Vaikkakin vain noin 1 % jäsenistöstämme tulee kirjallisuuden avulla yhteisöömme, AA ei
mitenkään toimisi, jos ohjelmamme, historiamme ja kokemuksemme eivät olisi kirjattuina niin kuin ne nyt ovat.

Valtuustokokouksen ja paikallistoimistojen
laatima kirjallisuus täydentävät erinomaisesti toisiaan, eikä valtuustokokouksen tehtäviin
kuulu muun kirjallisuuden kieltäminen.

Osan AA-kirjallisuudestamme löytää vuosittain ilmestyvästä kirjallisuusluettelosta ”Conference-Approved Literature and other Service Material” (USA/Kanada).

Kirjallisuus jaotellaan pääosin seuraavasti:

AA-kirjallisuutta on kahdenlaista: ”Conference-Approved” ja ”Not Conference-Approved Literature”. (Myös Suomessa on
kahdenlaista AA-kirjallisuutta: sekä valtuustokokouksen hyväksymää että muuta AAkirjallisuutta.)
”This is A.A. General Service ConferenceApproved Literature” -merkinnällä on varustettu kaikki kirjat, kirjaset ja lehtiset, joita
vanhimmasta AA-palvelutoimistosta (New
York) myydään. Tämä merkintä takaa, että
julkaisut ja tuotteet ovat läpikäyneet pitkän
ja huolellisen toimikuntatyöskentelyn ja että
tuotteet eivät ole ristiriidassa AA:n periaatteiden ja ohjelman kanssa.
Mutta on tärkeätä huomata, että kaikki AAkirjallisuustuotteet eivät tarvitse valtuustokokouksen hyväksyntää. Päinvastoin, suuri
määrä vaihtuvaa ja muuttuvaa palvelumateriaaliamme tulee AA:n paikallistoimistojen
kautta. Myös tätä materiaalia voi kutsua AAkirjallisuudeksi, jos se täyttää paikallisen jäsenistön tarpeen.

Iso kirja (Alcoholics Anonymous)
Kirjat ja kirjaset
Toipumisen lehtiset (pamfletit)
AA-ryhmäelämä
Yhtenäisyys ja palvelu
Palvelumateriaali (ammattilaisille, julkinen
tiedottaminen, yhteistyö ammattiyhteisöjen
kanssa, radio- ja tv-tiedottaminen, avoimet ja
suljetut laitokset)
Muu palvelumateriaali, kuten materiaali
kuulo- ja näkövammaisille, erilaiset opasteet,
audovisuaalinen materiaali, lehdet yms.
”Alcoholics Anonymous”
-kirja on oppikirjamme,
perusteoksemme, johon
koko toimintamme perustuu. Yhteisömme on
saanut nimensäkin tästä kirjasta jälkikäteen (v.
1939).
Tämä kirja on ainoa lähde, jossa ohjelmamme keskeiset asiat, sen sydän, selvitetään
tarkalleen. Isossa kirjassa selvitetään täsmälleen kuinka AA:n askeleet otetaan ja mikä on
ohjelmamme henki ja hengellisyys. Suomessa kirjan nimi on ”Nimettömät alkoholistit”.
(Suomen AA-kustannus ry)

Muista kirjoista mainittakoon:

”Experience, Strenght and
Hope”, jossa on 56 tarinaa
aikaisemmista kolmesta Ison
kirjan painoksesta.
”A. A. Comes of Age”, ”AA tulee täysiikäiseksi”, jossa Bill W. kertoo, kuinka AA
alkoi, kuinka askeleet ja perinteet muodostuivat ja kuinka AA kasvoi ja levisi maailmalle.
”As Bill sees it”, ”AA elämäntapana”, on
Billin kirjoituksia mielen rauhoittamiseksi ja
päivien inspiraatioksi.
”Daily Reflections”, ”Päivä kerrallaan”, sisältää suosittuja poimintoja kirjallisuudestamme joka päivälle.
”Dr. Bob and the Good Oldtimers”, ”Tri Bob
ja hänen aikalaisensa” on kertomus toisesta AA:n perustajajäsenestä.
”Pass it on”, ”Anna sanan kiertää” on kertomus Bill Wilsonista ja siitä, kuinka AA:n sanoma levisi maailmalle.
”Came to believe”, ”Opimme uskomaan”
-kirjassa AA:n jäsenet kertovat, mitä sanonta
”hengellinen herääminen” heidän kohdallaan
tarkoittaa.
”A.A. in Prison” -kirjassa kerrotaan, kuinka jäsenet löysivät tiensä AA-yhteisöön ollessaan
suljetuissa laitoksissa, vankiloissa.

”Living Sober”, ”Eläminen raittiina” -kirja sisältää jäsenten kokemuksia siitä, kuinka he
pysyvät raittiina päivän kerrallaan.
Ja sitten on tietysti kirja ”Twelve Steps and
Twelve Traditions”, ”Kaksitoista askelta ja
kaksitoista perinnettä”. Suomen AA-historia kertoo, että tämä kirja olisi käännetty aikoinaan Amerikassa suomen kielelle ja lähetetty meille ensimmäisenä AA-kirjana. Tästä
syystä meillä Suomessa sen varhaisempien
painosten etukanteen erehdyttiin laittamaan
teksti ”AA:n toipumisohjelma”, mikä selittänee sen, että joidenkin AA:n jäsenten mielestä juuri ”12 & 12” olisi AA:n tärkein kirja. Tämä
kirja sisältää 24 kpl Bill W:n esseitä (hänen
omia käsityksiään) 12 askeleesta ja 12 AA:n
perinteestä – hänen oltuaan raittiina noin
12 vuotta.
Toivomme kaikkien AA-jäsenten vähän kerrassaan tutustuvan omaan kirjoitettuun AAhistoriaamme, sillä jos emme tunne historiaamme, saatamme vaistomaisesti hyvää
tarkoittaen olla muuttamassa ohjelmaamme.
Ryhmän kirjallisuusasioita hoitavalta jäseneltä saat lisätietoa kirjallisuudesta.
Mukavia lukuhetkiä ja antoisia
keskusteluja AA-kirjallisuuden parissa.
Tämän taitelehtisen laati
palveluneuvoston kirjallisuustoimikunta 2009.

						

P.S. Suomen AA-kustannus ry on julkaissut oman
kirjallisuusluettelonsa suomenkielisestä AA-kirjallisuudesta,
jota on tilattavissa: www.aa.fi / Kirjallisuustilaus

