudenpidosta ja raportoinnista yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa. Se seuraa
palvelutoimiston toimintaa ja pyrkii korjaamaan havaittuja epäkohtia sekä järjestää niin, että
toimisto pystyy hoitamaan sisäisen tiedonkulun niin että se palvelee alueita, piirejä ja ryhmiä
parhaalla mahdollisella tavalla. Toimikunta työskentelee tunnollisesti niin, että palveluoppaan
mukaiset sen toimenkuvaan kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuiksi AA:n palvelun hengessä. Se
sitoutuu kaikissa toimissa noudattamaan AA:n hengellisiä perinteitä ja toimintatapoja sekä
valtuustorakenteen keskeisiä perusperiaatteita.
Toimikunta raportoi sekä suullisesti että sähköisesti palveluneuvostolle ja 25. valtuustokokoukselle.
Aluevaltuutetut pidetään tiedonsaannin piirissä koko valtuustokauden ajan. Toimikunta pyytää
aloitteita ja kokoaa saapuneet aloitteet sekä taustoittaa niitä 25. valtuustokokoukselle. Se koostaa
valtuustokokouksen materiaalin ja hoitaa kokousjärjestelyt. Toimikunta laatii valtuustokokouksen
loppuraportin, joka tulee saataville kotisivuillemme. Toimikunta pyrkii omissa toimissaan tekemään
eläväksi valtuustokauden teemaa.
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D 1. POHJOISMAIDEN YHTEISTYÖ 2021-21

Pohjoismaiseen yhteydenpitoon, johon 23. VK:kin antoi toimintasuosituksen, on
ryhdytty aloitteellisesti.
Nuoremman PMV:n valintaa valmistellaan 24. VK:n käsittelyyn.

Ollaan oltu sähköpostilla yhteydesä 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 (maailmanpalveluvalt.) 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.
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D 2. Toimistonhoitajan Raportti

Ryhmät
-Ryhmille on välitetty niille suunnatut tiedotteet ja muu informaatio.
-Välitetty ryhmien muuttuneita tietoja eteenpäin. Muutama ryhmä lopettanut
toimintansa ja jokunen siirtynyt ”Nimettömien” leiriin.
Piirit ja alueet
-Perustettu dokumentti alueiden ja piirien itsetutkiskelukokemuksille.
-Arkistoitu muistioita alueiden toiminnasta, huolestuttavasti vain kaksi aluetta näyttää
toimivan hyvin, kaksi vaivalloisesti, loput ovat nukkuneet jo kauan.
Valtuutetut
-VK23 loppuraportti lähetetty valtuutetuille.
-Aluekohtaiset talousraportit lähetetty valtuutetuille.
-Neuvoston kaikkien toimikuntien muistiot on jaettu valtuutetuille.
Neuvosto
-23. VK pöytäkirja ja raportti jaettu neuvoston jäsenille.
-Neuvoston ja sen kaikkien toimikuntien muistiot lähetetty neuvoston jäsenille.
-Toimistonhoitaja on osallistunut muutamaan neuvoston ja kaikkiin valtuustokokoustoimikunnan kokouksiin.
Valtuustokokoukset
-23. VK:sta tulleet palautteista koostettu yhteenveto ja laadittu tarvittaessa muutosehdotuksia.
-Välitetty vastaukset VK23 käsiteltyihin aloitteisiin aloitteen tekijöille.
Pyydetty laajalla jakelulla alotiieita VK24 käsittelyyn.
-Lähetety alueille ja valtuutetuille VK24 materiaalia, sekä pyyntö kirjata ja lähettää
toimistolle kokemuksia sekä ryhmissä että alueilla ja piireissä suoritetusta itsetutkiskelusta Käsitteisiin nojautuen.
-Välitetty toimistolle saapuneet aloitteet ValTo:lle sekä osallistunut VK24
valmisteluun.
Toimisto
-Yhteystietolistoja päivitetty uusien tietojen saapuessa.
-Vastattu kotisivujen kautta tulleisiin avunpyyntöihin, koronakevään ja kesän aikana
näitä tuli tavallista enemmän.
-Pohjoiskymen piirille postitettu useampaan kertaan esitteitä.
-Arkistoitu muistiot, pöytäkirjat ja raportit sekä paperisina että sähköisinä.
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-Maapostia haettu n. 10 päivän välein, yleensä AA-lehtiä muista pohjoismaista,
satunnaisesti joku lasku.
-Postitettu Selvä-lehdet.
-Päivystetty etänä 15.-30. 6. ja 1.-15. 8. heinäkuussa ei päivystystä, sähköpostia
kuitenkin koko ajan seurattu ja puhelin oli toimistonhoitajan mukana ja lähes koko
ajan päällä.
-Toimisto teitokone on uusittu ja netti-yhteydet hoituu DNA:n Prepaid-liitymän
kautta.
-Arkistokaappien sisällöt on inventoitu ja luetteloitu, asia vielä kesken.
-Samoin koneelle tallennetut dokumentit järjestetty järkiperäisepään järjestykseen ja
helpommin löydettäviksi. Tämäkin projekti vasta alullaan, on kuitenkin aloitettu
eniten käytetyistä tiedostoista.
-Vierailut toimistolla ollut korona-aikana lähes nollassa, sen sijaan on ollut paljon
kysymyksiä ja avunpyyntöjä sekä puhelin- että nettikysymyksiä. puhelin on soinut
sekä päivystysaikana että sen ulkopuolella.
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D 3. Selvä-lehden raportti 2020‒21

Selvä-lehden raportti 2020‒2021
Lehti on jatkanut ilmestymistään yhtä pirteänä kuin ennenkin. Siitä julkaistiin kuusi numeroa,
ja painosmäärä oli 130 kpl / kerta. Joulukuun numerossa oli värilliset kannet.
Yksityisiä tilaajia on noin 80 kappaletta ja lehden tilaavia ryhmiä tai yhteisöjä noin 30
kappaletta. Lehti on luettavissa myös netissä seuraavassa osoitteessa:
http://www.selvalehti.org/jupgrade/. Anonyymien alkoholistien kotisivulta löytyy linkki
sähköiseen lehteen.
Lehti on taloudellisesti omavarainen. Tulot muodostuvat tilaajamaksuista ja nettilehden
lukijoiden tuesta. Joidenkin ryhmien ja yksityisten henkilöiden lisätuki on ratkaisevaa, jotta
tulot kattavat menot. Kulut muodostuvat lähinnä lehden monistamisesta ja postituksesta.
Lehden toimituksesta on vastannut sekatoimittaja tiiviinä apunaan tiedotustoimikunta. Tiimiin
kuuluu kääntäjiä, postittajia sekä tilinhoidosta ja tilausrekisteristä vastaava henkilö. Postitus
on hoitunut pääosin toimistolta käsin. Lehdenteosta kiinnostuneita ihmisiä haetaan. Lehti on
ollut Anonyymien Alkoholistien julkaisu vuoden 2017 alusta lähtien.
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E 1. YLEISISTUNNON ESITYSLISTA
YLEISISTUNTO, perjantai
1. Kokouksen avaus
2. Tervetulotoivotus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Peruskirjan mukaisesti kokoonkutsuttu
palveluvaltuusto on päätösvaltainen omissa asioissaan. Kts. Palveluopas s. 51)
6. Ilmoitukset ja toimintatavat (aikataulu, yhteisön jäsenten tasavertaisuus, puheenvuorojen
pyytäminen puheenjohtajalta käsimerkillä, äänestykset)
7. Valtuustokokouksen kokoonpanon ja äänivaltaisuuden toteaminen
8. Valitaan ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkistajat
9. Tervehdykset (GSO, naapurirakenteiden edustajat ym.)
10. A-jäsenten raportit
11. Palveluneuvoston ja sen toimikuntien toiminnan esittely
12. Pohjoismaiden palveluvaltuutettujen raportti
13. Selvä-lehden raportti
14. Alueiden raportit (Pohjoinen, Läntinen, Itäinen, Eteläinen, Pääkaupunkiseutu ja Ruotsinkieliset
Suomessa)
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YLEISISTUNTO, lauantai
Esityslista
1. Kokouksen avaus (perjantaina avattu yleisistunto jatkuu toimikuntatyöskentelyn jälkeen)
2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan toteaminen, sihteerien toteaminen ja osallistujien
toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Kokouksen aikataulusta sopiminen, toimikunnan työn tulosten esittämisestä sopiminen
5. Seuraavan kauden teema
6. Bill W:n ystävät ry:n talousraportti
7. Luottamushenkilöiden nimeäminen ja vahvistus
8. Seuraavan valtuustokokouksen paikka, ajankohta ja kustannukset
9. Seuraavan valtuustokokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
10. Valtakunnalliset tapahtumat

YLEISISTUNTO, sunnuntai
Esityslista
1. Kokouksen avaus (perjantaina avattu yleisistunto jatkuu toimikuntatyöskentelyn jälkeen)
2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan toteaminen, sihteerien toteaminen ja osallistujien
toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Kokouksen aikataulusta sopiminen, toimikunnan työn tulosten esittämisestä sopiminen
5. Palaute neuvoston ja sen toimikuntien työskentelystä
6. Aloite 1
7. Aloite 2
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E 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN TOIMIKUNTIEN ESITYSLISTA
Toimikunnan kokous
1. Kokouksen avaus
2. Toimikunnan järjestäytyminen: puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valinta
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Kirjaamistavasta sopiminen, aikataulusta sopiminen, toimikunnan työn tulosten esittämisestä
sopiminen
5.1. Itsetutkiskelu: Valtuuston toiminta 4. käsitteen valossa
5.2. Itsetutkiskelu: Valtuuston toiminta 5. käsitteen valossa
Itsetutkiskeluissa hyödynnetään käsitevihon lopussa olevat tarkistuslistan kysymyksiä
6. Neuvoston vastaavan toimikunnan työskentelyn tarkastelu (raportin pohjalta)
7. Neuvoston työskentelyn tarkastelu (raportin pohjalta)
8. Aloite 1
9. Aloite 2
10. Seuraavan valtuustokokouksen tämän toimikunnan puheenjohtajan ja varahenkilön valinta
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen
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E 3. Aloitteet 24. PVK
Aloite 1
ALOITE 24. VK: LLE:
ANONYYMIEN ALKOHOLISTIEN SEKÄ BILL W YSTÄVÄT RY:N NYKYTILA JA TULEVAISUUS.

Hyvät valtuustokokouksen toimikunnat sekä Iso Sali. Olemme varmasti kaikki tietoisia, että
palvelurakenteemme on viime vuosina alkanut kohdata haasteita lukumäärässä niin
palveluvaltuutettujen- kuin palveluneuvoston jäsenten suhteen.
Olette kuulleet valtuustokokouksessa tiettävästi ennen toimikuntien kokoontumista jo alueiden
alueraportit. Ne kertonevat alueiden ryhmien sekä alueen toiminnan aktiivisuuden.

-

Miten näette Anonyymien alkoholistien lähitulevaisuuden?
Mitä toimia ehdotatte alueelle ja siellä toimiville ryhmille sekä palveluneuvostolle?

Toivon aiheen tiimoilta objektiivista tutkiskelua AA:n hengen mukaisesti.

Terveisin, huolestunut fundeeraaja Läntisestä-Suomesta

Aloite 2

KESKUSTELUALOITE 24. VK:LLE:
KORONAVUODEN OPIT JA KOKOEMUKSET, MITÄ MUISTETTAVAA SEURAAVALLE
KERRALLE?

Kun ryhmä on vain online-kokousten varassa, miten varmistetaan
tai on varmistettu:

-sanomansaatto ja tulokkaan vastaanotto
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-tiedon kulku
-omavaraisuus AA:n kaikilla tasoilla
-muuta huomioitavaa…

Kun ryhmä on rajoituksien puitteissa tai niistä huolimatta pitänyt livekokouksia:

-millä tavoin on pystytty toimimaan rajoitusten puitteissa
-muuta huomioitavaa…

_

_

_

_

_

Alla kokemuksia USA/Kanadasta (KirTon käännös)

Box 459, syksy 2020
Tämän vuoden maaliskuun puolivälissä, Coronavirus-pandemian alkaessa, valot pimenivät yleishallinnon
toimistossa, kun G.S.O.: n työvoima hajosi koteihinsa auttaakseen edelleen jäseniä kantamaan nimettömien
alkoholistien viestiä. Päivien myötä A.A: n monet keskustoimistot pyrkivät pysymään avoimina olennaisen
tehtävänsä suorittamiseksi ja A.A. ryhmät ryhtyivät käyttämään virtuaalialustoja varmistaakseen, että
alkoholistit kaikkialla voisivat tavata ja pysyä raittiina. Viime kuukausien aikana tilanne, jollaista A.A. ei ole
aiemmin kohdannut on otettu vastaan rohkeudella, kovalla työllä ja luovuudella.

Kärsivät alkoholistit ovat kääntyneet A.A.:n puoleen 85 vuoden ajan, ja tarve AA:lle ei ole koskaan ollut
suurempi. Työntekijöiden fyysisestä etäisyydestä huolimatta G.S.O. :nToimitusjohtaja Greg T. kirjoitti
kesäkuussa kirjeessä Fellowshipille: “G.S.O. New Yorkissa tukee edelleen palvelun kaikkia tasoja.
Kirjallisuutta on vielä julkaistava ja jaettava, puheluihin on vastattava, online-alustoja on vielä päivitettävä
ja tukitoimia ylläpidettävä. "
Samaan aikaan, G.S.O. vt. talousjohtaja Bob W.:n mukaan, kohdattiin haasteita: ”COVID-19: n alettua
välittömästi seurasi, että G.S.O. julkaisujen ja kirjallisuuden myynti laski jyrkästi. " Molempien rahoitusten
äkillinen romahdus, koska ihmiset eivät voineet osallistua samalla tavalla kokouksiin eivätkä ostaa kirjoja
ryhmän pöydästä tai paikallisesta toimistosta, pakotti A.A.:n suorittamaan 3 miljoonan dollarin noston
vararahastostaan huhtikuun lopussa. Onneksi sen jälkeen A.A. ryhmien ja jäsenten maksut ovat kasvaneet
dramaattisesti, mikä huipentui 1,1 miljoonaan dollariin heinäkuussa; hämmästyttävä kädenojennus. Leslie
Backus, joka raportoi AA: n taloudellisesta tilanteesta AA: n virtuaalisessa 70. yleiskonferenssissa ja joka oli
”Muuttumaton sanoma muuttuvassa maailmassa”
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myös esillä Fellowshipille julkaistussa videossa "COVID-19 & the Seventh Tradition" (https: // vimeo.com /
430834698), sanoo Fellowshipin vastauksesta: "Tämä vastasi Seitsemännen perinteen henkinen perinnettä
käytännössä, yksi henkilö astui auttamaan muita jäseniä uudestaan ja uudestaan." Bob W. lisää: "Enemmän
kuin todelliset dollarit itse, kyse on osallistumisesta, ja se saa minut tunteelliseksi. Tämä osallistumisen
periaate perustuu neljänteen käsitteeseemme ja seitsemänteen perinteeseen. Raha ja henkisyys
sekoittuvat koriin.
Teknologian puolella G.S.O. on tehnyt paljon kovaa työtä pandemian jälkeen, jotta ryhmien olisi helpompi
suorittaa seitsemännen perinteen panoksensa eri digitaalisten alustojen kautta.
Mielestäni on mahdollista, että kun G.S.O. ilmoitti ottaneensa 3 miljoonaa dollaria vararahastosta, ihmiset
alkoivat ajatella sitä ja puhua siitä. Tiedän, että minä tein noin. Itse asiassa mielestäni A.A.laisilla on vastuu
puhua siitä, sanoa: "Tarvitsemme lahjoituksia juuri nyt."
On kulunut yli viisi kuukautta siitä kun AA kokoukset ovat pääosin siirtyneet verkkoon. G.S.O.: n
verkkosivulla olevassa kokousoppaassa on nyt yli 1000 virtuaalikokousta.
Monet A.A. ryhmät ovat ryhtyneet käyttämään teknologiaa. Jotkut jäsenet ovat edelleen epävarmoja
online-kokouksissa, joten he osallistuvat niihin harvoihin henkilökohtaisiin kokouksiin, tai he käyttävät
kirjallisuutta tai puhelinta yhteydenpitoon yhteisöön ja AAlaisiin. Toiset, jotka ovat korvanneet fyysiset
kokoukset luontevammin online-kokouksilla, eivät ole vielä halukkaita palaamaan kokoustiloihin, koska ovat
huolissaan virus ja tauti kuormituksen lisääntymisestä joillakin alueilla. Lopulta näiden kahden ryhmän on
palattava takaisin yhteen ja selvitettävä matkan varrella mahdollisesti syntyneitä hämmennyksiä tai
loukkaantuneita tunteita.

New Yorkin ryhmä, joka isännöi useita kokouksia joka viikko, laati alla olevat ohjeet.
Nämä ovat joitain heidän käytännön ehdotuksiaan:
• Huoneessa saa olla vain x tuolia ja vain x henkilöä sallitaan osallistua. (Numero x säädetään huoneen
kokoon siten, että tuolien välillä on 6 jalan etäisyys.)
• Maskeja tulee käyttää aina. Henkilö, joka kieltäytyy käyttämästä maskia, ei saa tulla sisään. Ryhmän tulisi
pyrkiä toimittamaan maskeja henkilöille, joilla ei ehkä ole omia sisään tullessaan.
• Kylpyhuoneiden tulee olla lukittuja ja poissa käytöstä.
• Käteisrahaa ei pidä kerätä. Seitsemännen perinteen lahjoitukset voidaan tehdä PayPalin tai muun
digitaalisen välineen avulla.
• Puheenjohtaja voi ylläpitää luetteloa etunimistä ja viimeisistä alkukirjaimista sekä puhelinnumeroista (ja
tuhota ne 14 päivän kuluttua), jos N.Y.C. tai N.Y.S. vaatii kontaktien jäljittämistä.
• Yhteiskäyttö kirjallisuutta ei saa olla.

• Ryhmässä tulee olla desinfiointiainetta ja koettaa pitää saatavilla käsien desinfiointiainetta, jotta ryhmän
jäsenet voivat desinfioida kokousten välillä.
• Samoin kuin palo-ohjeiden enimmäishenkilömäärä, ryhmän jäsenten tulisi hallita mahdollisia ylimiehitys
tilanteita auttamalla ihmisiä löytämään muita kokouksia tai tarjoamaan paikkoja niille, joilla on palavia
tarpeita tai haluja osallistua kokoukseen.
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• Olisi tarjottava mahdollisuus osallistua "hybridikokoukseen" online-verkkoalustalla (jos siihen on ryhmän
omatunnon päätös).
• Jokaisessa kokouksessa on luettava ilmoitus, joka korostaa COVID-19-riskiä haavoittuvassa asemassa
oleville väestöryhmille.

Alue 48 (Hudson / Mohawk / Berkshire New York) on antanut monia samoja suosituksia lisäämällä
muutamia muita, jotka lähtevät vieraanvaraisuudesta, kirjallisuudesta, uusista tulokkaista ja uusista /
uudistetuista palvelumahdollisuuksista:
• Vieraanvaraisuus tulisi keskeyttää: jäsenet voivat tuoda omat juomansa. Tai yksi henkilö voidaan nimetä
kaatamaan kahvia ja toimittamaan henkilökohtaisesti kasvosuoja ja käsineet.
• Jäsenten tulee tuoda omat kirjansa (ilman jakoa). Ja / tai kaikki kirjallisuudet voidaan desinfioida.
• Aloittelijan pakkausten - muovipussien, jotka sisältävät valmiiksi painetun luettelon ryhmien nimistä ja
numeroista, esitteitä ja muuta aloitusmateriaalia (kaikki desinfioidut), tulisi olla uusien tulokkaiden
saatavilla.
• Ryhmät voivat harkita uusia palvelutehtäviä, kuten "hengellinen puhdistaja" / turvallisuushenkilö ja
tekninen henkilö virtuaalisten ja hybridikokousten ylläpitoa varten. Vastaanottaja/Tervehdystehtävät
voidaan uudistaa sisällyttämällä seitsemännen perinteenkortin, painetut ryhmäkäytännöt ja / tai tärkeät
luettelot ja numerot. Tarkistetut puheenjohtaja- ja sihteeritehtävät voivat sisältää sopimusten
jäljitysluetteloiden käsittelyn.

Hybridi-kokoukset näyttävät olevan käytännöllisin tapa tuoda ryhmät hitaasti yhteen, koska ne pystyvät
tavoittamaan sekä henkilökohtaisesti osallistuvat, että samanaikaisesti virtuaalisesti osallistuvat henkilöt.
On kuitenkin joitain erityisiä näkökohtia, jotka saattavat vaikeuttaa tätä käytännön ratkaisua. Monet
ryhmät - joko ennakoineet näitä huolenaiheita tai kokeneet ne - tuovat esiin useita asioita:

• Kun jäsen tuntee olonsa epämukavaksi hybridikokouksessa, hänen mahdollisuutensa vetäytyä ulos tai
autoonsa on mahdollista vain, jos hänellä on älypuhelin - huomio uudelle tulijalle.
• Monet ryhmät tarvitsevat ylimääräisiä tietokoneita sekä lisättyjä ääni-, video- ja vahvistinlaitteita.
• Tarvitaan kaksi puheenjohtajaa - yksi henkilökohtaiseen tapaamiseen ja toinen verkkokokoukseen.
• Niille, jotka eivät halua tulla nähdyksi kamerassa, olisi oltava käytettävissä pimennysalue.
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