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Teema: AA:n Valtuustosuunnitelma — tie yhtenäisyyteen. 

 

Kokemusten jako teemasta. 

 

Merete alusti Norjan palvelurakenteesta ja totesi sen vastaavan muiden 

pohjoismaiden rakennetta.Tämän jälkeen keskusteltiin maiden 

palveluoppaista ja niiden sisällöistä.  

Tanska, Suomi ja Ruotsi keskustelivat palveluoppaiden saatavuudesta 

internetistä ja palvelutoimistosta. 

Tämän jälkeen jaettiiin kokemuksia maiden Valtuustokokouksista, 

äänestyksistä ja pöytäkirjojen pitämisistä. Norja kertoi kokemuksistaan 

Valtuustokokouksista, äänestyksistä ja valinnoista. Maissa korostettiin 

käännetyn materiaalin tärkeyttä. 

Tanskassa palvelurakenne toimii hyvin, kertoi vielä että heillä ei ole piirejä 

niin kuin muissa Pohjoismaissa vaan AA-Tanskassa jaettu alueisiin. 

Ruotsissa todettiin palvelurakenteen toimivan erinomaisesti. Ruotsi on hyvin 

tarkka saadakseen valituksi “oikean henkilön oikeaan paikkaan”auttamalla ja 

houkuttelemalla palveluhalukkuuteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Palveluoppaaseen on kirjattu lyhyt versio käsitteistä.  

Suomessa palveluhalukkuus vaihtelee alueittain, painopiste on rakenteen eri 

osien toimivuudessa. Toiminnassa on panostettu asioiden käsittelyyn 

neuvostossa ja valtuustokokouksissa. Kokemuksena on että asioiden 

käsittely toimikunnissa edesauttaa asioiden käsittelyn hengellistä puolta, 

ryhmäomatunnon etsintää. 

 

Keskinäinen suuntautuminen. 

 

Tanska ilmoitti että heillä ei ole ei-alkoholisti luottamushenkilöitä 

palvelussa.Tanskassa on suunnitelmissa palvelutoimiston muutto. Hattu 



rahat nousussa erityisesti 2017. Palveluopas-toimikunta päivittää opasta, 

tähän valmisteluun on  toimikunnalle annettu aikaa kaksi vuotta. 

Toimikuntaan oli vaikeaa saada jäseniä. Neuvoston seminaarissa lokakuussa 

keskusteltiin mm.alueiden yhteistyöstä. Todettiin myös että ongelmia 

rotaation kanssa on. 

Suomessa keskustellaan voidaanko USA/Kanadan GBS:n strategia 

suunnitelmaa hyödyntää. Suomessa on myös jäsenjulkaisu Selvä-lehti, 

suunnitellaan miten tulevaisuudessa lehteä toteutetaan. Pohjoismaista 

yhteistyötä on tehostettava, toivottavaa on olla aktiivisena mukana. 

Palveluopasta päivitetään. Suomessa tiedotustoimintaa pyritään tehostamaan 

hakemalla uusia kohteita AA tietämyksen jakamiseksi.Toteutuneet ovat 

terveyslaitokset ja kirkko, nyt halutaan jatkaa mielenterveys puolella. 

Suomessa pohditaan rakenteen itsetutkistelua kysymyksin “mitä työmme 

sisältää ja miten toteutamme sen”. Suomessa alueilla ja ryhmissä 

tapahtumia aiheesta miten tulokas vastaanotetaan ja myös palveluun 

kummittaminen. 

Ruotsissa on uusi Iso Kirjan käännös saanut positiivisen vastaanoton. Ruotsin 

toinen painos tehtiin samaan aikaan(2001) kuin Alcoholics Anonymous 

USA/Canadan neljäs painos tuotettiin. Ruotsin uusi Iso Kirja(2017) vastaa 

nyt mahdollisimman tarkasti alkuperäistä teosta. Seuraavaksi on vuorossa 

12+12 kirjan tarkennukset. Ruotsi toivoo myös enemmän 

keskustelukokouksia, joissa kerrotaan mitä he tekevät tavoitteena saada 

enemmän palveluhalukkuutta. Ruotsi toivoo myös AA:n  puhelinpalvelun 

tehostamista. AA Ruotsilla on hyvä talous, valtuutettujen huolena on 

Valtakunnalliseen kokoukseen osallistujien vähentyminen. 

Norja tyytyväinen 7:n perinteen tulojen kasvuun. 

 

Pohjoismaiden valtuutettujen kokousten tulevaisuus? 

 

1.Miten parhaiten Pohjoismaista yhteistyötä priorisoidaan? 

Päätös on että että mieluiten 2 valtuutettua osallistuu kokouksiin ja 

vähintään 1. 

 

2.Voidaanko Pohjoismaiden valtuutettujen kokous ja valtuutettujen 

teemakokous yhdistää? 

Tanska ehdotti kokouksien yhdistämistä vuonna 2019. 

Asiasta äänestettiin, 7 äänioikeutettua. Tulos 4-3. Ehdokkaat puolesta Norja 

1,Suomi 2 Tanska 1. Ehdokkaat vastaan Ruotsi 2,Tanska 1.  

Tuloksen jälkeen Tanska veti ehdotuksensa pois. 

 

3.Kuinka usein meidän on pyrittävä osallistumaan toistemme 

valtuustokokouksiin? 



On toivottavaa että yksi Pohjoismaiden valtuutettu tai sijainen osallistuu 

muiden maiden valtuusto kokouksiin. 

 

Teema kokous 2019. 

Maa:    Ruotsi 

Aika:    15-17 marraskuu 2019 

Teema: Palveluun kummittaminen. 

 

Muut asiat: 

Tanska ehdotti yhteystietojen päivittämisen, ehdotus hyväksyttiin 

Suomi toivoi muiden maiden tarkistamaan että palvelutoimistot lähettävät 

kutsut valtuustokokouksiin 
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Erkki vanhempi PMV 

Tommy nuorempi PMV 


