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   SELVÄ    N:ro 8                    
   SUOMALAINEN AA - LEHTI • JOULUKUU   2015 

Jos suunnittelemme  
juomisen lopettamista, 
emme voi tehdä mitään 

varauksia eikä meillä saa 
olla mitään kytevää 
ajatusta, että jonakin 

päivänä olisimme 
vastustuskykyisiä alko- 
holin  haittavaikutuksille.  
Tämä on AA:ssa toipusen 

näennäinen ristiriita:  
Lujuus, joka saa alkunsa 
täydellisestä tappiosta ja 

voimattomuudesta,  
entisen elämän menettä-

misestä ehtona uuden 
löytämiselle.  
AA-elämäntapana s. 49. 

Hyvää Joulua ja  
Raitista 

    Uuttavuotta… 
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AA - Alcoholics Anonymous on miesten ja naisten toveriseura, 
jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa 
voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia 
tervehtymään alkoholismista. 
 Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. 
AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; toimimme 
omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. 
 AA ei ole sidoksissa mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen 
tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei 
myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä 
asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. 
 Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alko-
koholisteja saavuttamaan raittius. Copyright AA Grapevine 

SELVÄ -lehden tarkoitus 
SELVÄ -lehti on AA:n jäsenille tarkoitettu lehti. Se voi sisältää 
kirjoituksia, artikkeleita, mielipiteitä, kokemuksia sekä tiedotuksia 
AA:laisista tapahtumista Suomessa. Sen on tarkoitus olla 
ajankohtainen ja hyödyllinen tiedotuskanava AA -toveriseuran 
jäsenille. Siinä julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajien omia, 
eivätkä ne edusta mitään muuta AA:laista näkemystä. 
Kirjoitukset ovat hyvän AA:laisen hengen ja perinteiden 
mukaisia, eikä niiden ole tarkoitus loukata ketään. Lehti pyrkii 
olemaan vastuullinen ja avuksi alkoholisteille sekä jakamaan 
kokemusta, voimaa ja toivoa. Se yrittää välittää AA:laista 
sanomaa alkoholisteille ja toteuttaa AA -periaatteita kaikissa 
toimissa! 
 Vuonna 2016 ilmestyy SELVÄ yhteensä kuusi kertaa: 
 helmi-, huhti-, kesä-,  elo-, loka- ja joulukuussa. 
Aineistopäivä on aina edeltävän kuun 25. päivä. Ilmoittelussa 
olisi hyvä huomioida kuukaudet, jolloin Selvä ei ilmesty. 

HUOM! Ilmoittelu seuraaviin osoitteisiin: 
SELVÄ -lehteen (paperi- ja nettiversio) 
sekatoimittaja@gmail.com  
AA:n ”jäsenille” tapahtumakalenteriin  (www.aasuomi.fi) 
tau.ves@me.com 

mailto:sekatoimittaja@gmail.com
http://www.aasuomi.fi/
mailto:tau.ves@me.com
mailto:sekatoimittaja@gmail.com
http://www.aasuomi.fi/
mailto:tau.ves@me.com
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SELVÄHÄN SE

Selvän viimeinen numero tälle 
vuodelle alkaa olla valmis jake-
luun. Lehden toiminta jatkuu 
entisellään tulevana vuotena. Kol-
mion lopettaminen ei vaikuta Sel-
vän ilmestymiseen. Vaikutusta on 
kuitenkin lehden juridiselle puo-
lelle eli tilien ja hallinnon alu-
eille. Kun ns. tausta-asiat saadaan 
kevään kuluessa hoidetuiksi, jat-
kaa Selvä kulkuaan tuttuun ta-
paansa.  
 Seuraava numero ilmestyy 
helmikuun alussa. Lehteen tule-
van aineiston tulisi olla toimituk-
sen käsiteltävänä maanantaina 
25.1.2016. Helmikuun numeron 
teemana on AA:n rakenneasiat 
yleensä. Kuten muistetaan niin 
kaikenlainen AA-tarina koke-
mukset, näkemykset, mielipiteet 
yms. ovat tervetulleita, kun muis-
tetaan se, ettei haukuta ketään. 
 Asiasta toiseen. Pohjois-Ky-
men piiri on, kuuleman mukaan 
äänittänyt toista tuntia, Selvässä 
vuosien varrella julkaistuja kirjoi-
tuksia. Tarkoituksena on kai tehdä 
ainakin 50 kappaletta cd-levyjä 
ko. materiaalista. Selvän toimitus 
on saanut kuulla aineiston ja se  
kuulostaa  erinomaiselta. Kohta 
voi sitten reissulla ollessa kuun-
nella Selvän tekstejä vaikka autoa 
ajellessaan.  
 Toimitus on saanut kuulla 
myös muita hyviä uutisia AA-lai-

selta kentältä. Espoossa Tapiolan 
ryhmän tiloissa järjestettiin viime 
sunnuntaina (22.11.) tilaisuus, 
jossa tutustuttiin palveluoppaisiin. 
Alustus pidettiin, niin anonyy-
mien- kuin  nimettömien alkoho-
listien palveluoppaista. Osallis-
tujia oli parikymmentä ja henki 
sekä tunnelma olivat  hyviä. 
    Pysytäänpä  aiheessa eli yhte-
näisyydessä. Kolme Tamperelais-
ta AA-ryhmää järjestää ensim-
mäisen perinteen mukaisen koke-
muksenjakotilaisuuden AA:n yh-
tenäisyydestä, lauantaina 5.12.15 
klo 13- 16.00. Runsasta osallistu-
mista toivoo ainakin Selvän toi-
mitus. Kun itsenäiset AA-ryhmät 
alkavat toimia yhtenäisyyden 
puolesta seuraa siitä varmasti, 
jotakin positiivista asian suhteen. 
 Tähän loppuun voisi, jos tilaa 
olisi kertoa, jonkun oman koke-
muksen pitkän AA-taipaleen var-
relta. Nyt täytyy kuitenkin tyytyä 
vanhaan AA- juhlateemaan vuo-
delta 1970. 
Sekatoimittaja 
Tämän olemme velkaa AA:n tule-
vaisuudelle; asetamme yhteisen 
menestyksemme etusijalle; säily-
tämme toveriseuramme yhtenäi-
syyden. Sillä vain AA:n yhtenäi-
syys  takaa  meille   elämän, sekä  
omamme, että jälkipolvien. 
Avainteemana AA:n 35 juhlakokouk-
sessa 1970 
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Vietimme Vihdissä AA:laista 
viikonloppua, nauru ja ilo kuului 
seinien läpi oraville asti, kettukin 
kävi katsomassa. Kokoushuo-
neessa vallitsi iloinen ilmapiiri. 
Kirjojemme mukaan tällaista kuu-
lui varsinkin 1930-luvulla, kun 
AA oli hyvin nuori. Näiden vuo-
sien tunnelmat kohtasin myös 
kirjoistamme AA tulee täysi-ikäi-
seksi, Anna sanan kiertää ja Toh-
tori Bob ja hänen aikalaisensa. 
Yhdysvaltain ja Kanadan valtuus-
tokokouksien loppuraportit (Ge-
neral Service Conference Final 
Report) kuvailevat menneitä sat-
tumia ja hauskoja hetkiä, mutta 
niissä kokemukset ovat useassa 
raportissa hajallaan.  
 AA:n alkuvuosien tapaan toi-
mittiin myös Suomessa. Yksi-
vuotispäivien määrä kasvoi vuo-
teen 1980 asti. Pohjois-Ameri-
kassa kasvu jatkui, ja siellä 80-
vuotias AA on nyt suurimmillaan. 
Vanhimmissa AA:n määritelmissä 
varoitettiin: ”Me pidämme paljon 
hauskaa AA-toveripiirissämme. 
Jotkut saattavat olla kauhuissaan 
puhetavoistamme ja kielenkäy-
töstämme sekä asiattomuuksis-
tamme, mutta kaiken pohjalla on 
kuolemanvakavuus ja täysi tietoi-
suus siitä, että meidän on otettava 
ensimmäiset asiat ensiksi ja jo-
kaisella meistä ensimmäinen asia 
on oma alkoholiongelmamme.  

AA:ssa ei ole mitään salattua 
tietoa, kaikki voidaan kirjoistam-
me katsoa. Teoksessa AA tulee 
täysi-ikäiseksi on joitakin hausko-
ja kohtia, mutta pääosin historiaa 
ja asiaa ja tyyli sen mukainen. 
Bill W:n elämänkerrassa (Anna 
sanan kiertää – muut ovat sen 
kirjoittaneet) on paikoin jo paljon 
imua, puhumattakaan tohtori Bo-
bin elämänkerrasta (Tohtori Bob 
ja hänen aikalaisensa). Bob oli 
kirurgi, ja erikoisala jäi muistiin 
kerrasta. 
 Melankoliata taustapeiliin pii-
lottivat helposti ilon ja toivon. Iso 
kirja antaa 12 lupausta kuuden-
nessa luvussa, sivun 96 paik-
keilla. Nämä 12 lupausta olivat 
kirkkaat valot, joita kohti voin 
suunnata. Kummin tehtävä ei ol-
lut taluttaa kädestä, vaan luotsina 
näyttää pimeässä epäröivälle 
ruorimiehelle, mitä valoa kohti oli 
ohjattava, jotta kareilta välttyisin. 
Päiväkin sitten valkeni. 
 Ennen AA:ta seurasin muuta 
johtamiskeinoa, pelkoa. Paetes-
sani en edennyt turvaa kohti vaan 
uhkavasta tilanteesta pois. Jos 
mukana muita oli, joukko hajaan-
tui, hajosi ja katosi. AA:ssa pe-
lolla johtava  sanoi: ”Ei sinne voi 
mennä, ei se ole AA:ta.” Jäin 
epäröimään ovenpieliin.  
 Kaksitoista lupausta täyttyi jo 
yhdeksännessä askeleessa, mutta

        ILOINEN ILMAPIIRI
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seuraava toivon ja ilon loisto vil-
kutti Ison kirjan yhdennestätoista 
luvussa: ”...ei voinut vastustaa ta-
lossa kokoontuvaa iloista jouk-
koa, joka nauroi omille vastoin-
käymisilleen ja ymmärsi hänen 

vaikeutensa.” Tähän joukkoon 
tunsin vetovoimaa, koin turval-
liseksi astua peremmälle enkä 
jäänyt ovensuuhun tai penkin-
päähän norkoilemaan. 
Kimmo

   LEVOLLINEN JA VAPAA

Oli vuosi 1970 ja kaikki mitä elä-
mässä arvostin oli mennyttä. 
Asuin pienessä huoneessa, pidin 
hulluutta loitolla halvalla viinillä. 
Kun tulin AA:han tunsin olevani 
kuin python, kerällä, valmiina is-
kemään. Uhmaten vaaraa, vieras 
ihminen lähestyi minua, hymyili, 
ja sanoi, "Hauska nähdä sinut -- 
jatka käymistä." Kokous alkoi, ja 
ainoa tapa jolla voin kuvata mitä 
tapahtui lyhyen tuokion kuluttua 
oli että "se" päästi minut. Siihen 
asti en ollut tietoinen että, jokin 
piti minua puristimen kaltaisessa 
otteessa. Helpotus oli sanoinku- 

vaamaton.      
 En vieläkään tiedä mikä "se" 
oli, mutta olen pyrkinyt keski-
määrin yhteen kokoukseen päi-
vässä kolmenkymmenen vuoden 
ajan koska haluan tuntea itseni 
vapaaksi ja levolliseksi. Viikko-
kin ilman kokousta niin yhtäkkiä 
"se" on taas vallassa, elämä tym-
pii, ja olen ryypyn päässä kän-
nistä. En käsitä jumalaa, mutta 
ymmärrän hänen tahtonsa minun 
suhteeni. Se on hymyillä ja sa-
noa, "Hauska nähdä sinut, jatka 
käymistä." niin usein kuin voin.  

AA Grapevine.  Via Email   Graham.

       Miksi teos Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista perinnettä on 
julkaistu?   

Ote Bill W. kirjeestä Isä Ed Dowlingille. huhtikuun 20. 1952 ”Muu-
tamat ihmiset ajattelevat että perinteitä ei arvosteta, riittävästi ja jäl-
kipolvet eivät ehkä tule pitämään niistä sen vuoksi. Siitä huolimatta, 
tunnemme kirjoittavamme niille alkoholisteille joilla ei ole aikaa lu-
kea juuri muuta kuin mitä henkilökohtainen selviytyminen vaatii. 
Ajatuksemme on julkaista kaksitoista askelta ja nämä kaksitoista pe-
rinnettä pienessä kirjassa, toivoakseni ensi syksyyn mennessä. Jos 
onnistumme askelten suhteen, se olisi hyödyksi ja julkaistuina perin-
teiden kanssa, ne saattaisivat toimia syöttinä jotta viimemainit-
tujaluettaisiin. Se jää nähtäväksi.” 
Ote kirjasta:The soul of sponsorship´ Better Times/11/2013 / Bob S. Richmond,In
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      VAIN HULLUIMMAT SELVIYTYVÄT

Suomen AA syntyi olosuhteissa, 
joissa sodan käyneet miehet 
olivat palanneet yhteiskuntae-
lämään. Toisilta elämä oli onnis-
tunut vaivattomasti, toisilta vai-
valloisemmin, tai vain osittain. 
Suuri osa sodasta palanneista oli 
ajautunut hoitamaan henkisiä 
arpiaan menetelmällä, jolle tun-
nusomaista oli sotamuistojen 
vatvominen viinan voimalla.  
 Taisteluja kerrattiin metsissä 
kokoontuvissa korttiringeissä ja 
hämärien tupien pöytien ääressä.  
Sotasankareitakin oli joka jou-
kossa, kunniamerkein palkittuja 
sotureita, jotka olivat pelasta-
neet aseveljiään. Heidän juopot-
teluaan sävytti sama reipas 
tekemisen meininki, mikä oli 
heistä sankareita tehnyt. Heidän 
maineensa kasvoi kasvamistaan 
sodan jälkeenkin. Heistä tuli 
juoppoporukoiden mielipide-
johtajia ja roolimalleja.  
 Kuten kaikissa ihmisryh-
missä, oli näissä juomariryh-
missä myös sellaisia, jotka eivät 
olleet saaneet elämässään mi-
tään mainittavaa aikaan. Sanka-
ritarinoiden hohde oli heidän 
ulottumattomissaan, ainakin, 
mikäli katsottiin tiukasti heidän 
tosiasiallisiin suorituksiinsa. 
Sankareiden liepeillä he kui-
tenkin saivat kokea ihailun 
ilmapiirin, vaikkei tämä ihailu  

heihin itseensä kohdistunutkaan.  
 Kuningas Alkoholi vapaut-
taa luovuuden ja mielikuvituk-
sen. Sotasankareiden ympärillä 
viihtyvät miehet oppivat sanka-
ritarinoiden perusmallin: mitä 
niihin tulee sisältyä; miten ne 
pitää kertoa; miten ilmeillä, 
tauoilla ja painotuksilla luoda 
tunnelmaa. Harjoittelun tulokse-
na alkoi syntyä uusia tarinoita ja 
upouusia sotasankareita.  
    Kerronnan perinne istui hyvin 
suomalaiseen luonteeseen, ja 
hyviä juttuja kuunneltiin mielel-
lään, puuttumatta isommalti nii-
den luotettavuuteen. Ilmapiiri  
oli loppujen lopuksi tärkeämpi 
kuin kertomusten tarkka yhtäpi-
tävyys tosiseikkojen kanssa. 
Jaaritteleva puheentörinä ja juo-
pottelu muokkasivat hyvää poh-
jaa tulevaa vertaistukitoimintaa 
varten.  
 Kun viesti AA-yhteisöstä 
saapui valtameren takaa, oli 
Suomessa valmiutta aloittaa ryh-
mätoiminnan kokeilut. Miesjou-
kossa istuskelu oli jo muodostu-
nut elämäntavaksi. Joillakin yk-
sittäisillä sotasankareilla oli syn-
tynyt myös orastavaa halua läh-
teä tekemään jotain aivan omaa.  
 Alkoholin kanssa taistelleille 
tuli halua rauhanneuvotteluihin. 
Tarvittiin, kuten niin usein suo-
malaisten keskuudessa, joku  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taho esittämään toiminnan alku-
sanat. Tällaiseksi tahoksi löytyi- 
kin raitis, uskovainen aviopari, 
joka otti juoppojen asian hoi-
taakseen. Ensimmäinen AA-ker-
ho käynnistyi heidän kotonaan. 
 Aivan aluksi AA-kerhotoi-
minta oli pariskunnan myötävai-
kutuksella hyvinkin kristillis-
sävyistä. Varsin  nopeasti alko-
holistit oivalsivat, että heidän oli 
mahdollista perustaa uusia, mie-
leisiään ryhmiä. Sellaisia perus-
tettiinkin, ja niiden kokouksista 
hengenmiehet toivotettiin kiro-
sanojen saattelemana ulos sitä 
mukaa kun heitä ilmaantui. 
Jotkut ulos ohjatuista perustivat 
myös uusia ryhmiä.  
 Näin alkoi suomalainen AA 
lisääntyä jakautumalla. Varsin 
pian todettiin, että oli tarpeen 

tuottaa sellainen AA-kulttuuri, 
joka ei olisi ulkopuolisten virta-
usten pilattavissa. Yhtenäisyy-
den takaamiseksi päätettiin ryh-
mätoiminnassa keskittyä pelkäs-
tään alkoholiongelmaan, ja en-
nen kaikkea juomatarinoiden 
kertomiseen. Juoduksihan toki 
oli tullut, yksin ja joukolla, ja 
ennen kaikkea paljon. Lisäksi 
osattiin puhua ja istua käsivarsia 
polviin nojaillen tupakansa-
vuisissa kellareissa, joihin ryh-
mät hakeutuivat. Olosuhteet toi-
vat mieleen korsuissa vallinneen 
kohdunomaisen olotilan. Kella-
reita opittiinkin nopeasti pitä-
mään kodikkaina kokoustiloina 
raittiutta tavoitteleville. Jne… 
Koko kirjoitus:  
h t t p : / / w w w. w e b a l c o h o l i c . c o m /
selvaratkaisu/arkisto.html

                                    HYVÄSTIT  
Skål på Kolmio. Nyt sitten Kol-
mio on kuopattu ja haudattu. Tosi 
surullista mutta totta. Kolmio mer-
kitsi monelle todella paljon ja oli 
myös monille uunden elämän alku 
raittiina.  Minun aikani alkoi tur-
vallisesti kirkon kupeella ja tupa oli 
täynnä väkeä. Näin paikka oli 
otollinen tutustua muihin aa-laisiin, 
jo-ka myöhemmin osoittautui tuiki 
tärkeäksi. Siellä toimittiin monasti 
talkoohengessä kopioitiin selväleh-
teä, nidottiin ja postitettiin. 
 Sitten muutettiin Pasilaan ja 
myös uudet tuulet puhalsivat. Päi- 
vystäjiä ei enää ollut saatavilla ja  

KOLMIOLLE 
palvelualttius  väheni pikku hiljaa. 
Rahaa ei enää tullut pahemmin, 
vuokra oli aika korkea ja postitus ja 
muut menot kasvoivat. Tuli aika 
miettiä mikä nyt eteen. Ja loppu-
tuloksen me kaikki tiedämme. Ei 
ollut tekijöitä eikä fyrkkaa. Kyllä 
meillä oli suru sydämessä, kun 
ymmärrettiin, että Kolmion aika oli 
ohi. Ei ollut mistään vallasta kyse, 
vaan sulasta mahdottomuudesta. 
Näin on jäähyväisten aika. Ehkäpä 
parempien aikojen toivossa Kol-
mio muodossa tai toisessa vielä 
nousee entistä ehompana. Kiitos  
kaikille mukana olleille.  
Maana

http://www.webalcoholic.com/selvaratkaisu/arkisto.html
http://www.webalcoholic.com/selvaratkaisu/arkisto.html
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Ohjelmastamme usein kuulen sa-
nottavan: Ole aktiivinen AA:ssa, 
se auttaa sinua pysymään raittii-
na. Entäs aktiivisuus AA:n ulko-
puolella normaalissa elämässä? 
Olen nähnyt joidenkin AA:n jä-
senten keskittävän koko elämänsä 
AA:han jättäen kaiken muun 
elämän. Voin olla väärässä, kun 
arvelen, että tällainen menettely 
on eräänlaista pakenemista todel-
lisuudesta, vähän samalla tavalla 
kuin on pakeneminen pullojen 
pariin. AA:sta on tullut kainalo-
sauvat. 
 Tietenkin niille, joilla on vä-
hän tai ei mitään muuta kiinne-
kohtaa elämässä, AA:sta tulee 
elämänkeskiö. Hyvä näin. Mutta 
keskiverto AA:n jäsenen, jolla on 
työpaikka, perhe, hyvä terveys ja 
tietenkin jatkuva raittius, tarvitsee 
kokemukseni mukaan olla ak-
tiivinen kaikilla elämänalueilla 
voidakseen hyvin. AA-laiset eivät 
ole ainoita, jotka voivat hyötyä 
raittiudestamme. Maailma, missä 
elämme, on ihmeellinen paikka 
täynnä mielenkiintoisia asioita 
tehtäväksi. Kaikkea innostavaa ei 
edes ennätä tekemään. 
 Varoituksen sana itselleni: älä 
tee liikaa ja älä yritä liian monta  
asiaa yhtä aikaa. Ylisuorittaminen 
voi johtaa väsymiseen, uupumuk-
seen, negatiiviseen ajatteluun ja  

juomiseen. Näin se menee. 
 Toimettomuus merkitsee mi-
nulle eräänlaista kuolemaa. Minä 
koen, että AA:n toipumisohjelma 
on toiminnanohjelma. Tulin AA:-
han elääkseni ja kaikki elävä on 
liikkeessä. Kaikki askeleet lu-
kuunottamatta ykköstä ja kak-
kosta edellyttävät minulta konk-
reettista toimintaa. Minun täytyy 
työskennellä kovasti muuttuak-
seni. Minun on kasvettava AA:ssa 
ja sen ulkopuolella. Voin vetäytyä 
neljän seinän sisään ja keskittyä 
vain AA:han ja pysyä raittiina, 
mutta minulle se ei ole tapa saa-
vuttaa onnellisuutta. 
 Minä voin mahdollisesti lou-
kata joitakin hyviä AA-laisia, kun 
ajattelen joidenkin meistä pitävän 
yksinomaan raittiutta elämän lop-
putavoitteena. Voimme vuosia ke-
hua AA:ta, tekemättä mitään mitä 
ohjelma ehdottaa ja olla saavut-
tamatta niitä hyötyjä mitä nor-
maaliin tuottavaan elämään pa-
laaminen voisi tarjota. 

Usein vanhemmilla jäsenillä 
on tapana sanoa: käytä ohjelmaa, 
älä  analysoi.  Tämän ohjeen  ym-
märrän itselleni kehotukseksi elää 
Jumalan minulle viitoittamaa elä-
mää, eikä juoma-aikaisen elämän 
vuoksi menetin aviopuolisoni ja 
olin   vaarassa menettää  lapseni, 
mielenterveyteni ja lopuksi elä-

Piiloudunko AA:han?
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mäni. Kummini, hyvien AA-ys-
tävien ja kahdentoista askeleen 
ohjelman avulla olen kyennyt 
olemaan raittiina päivä kerrallaan 
lähes kolme vuotta. Tänään 
minulla on AA-lainen puoliso ja 
olen saanut pitää kolme lastani. 
 Koen olevani onnenpekka, 
kun jatkuva raittius on muuttanut 
elämääni merkittävästi parem-
maksi. Ilman AA:ta olin nyt kuol-
lut. Sensijaan minulla on nyt koti, 
perhe, terveyttä, mielenterveyttä 
ja ennen kaikkea raittius. Olen 
onnellinen siitä, että minulla on 
nykyään energiaa toimia. Minä 
tarvitsen jatkuvaa toimintaa - en 
ole paikallaan istuvaa tyyppiä. 
 Toiminta aluksi tasapainoni 
järkkyessä saattoi olla kävele-
mään lähteminen, lukeminen tai 
joidenkin muiden tarpeiden huo-
miointia. Aktiivisena pysyminen 
tavasta riippumatta on hyvä keino 
välttää itsesääliä. Voin löytää 
uusia mielenkiinnonkohteita tai 
uusia tavoitteita palauttaakseni 
innostuneisuuteni elämää koh-
taan. 
 "Kova työ ei koskaan ole tap-
panut ketään" on vanha sanonta, 
mutta apatia voi sen tehdä. AA 
antaa työkalut elämästä nautti-
miseksi. Minulle toipumisohjel-
mamme antaa elämäni suunta-
viivat. Kun työstän ohjelmaam-
me, niin elämäni vääjäämättä 
muuttuu paremaksi. Saan elä-

määni uutta innostuneisuutta. Jos 
elämäni ympyrät eivät joiltakin 
osin ole tyydyttäviä, voin tyy-
neysrukouksenavulla hakea apua 
siihen, mikä on oma osuuteni. Ei 
kukaan voi auttaa minua, ellen 
ole avoin uusille asioille. 
 Omasta kokemuksesta tiedän, 
että toiminta,vaikkapa vain koti-
askareiden tekeminen, auttaa mi-
nua vapautumaan katkeruudesta 
ja vihasta, mitkä sitovat energi-
aani. Niinpä jaan oman koke-
mukseni: olemalla aktiivinen ja 
toimelias voin paremmin. Opette-
len käyttämään ihmeellistä toipu-
misohjelmaamme kaikilla elä-
mäni alueilla. 
 Haluan elää elämääni mah-
dollisimman hyvin nyt kun olen 
raitis. Uskon, että se on yksi tapa 
osoittaa kiitollisuutta Jumalalle ja 
AA:lle ihmeellisestä raittiuden 
lahjastani Minulle aktiivinen rait-
tius on onnellinen raittius, mikä 
on kaikkien meidän ulottuvilla. 
Toiminta on taikasana. 
B,G / AAGrapevine

Minun on vastuu… 
kun kuka tahansa missä 

tahansa pyytää apua haluan, 
että AA:n käsi on aina tarjolla. 

  Siksi minun on vastuu 
avainteemana AA:n 30-vuotisjuhla- 

kokouksessa1965 
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Kokemukseni mukaan Jumala-
kysymyksen käsittely AA-ohjel-
massa on kohdallani erittäin tär-
keää. Teoreettinen filosofointi ei 
auta elämäni kriittisissä vaiheissa. 
Vaikeissa tilanteissa, missä jou-
duin valinnan eteen, valitsin 
oman tahtoni mukaisen toiminnan 
– valitettavasti.                     
 Niinpä perusasia Jumala ky-
symyksessä kohdallani ei ole 
pohdiskelu siitä, onko Jumalaa 
olemassa, vaan päivittäin asen-
noituminen siihen, että minua 
korkeampi voima auttaa kipe-
rissäkin tilanteissa. Meidän Isosta 
Kirjasta löytyy selkeät ohjeet.  
 AA:ssa olen oppinut, etten 
saa tällaista asennetta yksinomaan 
puhumalla tai ajattelemalla. Sen 
saan toiminnan tuloksena, missä 
työskentelen  Kahdentoista Aske-
leen suuntaviivojen mukaan – 
Toisen, Kolmannen, Viidennen, 
Seitsemännen ja erityisesti Yh-
dennentoista askeleen kanssa. 
Toinen, Kolmas, Viides ja Kuudes 
kehittävät tätä asennetta ja Seit-
sämäs ja Yhdestoista auttavat 
pitämään asenteeni oikeana päi-
vittäin. 

Hitaassa kehitysprosessissani 
olen vähitellen oppinut ymmär-
tämään, miten tärkeää raittiu-
delleni ja mielenterveydelleni on 
soveltaa Yhdettätoista askelta päi-
vittäin varaamalla siihen erillistä 
aikaa.       
 Kohdallani on ollut tärkeintä 
Yhdennentoista askeleen työsken-
telyssä se, että toteutan sen eh-
dotuksia joka päivä. Epäusko ei 
ole syy välttää Yhdettätoista as-
kelta. Ainoa todellinen este on 
sulkeutunut mieli.  Niin pian kuin 
on halukas ja kykenevä  pitämään 
yllä käsitystä Korkeamman Voi-
man mahdollisesta  olemassa 
olosta, voi kyllä tehokkaasti ru-
koilla Jumalaa, vaikka ei edes 
täysin usko KV:n olemassaoloon. 
Tämä menettely voi tuottaa häm-
mästyttäviä tuloksia.   
 Koska aloitin AA:ssa epäile-
vänä uskovana vaikeuteni työstää 
tätä Askelta kohtasi kahdenlaiset 
vaikeuksia. Ensinnäkin mielelläni 
on taipumus harhailla ja toiseksi 
minulla on vaikeuksia kytkeä tun-
ne rukouksiini. Kauan aikaa näis-
tä syistä vältin Yhdettätoista As-
kelta. Sitten luin erään kirjan ru-

                                  KÄÄNNEKOHTA 

Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla parantamaan tie-
toista yhteyttämme Jumalaan sellaisena kuin hänet käsitämme, 
rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteem-

me ja voimaa sen toteuttamiseen 
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kouksesta, mikä vaikutti minuun 
ratkaisevalla tavalla. Kirjailija 
totesi, että rukouksessa on kaksi 
näkökohtaa: määrä ja laatu. Ru-
kouksen laatuun voin vain vähän 
vaikuttaa. Sillä rukouksen laatu 
on suuresti riippuvainen Jumalan 
armosta, mikä on ihmisymmär-
ryksen yläpuolella. Sitä vastoin 
rukouksen määrään voin vaikut-
taa ja siitä olen itse vastuussa. 
Siitä huolimatta, että minulla on 
keskittymisvaikeuksia, olenko 
innostunut tai en, tunsinpa KV:n 
läsnäoloa tai en, niin voin erittäin 
hyvin käyttää useita minuutteja 
rukoilemiseen joka aamu.  
 Voin esittää itselleni kysy-
myksen: mitä hyötyä tästä on. 
KV:lle kiitos siitä, että AA:lla on 
tyydyttävä vastaus tähän kysy-
mykseen. Ensimmäinen asia on 
se, että olen saavuttanut rait-
tiuden. Kuten Iso Kirja toteaa: 
meidän puolustuskykymme en-
simmäistä ryyppyä kohtaan ei 
tule omasta tahdonvoimasta eikä 
keltään muultakaan ihmiseltä 
vaan se tulee Korkeammalta voi-
malta.       
 Yhdestoista Askel kytkeytyy 
suhteeseeni Jumalaan aivan 
samalla tavalla kuin hengit-
täminen ja syöminen kytkeytyvät 
kehoni hyvinvointiin. Halutes-
sani  pysyä hengissä minun on 
syötävä ja hengitettävä joka 
päivä. Halutessani pysyä raittiina 

ja mieleltäni terveenä on minun 
oltava ainakin minimimäärä yh-
teydessä Korkeampaan Voimaa-
ni. Päivittäinen Yhdennentoista 
Askeleen työstäminen on keino 
AA:n toipumisohjelmassa tämän 
kontaktin sälyttämiseksi. Eikä 
tämä ole suinkaan mikään vaiva 
sen jälkeen kun siitä on tullut 
päivittäinen tapa. Itse asiassa 
tämä on keino saavuttaa iloa, 
rentoutta, hyvin vointia ja mie-
lenrauhaa. En koskaan oppinut 
tätä viisastelemalla rukouksesta 
ja mietiskelystä. Tuloksia alkoi 
syntyä siitä hetkestä kun päivit-
täin aloitin Yhdennentoista Aske-
leen työskentelyn.    
 Yksi asia, mistä olen erityi-
sen kiitollinen AA:lle on se. että 
olen oppimassa lähestymään Ju-
malaa käytännöllisellä, tervejär-
kisellä tavalla. Ensimmäiset 
kymmenen Askelta sekä tinkimä-
tön rehellisyys valmistavat mi-
nua .Yhdennentoista Askeleen 
työskentelyyn. Yhdestoista Askel 
ei ainoastaan ehdota rukousta, 
vaan se myös kertoo mitä pitäisi 
rukoilla. Olen ollut sumussa suu-
rimman osan aikuisuuttani, en-
nen kuin löysin ihmeellisen, yk-
sinkertaisen, suoran, toimivan 
ratkaisun rukouksen ja mietiske-
lyn harjoittamiseen AA:n Yhden-
nessätoista Askeleessa.   

TP/AA-Grapevine
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Koulun laskentotunnilla näy-
tettiin menetelmä, jolla löydettiin 
kahden luvun suurin yhteinen 
tekijä. En sitä koskaan kunnolla 
oppinut enkä siitä nyt kirjoita. 
 AA:ssa on myös suurin yh-
teinen tekijä. Tammikuussa hy-
väksytyn väitöskirjan Henki vas-
taan alkoholi (s. 164, pdf 182) 
mukaan ”...suomennos on 1994 
valmistunut punakantinen Päivä 
kerrallaan, jossa on vuoden 
jokaiselle päivälle oma tekstinsä.” 
Työ tekijäänsä neuvoo. Olisiko 
teksti neuvonut suomentajaa? 
 Turun Vuoriryhmästä irtautui 
vuosituhannen vaihteessa joukko 
jäseniä ja perusti uuteen paik-
kaan uuden ryhmän. Näin jakau-
tumalla useimmat Turun AA-ryh-
mät ovat syntyneet. Toiminnan 
miehiä jäi kaksi, joista nuorempi 
perusti pian oman ryhmän eri 
paikkaan. Enää jäi vanha ukko, 
joka puheittensa perusteella tunsi 
itsensä hieman yksinäiseksi. 
 Pian koppi pelmahti täyteen 
nuoria naisalkoholisteja, syntyi 
käsite [Turun] ”Vuoriryhmän ty-
töt”. Vitsailimme, että olipas 
kahdeksankymppisessä äijässä 
vetovoimaa. Nämä nuoret olivat 
elävä  esimerkki  termistä  ”Rait- 
tius on iloinen asia.” Tuoksui  

portaisiin ja kuului kauas. Vuosi- 
päiville piti saapua puoli tuntia 
etukäteen, jos ei tyytynyt seiso-
mapaikkaan. Entisessä tupakan-
savun ummehduttaneessa kopissa 
oli ilma iloa täynnä. 
 Vuoriryhmän vetovoima on 
säilynyt, tulokkaita tulee ja vuo-
sipäiviä  vietetään.  Vanha  ukko 
kuoli 93-vuotiaana elettyään rait-
tiina 56 vuotta. 
 Alkoholismi on kolmitahoi-
nen sairaus. Ison kirjan viides lu-
ku: ”Kun hengen tauti on  voi-
tettu, silloin tervehtyvät mieli ja 
ruumiskin.” Jos keskittyisimme 
vain tietoon, se olisi AA:n pienin 
yhteinen jaettava.  Kun etsimme 
AA:n vetovoimaa, löydämme 
suurimman yhteisen tekijän jäljet 
taas väitöskirjasta, nyt liitteestä 7: 
AA Lahdessa 2013. Ainutlaa-
tuista ei ole se, että yksi ryhmä 
kasvaa muutamassa vuodessa 
parista jäsenestä yli viiteenkym-
meneen. Ainutlaatuista ei ole se-
kään, että vuonna 2013 ryhmässä 
vietettiin 11 yksivuotisjuhlaa. 
 Löytämisen arvoinen on näi-
den kolmen kokemuksen yhtei-
nen tekijä. Ja sen jälkeen viiden-
nen luvun alusta: ”...jos etsisim-
me Häntä.” 
Kimmo

SUURIN YHTEINEN TEKIJÄ
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Koin selventävän kokemuksen 
viime helmikuussa oltuani lähes 
viisi vuotta raittiina AA:ssa. Olin 
sairastanut jo muutaman viikon 
sitkeää flunssaa, joka oli vetänyt 
alamaihin fyysisesti sekä henki-
sesti. Minulla oli vakava kohtaus 
tuosta "kaikki menetetty" tuntees-
ta, sekä  vielä roihahtanut krooni-
nen itsesääli. Sillä hetkellä ei ol-
lut kuumetta, mutta silti lääkärin 
määräyksestä kotihoidossa ja kiu-
kutellen sitä että, työt kasautuvat 
työpöydälleni toimistossa.          
 Yht´äkkiä, noin yhdeltätoista 
eräänä aamuna, halusin ryypyn. 
Ehkä se ei itseasiassa ollut ryyp-
py jota halusin, vaan sitä unoh-
dusta joka seuraisi sitä yhtä plus 
niitä lukemattomia, jotka tiesin 
ottavani.      
 Tämä oli erilaista haluamista 
kuin se mitä olin aiemmin koke-
nut. Aikaisemmin oli ollut pikem-
minkin kaihoisaa: ”Jalkojani kyl-
mää, harmi kun en voi ottaa ryyp-
pyä, että saisi ne lämpiämään.” 
Tai ”Olen levoton enkä saa unta, 
harmi kun ei voi ottaa yömys-
syä.” Mutta tämä  oli todellista 
halua, varma ja tietty tarve. Ainet-
ta oli talossa, säilytettynä ei-
alkoholisti miehelleni, joka sitä 
käyttää sekä ystäville, jotka naut-
tivat siitä.  Mutta jostakin 
putkahti mieleeni mitä eräs pappi 

oli kirjoittanut AA:sta; "Olen 
jutellut usean kanssa, jotka ovat 
retkahtaneet. En ole tavannut ke-
tään joka olisi ottanut ryyppyä jos 
aamulla oli pyytänyt jumalaa 
pitä-mään häntä raittiina tämän 
päivän. No mitäpä sitten tein? 
Ru-koilin hitosti, suonet anteeksi 
ilmaisun - mutta himoni  hälveni 
viiden minuutin sisällä.   
 Myöhemmin  suoritin itsetut-
kistelua. Siitä oli aikaa kun olin 
erityisesti pyytänyt raittiutta. Sen 
sijaan olin rukoillut käsitykseni 
mukaista epämääräistä jumalaa, 
jotta saattaisin elää päiväni niin-
kuin hän halusi (johon  tietysti 
kuului raittiina oleminen). Oliko 
minusta  tullut omahyväinen? 
Hieman liian itsevarma?  
 Joka tapauksessa, tuo koh-
taus opetti minulle yhden asian, 
jonka tiesin kuitenkin teoreetti-
sesti: alkoholisti ei  ole "koskaan 
valmis”. Oma kokemukseni on 
auttanut minua olemaan suvait-
sevampi ja ymmärtäväisempi ret-
kahtaneita kohtaan. "Vain juma-
lan armosta ollaan."   
 Se oli paha viisi minuuttinen, 
mutta se on korvautunut lisään-
tyneellä tietoisuudella omasta 
voimattomuudesta ja toisten AA:n 
jäsenten ja korkeamman voiman 
jatkuvasta tuen tarpeesta.   
AA Grapevine 1960/9. E,H.B.   
Washington, District of Columbia 

    Ei koskaan valmiita



Useat   meistä  ovat   kokeneet  
masennuksia, jotka hyökkäävät 
kimppuun varoittamatta ja näen-
näisesti ilman riittävää syytä. Us-
kon, että masennukset eivät ole 
alkoholistien yksinoikeutta, mutta 
meille ne ovat vaarallisia, paljon 
vaarallisempia kuin ne ovat taval-
lisille ei-alkoholisteille. Sillä ne 
vaativat alkoholin tuomaa hetken 
lohdutusta. 
 Jokin aika sitten luin artik-
kelin, jossa käsiteltiin mielen 
syklejä. Siinä todettiin, että mie-
len sykli  on yleensä neljästätoista 
kahdeksaantoista päivään. Siinä 
neuvottiin pitämään kirjaa tun-
teista. Jos herään tavattoman 
onnelliseen tunteeseen ja tunne 
säilyy koko päivän, niin mer-
kitsen sen kalenteriin ja seuraan 
kuinka kau-an menee seuraavaan 
onnen päivään. Teen samat mer-
kinnät surullista päivistä.  
 Tämä saattaa osoittautua mie-
lenkiintoiseksi kokeeksi ja osoit-
taa, että alkoholistien tunnesyklit 
ovat samoja kuin tavallisilla ihmi-
sillä. Tosin suruni ovat synkem-
mät ja iloiset kaudet yli-iloisia. 
Ehkäpä näin  siksi, että olen 
tottunut olemaan ilman iloa. Sen 
kohdatessani saatan kokea ylen-
määräistä innostusta, mikä saattaa 
olla yhtä epäreallistista ja vaaral-
lista kuin masennus. Teen suun-
nitelmia jotka ovat kykyjeni  

ulottumattomissa, ainakaan jos en 
käytä tavoitteeseen päästäkseni 
vuosia. Olen lyhytjännitteinen ja 
lakkaan helposti yrittämästä saa-
vuttaa tavoitettani ja unohdan ko-
ko jutun. 

Miten voin eliminoida nämä 
rajut mielialan muutokset? Jotain-
han niille on tehtävä. Minun 
täytyy laskeutua maanpinnalle 
pilvistä ja tehdä jotain konk-
reettista pilvilinnoissa asumisen 
sijaan. Niinpä pyrin tekemään 
jotain, mikä on todella mahdol-
lisuuksieni rajoissa ja jatkaa työs-
kentelyä siihen saakka että saan 
aikaan konkreettisen tuloksen. 
Näin itsetuntoni saa rohkaisua. 
 Masennukseni aste vaihtelee 
sekä keston että voimakkuuden 
suhteen. Joskus ne ovat todella 
syviä ja saattavat kestää kuukau-
denkin. Joskus pääsen eroon ma-
sennuksesta muutamassa päiväs-
sä. Olipa yö tai päivä niin ma-
sennus on ahdistava, tuottamaton 
ajanjakso, kun elämällä ei tunnu 
olevan mitään merkitystä. Jopa 
AA saattaa menettää merkityk-
sen. Menen kokoukseen ja palaan 
sieltä synkkänä ja tyytymättömä-
nä. Kyynisesti ajattelen kokouk-
sessa: "Miksi en lakkaa puijaa-
masta itseäni. Minusta ei ole mi-
hinkään. Menetin mahdollisuute-
ni vuosia sitten. Olen jäänyt hän 
nille tässä kisassa." 

 Masennuksesta voi olla hyötyä

 14



 Kun minulla on tällainen tun-
netila, niin minun on pakko tart-
tua niskastani kiinni ja päästä 
ulos tästä itsekeskeisestä noidan-
kehästä. Niinpä sanonkin itselle-
ni: ”Okei, ehkäpä en koskaan saa 
aikaan mitään maata mullistavaa. 
Ehkä en ole ollut, enkä tule ole-
maankaan mikään erikoistapaus. 
Olen keskinkertainen, niinkuin 
valtaosa tavallisista ihmisistä - 
saavutan pientä menestystä silloin 
tällöin ja koen pieniä takapakkeja 
joskus. Näistä huolimatta hyväk-
syn itseni." 
 Kun kohtaan ylläolevan re-
hellisesti ja ilman häpeää, olen 
edistynyt. Olen näin selättämässä 
masennukseni. On aivan mah-
dollista, että elämäni on erikoista 
vain siinä suhteessa, että se on 
paljon, paljon parempaa kuin elä-
mäni oli juomavuosinani. Olen 
todella merkittävä henkilö itselle-
ni ja läheisilleni.                 
 Minulle juovana alkoholistina 
sana "keskinkertainen" merkitsi  
tylsää ja ikävystyttävää elämää, 
jota yritin paeta pullojen pariin. 
Jos en ollut ykkönen, niin en ollut 
mitään. Voin tehdä työni yhtä hy-
vin kuin muutkin, mutta ehkä en 
yhtään paremmin. Voin ansaita 
yhtä hyvin kuin muut, jos teen 
työni yhtä hyvin kuin muutkin. 
Jos pääsen eroon vimmatusta 
halusta olla parempi kuin muut, 
voin rentoutua ja nauttia elämäs-

täni sellaisena kuin se nyt on. 
Minä haluan arvostaa raittiuttani 
ja sen mukana tullutta uutta 
elämää. 
 On olemassa yksi tehtävä, 
jonka voin tehdä erinomaisen 
hyvin ja mikään ei estä minua, jos 
todella haluan. Tämä tehtävä on 
sisäisen minäni muuttaminen. Se 
merkitsee vääristä arvoista, epä-
realististisista kunnianhimosta, lä-
pikalutuista katkeruuksista luopu-
mista ja niiden sijaan uusien ar-
vojen - ystävällisyyden, suvaitse-
vaisuuden, toverillisuuden jne- 
hyväksymisen. Voin alkaa nähdä, 
mitkä ovat elämän todelliset ar-
vot. Jos voin masennukseni aika-
na ajatella ylläolevalla tavalla, 
niin masenuksestani on ollut hyö-
tyä minulle. Kun olen hyvällä 
mielellä, voin edelleenkin unel-
moida. Unelmani ovat rakentavia 
- eivät pilvilinnoja - ja ne voivat  
toteutua. 
MN AA Grapevine

LAHJAN JAKAMINEN 
AA on enemmämn kuin 

joukko periaatteita, se on 
alkoholistien toimiva 

toveriseura. Meidän on 
saatettava sanomaa, 

muuten voimme näivettyä 
itse ja ne, joille ei ole 

annettu totuutta, 
saattavat menettää 

henkensä. 
AA-elämäntapana  s. 13

15
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Pohjois-Amerikan AA on nyt 
suurimmillaan 80 vuoteen, run-
saat 1,4 miljoonaa jäsentä, mutta 
koko AA:n tulevaisuus on le-
vännyt kaksi kertaa veitsente-
rällä. AA oli jäädä kokonaan 
syntymättä 1935, kun Bill W. 
Akronissa epäröi baariin istahta-
misen tai toisen alkoholistin 
etsimisen välillä. Bill W. valitsi 
eteisen kirkkoluettelosta umpi-
mähkään numeron ja osui Walter 
F. Tunks -nimiseen pappiin. Tä-
män osoittamista kohteista kym-
menes oli Henrietta Seiberling, 
joka taas tunsi juopon lääkärin. 
Voimme vain arvailla, missä nyt 
makaisimme, jos Bill W. ja toh-
tori Bob eivät olisi kohdanneet. 
   Toisen kerran koko AA:n yh-
tenäisyys oli vaarassa runsaat 
kymmenen vuotta myöhemmin. 
Bill W. esitti luottamushenki-
löille valtuustorakenteen perus-
teluja, mutta vastaus oli aina: 
”Kaikki toimii hyvin, miksi 
muuttamaan?” Bill W. oli vä-
hällä painella tiehensä, kun me-
netti malttinsa ja panetteli par- 
haat ystävänsä. Vuonna 1950 A-
jäsen Bernhard Smith vihdoin 
tajusi, että luottamushenkilöiden 
kuuluu itsensä sijasta ottaa oh-
jeensa AA:n kokonaisuudelta. 
Valtuusto kokoontui ensimmäi-
sen kerran 1951. 

  Bill W:n kaltaisessa tilassa 
Suomen AA kiehui vuonna 1961, 
1983 ja taas 1997. Tunne-
kuohussa tarvitsee joutua har-
haan vain vähän, kun päätar-
koitus unohtuu, kaikille tuhoksi. 
AA:ssa ei ole meitä tai heitä – on 
vain meitä. 
  Mikä sammui 1980? Ei ul-
kopuolelta AA:ta mikään uhkaa, 
me näivetymme sisältä. Suomen 
AA-palvelun kosketus koko yh-
teisöömme jää hämähäkinsei-
tiksi, kun AA-ryhmien vuosiko-
kous repii tunteista: asiat pääte-
tään perehtymättä, emmekä kos-
kaan ole sopineet, mihin ne ke-
tään velvoittaisivat. Päätös jää to-
teutumatta, jos se ei miellytä Suo-
men AA-kustannus ry:tä – kuutta 
henkilöä, joilla on hallussaan 
koko Suomen AA:n omaisuus. 
    Kuka tätä halusi? Ei tietenkään 
yksikään meistä, ei Kustannus 
eivätkä varsinkaan kärsimään jä-
tetyt alkoholistit. Vuosikokouk-
sista nauttivat jarrumiehet eivät-
vain vieläkään tunnusta AA:n 
kokemusta, vaikka yhteisestä me-
nestyksestä ei ole jäljellä kuin 
200 menetettävää. 
  Asiakirjojen mukaan tulos 
aavistettiin 1961 ja 1983, mutta 
näyttö puuttui. Ei puutu enää - 
kolmas kerta toden sanoi Mä-
kelänrinteessä vuonna 1997. 

Yhteinen mene(s)tyksemme
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Mittausmenetelmä on sama: AA 
Tiedotuksia -lehtemme mukaan 1-
vuotiaiden määrä on vuodesta 
1980 romahtanut kolmasosaan, ja 
tällä vuosikymmenellä saamme 
vuosittain vajaa 300 uutta; tänä 
vuonna (2015) näytämme jäävän 
alle 200:n. Vuosina 1961 ja 1983 
kompuroimme, ja pikkupoika vi-
helteli pimeässä: ”Kaikki toimii 
hyvin, miksi muuttamaan?” Valo 
tuotiin vielä kerran 1997, mutta 

pimeys ei sitä käsittänyt, lakkasi 
vain julkaisemasta vuosittaisia 
yhteenvetoja. 
   Tulos ei johtanut meitä it-
setutkisteluun, eikä ehkä johda 
vieläkään. Me ylläpidämme pal-
veluja, joilla ei ole tulevaisuutta. 
Kärsimään jätetyillä alkoholis-
teilla maksatamme korkean hin-
nan epäkurantista tuotteesta 
Selvä ratkaisunettilehti /Nimetön 
Alkoholisti

                                Lehden voit tilata osoitteesta:  
                                sekatoimittaja@gmail.com  

                              Lehden saa myös nettiversiona       
    yksinkertaisesti googlaamalla 
   hakusanaksi Selvän nettiversio 

   Lehti on  siellä vapaasti 
luettavissa.  

mailto:sekatoimittaja@gmail.com?subject=
mailto:sekatoimittaja@gmail.com?subject=
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Olin 14-vuotias poika. Sisäinen 
tilani oli tämänkaltainen:n ”eksy-
nyt, pelokas, jännitytnyt, ontto”. 
Sielussani oli reikiä. Ulospäin py-
rin antamaan jokseenkin tällais- 
ta kuvaa: "Kaikki hyvin, on mu-
kavaa ja olen onnellinen, ei mi-
tään hätää.” Olin jo voimak-
kaasti alkanut luomaan roolihen-
kilöä, johon ei pelko vaikuttaisi ja  
joka viis välittäisi pahasta maail-
masta.  
  Siitä huolimatta, tuo ää-
rettömältä tuntuva pelko vain 
kasvoi minussa. Perhe, jossa kas-
voin oli sairastunut, joten sieltä-
päin oli turha apua hakea. Pidin 
siis rooliani yllä, voin pahoin ja 
esitin onnellista parhaani mukaan.                                     
     Sitten tapahtui käänne. Sai-
rauteeni löytyi lääke: Alkoholi !!! 
Tällä aineella pystyin säätämään 
hankalia tunnetilojani paremmi-
ksi, koin suunnatonta vapautta ja 
sain kaiken lisäksi hienoja elä-
myksiäkin. 
     Seuraavat 25 vuotta käytinkin 
tätä lääkettä huolimatta sen voi-
makkaista sivuvaikutuksista. 
Niistä mainittakoon nyt vaikka: 
”pelon muuttuminen kauhuksi, 
syvällinen itseinho, psykoottiset 
hengenvaaralliseen toimintaan 
johtavat impulssit, väkivaltai-
suus, itsemurhayritykset, pohja-
ton tyhjyyden tunne jne jne jne."  
     Minusta oli tullut itselleni tun-
nistamaton roolihenkilö, olla oli  
selvästikin Sairastunut Mieli.  

Hain apua tilanteeseeni vuosien 
varrella useilta eri päihde- ja 
mielenterveysalan yksiköiltä kuin 
myös mm. työterveys- ja perhe-
psykologeilta jne. Oireisiini sain-
kin välillä hetkittäistä apua mutta 
sairaus pysyi.  
  Käännekohta tapahtui vih-
doinkin tultuani kivisen ja ve-
risen tieni päähän. Olin risteyk-
sessä. Toisessa kyltissä luki: ”py-
syvä psykoosi tai kuolema”. 
Toisessa luki: "jotain muuta”.  
Valitsin jälkimmäisen käsittä-
mättä yhtään mitä se olisi ja 
miten sinne mennään. 
  Konttasin eteenpäin ja löysin 
vertaistukiryhmän. Minulle tarjot-
tiin 12 askeleen toipumisohjel-
maa. Kummin avustuksella ja 
tuella lähdin tekemään tuota 
ohjelmaa. 
  Aloin rohkeasti purkamaan 
osiksi roolihenkilöäni, jota siis 
pidin jo täysin itsenäni. Aloin siis 
purkamaan vääristynyttä itseäni, 
vääristynyttä ohjelmointiani.  Pe-
lotti suunnattomasti mutta samal-
la oli suunnaton halu selvittää tä-
mä tärkeä perimmäinen kysy- 
mys: "Kuka minä olen!?"  
  Tämä huikea matka alkoi 
kohdallani siis siitä kun  "laitoin 
pullon pois" reilut neljävuotta sit-
ten. Matkan käänteistä kirjottaisi 
vaikkapa kirjan tai kolme, joten 
heitän tähän nyt vain muutamia 
"asioita" mitä matka on tuonut 
mukanaan.

PYSYVÄ PSYKOOSI TAI JOTAIN MUUTA 
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”Suunnaton Kiitollisuus Elämäs-
tä! Mielenrauhaa ja onnellisuutta. 
Syvällinen Rakkaus joka virtaa 
lävitseni kuin Elämän Meri...."  
Niin, pelkkää tanssimista ei tä-
mäkään valssi tietenkään ole vaan 

kovaa, sinnikästä, Spirituaalista 
työtä. Siitä toisella kertaa enem-
män. NYT - Päivä Kerrallaan- 
ETEENPÄIN !    
Nimimerkki - Meren Aalto -  

"Olen alkoholisti sekä......" Kuulen 
tuon joka palaverissa ja osal-                                                        
listun neljästä kuuteen kokouk-
seen joka viikko. Jokaisessa pala-
verissa joku on aina "sekä". Ym-
märrän että AA ohjelma perustuu 
siihen että alkoholistit tunnistavat 
toinen toisensa. Jokaisella meistä 
on jotakin muuta paljastettavaa.   
Kuitenkaan en ole kuullut kenen-
kään sanovan: ”Olen alkoholisti 
sekä kolikoiden keräilijä”.  
  Olen varma että AA:ssa on 
kolikoiden keräilijöitä ja todennä-
köisesti joillakin voi olla siihen 
pakkomiellekin. Voisin olla "sekä” 
babtisti, entinen katolinen, alku-
peräinen  texsasilanen, intiaani, 
saksalainen, irlantilainen, kalas-
taja, kitaristi, sepittäjä, laulaja, 
aviomies, isä. Joillekin näistä 
saattaa löytyä 12 askeleen ohjel-
matkin, mutta kummini sanoi etten 
voisi liittyä mihinkään muuhun 12 
askeleen ohjelmaan ennenkuin 
olen suorittanut tämän.  
  

Kun raitistuin 8.7.1971 kolme-
kymmen vuotiaana, kuuli harvoin 
jos koskaan käytettävän "sekä" 
ilmaisua. Luulen että se on läh-
töisin kuntoutuskeskuksista. Nä-
mä pystyvät hoitamaan enemmän 
ihmisisiä ryhmittämällä asiakkaat 
kaikki yhteen "adiktiiviseen" laa-
tikkoon. Luulen että siksi "sekä" ja 
meidän ainoa päätarkoitus liittyvät 
toisiinsa. 
     Se minkä kuulen sekä -ilmai-
sussa on: "Olen erilainen kuin 
sinä”. Ei riitä että on mukana, ”se-
kän" täytyy erottua. Hänen täytyy 
erottua alkoholisteista. 
    Siispä jos alat käyttää "sekä" 
termiä AA palavereissa, pysähdy 
hetkeksi: ”Miksi yritän olla eri-
lainen?” "Erilaisena" oleminen piti 
useimmat  meistä  pitkään   juo- 
vuksisa ennen kuin pääsimme 
AA:han. Pidetään kiinni ainoasta 
päätarkoituksestamme ja pidetään 
se yksinkertaisena tänään.  
Corky s. Bayou Texas / Selvä 3 2010 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

    Sekä… sitä sun tätä       
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Toukokuun 26. päivä 1963 osal-
listuin ensimmäiseen AA-koko-
ukseen San Mateossa, Kaliforni-
assa. Tuolloin puhujana kokouk-
sessa oli Mona-niminen nainen. 
Hän kertoi peloistaan, syylli-
syyksistään ja moraalisesta krapu-
lastaan. Hän kertoi myös erostaan 
perheestään, ystävistään ja vie-
läpä Jumalastaan. Jumalan ar-
mosta ja lukemattomien AA- 
jäsenten avulla en ole ottanut 
ensimmäistäkään ryyppyä AA:-
han pääsyni jälkeen. 
 Toipumistietäni voidaan ver-
rata Coloradossa kasvaneeseen 
400 vuotta vanhaan puuhun, 
mikä kesti myrskyt, kuumuuden 
ja ukkoset, mutta jonka lopulta 
kaatoivat termiitit syöden puun 
sisältä päin. Näin olisi minul-
lekin käynyt. 
 Olisi varmaan mukavaa ker-
toa teille, että saavutin raittiu-
teni helposti, mutta olen jou-
tunut taistelemaan kuten tuo 
ikihonka. Raittina olen kohdan-
nut viiden perheenjäsenen me-
netyksen, kolme tuskallista avi-
oeroa, liiketoimeni menettä-
misen ja menetin myös 30% 
eläkesäästöistäni osake-markki-
noilla kahdella eri kerralla. 
 Ihmeen omaisesti olen sel-
vinnyt näistä salamaniskuista, 

maanvyöryistä ja myrskyistä ir-
rottautumalla henkisistä termii-
teistä, joille olen antanut nimeksi 
ylpeys, kateus, mässäily, himo, 
viha, ahneus ja laiskuus. 
 Minulla on onneksi Kaksi-
toista Askelta ja AA:n toveri-
seura, joiden avulla termiittini on 
pidetty kurissa. Olen säilynyt 
hengissä harjoittamalla näitä 
AA:n periaatteita parhaan kykyni 
mukaan. 

Jos olet uusi AA:ssa, suositan 
siellä pysymistä löytääksesi hel-
pomman ja tasaisemman elämän. 
Anonymous / Grapevine

    VIELÄKIN OLEN PYSTYSSÄ PÄIN 
   Huolimatta vaikeuksista ja tunnemyrskyistä olen pysynyt    

terveenä ja raittiina 52 ihmeitten täyttämää vuotta

  KATINKULLAN ETSINTÄ 

Ylpeys on useimpien inhimillis-
ten vaikeuksien perussyy, ja 

pääeste todelliselle 
edistymiselle. Ylpeys vaatii 

meitä esittämään vaatimuksia 
itsellemme ja muille, emmekä 
voi kohdata niitä käyttämättä 

väärin Jumalan antamia 
vaistojamme. Kun 
sukupuolivietistä, 

turvallisuudentarpeesta tai 
yhteiskunnallisesta 

sijoittumisesta tulee elämämme 
päätarkoituksia, silloin ylpeys 

tulee kuvaan oikeuttamaan 
liioittelumme. 

AA-elämäntapana 12.
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ESPOO /ESBO 
Mäkkylän ryhmä 
26.12. Nina                         18 v.  
Tapiolan ryhmä 
Lokakuu: 
Taukka                                47 v. 
Juhani                                 39 v. 
Antero                                 35 v. 
Kristiina                              31 v. 
Maija                                   29 v. 
Esko                                    28 v. 
Markku S.                           25 v, 
Jukka P.                               21 v.  
HELSINKI 
Metroryhmä 
6.12.   Timo                        27 v.         
9.12.   Ako                          24 v. 
18.12. Masa                        52 v. 
20.1.16 Marjaana                10 v. 
25.1.16 Loco                       32 v. 

Opasryhmä 
21.12. Kale W                 54 v. 
KOUVOLA 
Elimäen ryhmä  
29.12. Sari                         1 v.  
Viiala-Mämmälä 
8.1.16.Tapsa                     35 v. 
16.2.16 Seppo                  36 v. 
LAHTI/ Orimattila 
Siltaryhmä 
 7.11.. Esa V                      27 v. 
 9.11. Mallu                         8 v. 
 11.11. Kikka         .             2 v. 
 11.11. Maarit                      5 v. 
 13.11. Hannu       .            39 v. 
 13.11. Aiju                        39 v. 
 21.12. Pasi                        25 v. 
 21.12. Esa H                     15 v. 
 10.2.16. Sirpa                     4 v. 
 15.2.16. Jaana                    6 v.  
 28.2.16. Ari                        5 v.                   
  

RAITTIIT VUODET 

ESPOO / ESBO 
Mäkkylän ryhmä 
Pe 1.1.16. klo 19.00 Nina 18 v. 
viettää vuosipäiviään avopalave-  
rin merkeissä  
HELSINKI 
Metroryhmä 
Pe. 11.12. klo 18.30  
Akon 24-vuotispäivät  
avopalaverin merkeissä. 
Pe. 29.1.16 klo 18.30 Marjaana 
(Maana) 10v. ja Loco 32v. 
viettävät vuosipäiviään  
avopalaverin merkeissä. 

 Opasryhmä 
Pe. 18.12. Kale W 54 v. viettää 
vuosipäiviään ryhmän palaverin  
yhteydessä klo 18.30 
KOUVOLA 
Elimäen ryhmä 
Ti. 29.12. klo 19.00  Sari 1 v, 
 viettää vuosipäiväänsä  
avopalaverin merkeissä   

Viialan ryhmä 
14.1.2016 klo 19.00 Tapsa  35 v. 
viettää vuosipäiväänsa  palaverin 
yhteydessä.  Huom: ryhmän uusi 

             TERVETULOA            
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   Ryhmät piirit alueet       

ETELÄINEN ALUE 
Seuraava aluekokous pidetään 
Kouvolassa la. 14.2.2016. klo 12.00 
Kouvolan tunneliruhmän tiloissa os. 
Oikokatu 2 (pihanpuoli  
kellari)  
HELSINKI 
Tapiolan ryhmä  
Kirkastusjuhlat Tapiolan kirkolla 
maanantaina 12.12.2015 klo 19 alkaen 
useilla vuosipäivillä.  
Tervetuloa! 
GRANKULLA/ KAUNIAINEN 
Grani Gruppen 
En traditionell julafton Möte på Grani 
Gruppen enligt följande : 
24.12.2015 har vi vårt traditionella en 
timmes AA-Julmöte med kaffe och 
jultårtor i Villa Junghans kl. 12.00  
Välkomna! 
Grani Gruppenin perinteellinen 
Jouluaattopalaveri seuraavasti: 
24.12.2015 vietämme perinteellisen 
yhden tunnin AA-Joulupalaverin  
klo. 12.00 Villa Junghansissa kah- 
vin ja joulutorttujen kera. Tevetuloa! 

KOUVOLA 
Tunneli 1 AA-ryhmä 
Jokaisen kuukauden viimeisenä 
lauantaina keskustellaan käsitteistä 
klo 14.00. Os. Oikokatu 2 (pihan- 
puoli kellari) 
Viialan ryhmä 
Muutto edessä. Joulukuun alusta uusi 
osoite Viialantie 22 (palvelukeskus 
pihan puoli) kokousaika ja -päivä 
entiset  to klo 19.00. Toinen  
kokous inkeroisissa ennallaan la klo 
10.00 os Lauttatie  

LAHTI/ORIMATTILA 
Siltaryhmä 
Ryhmän pikkujoulu perjantaina 
15.12. klo 18.00 alkaen, mehuglögin ja 
pipareiden merkeissä, suljetun 
kokouksen yhteydessä (kokous alkaa 
klo. 19.00) - tervetuloa! 

TURKU  
Jokiryhmä tiedottaa: ei kokouksia 
joulukuussa 2015.  
Syyskauden viimeinen kokous ke. 
25.11. Toiminta jatkuu ke 6.1.2016 

     Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys 
Seuraava keskustelutilaisuus AA:n yhtenäisyydestä 

Tampereella 5.12.2015 klo 13- 16.00 
Os: Riipuksenkatu 13, 33710 Tampere (Kaukajärvi)  

https://www.google.fi/maps/place/Riipuksenkatu

Lauantaina 19.12.2015 klo 17.00 
Naantalin AA ja Naantalin Al-Anon 

järjestävät 
KOKO PERHEEN JOULUJUHLAN 

Ohjelmassa joululauluja sekä arpajaiset. 
Nautintoaineina joulupuuro, kahvia ja virvokkeita. 

https://www.google.fi/maps/place/Riipuksenkatu+13,+33710+Tampere/@61.4698771,23.8732484,15z/
https://www.google.fi/maps/place/Riipuksenkatu+13,+33710+Tampere/@61.4698771,23.8732484,15z/
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     AA-vastauspalvelu 040 848 4000 
     Tukitili Sampo F124 8000 2537 5368 22 
     
     Selvä-lehti     
     Postiosoite:    PL 108  00511  HELSINKI 
     Sähköposti    sekatoimittaja@gmail.com 
     Pankkitili      FI55 1011 3500 1400 65 Nordea   
    Turun paikallistoimisto   TUPA         
     Osoite:          Vähäheikkiläntie 37  20810  TURKU 
     Puhelin          02- 250 1125 klo 18- 20, ti. myös klo 16- 18. 
      Aineisto        Tupa-lehteen: tupa.aineisto@suomi24.fi
     Internet         www.aa-tupa.fi 
     Sähköposti    tupa.turku@gmail.com   
     Pankkitili      FI64 5284 0220 0791 29  
     Päivystys      Vain sovittaessa 
     
    Anonyymit Alkoholistit Palvelutoimisto 
    Käyntios.      Fleminginkatu 30 työtila 44 ( terassitalo) 
    Postiosoite     PL 108   00511  HELSINKI 
    Puhelin         09 - 7231 2110 
    Internet         www.aasuomi.fi 
    Sähköposti    toimisto@aasuomi.fi   neuvosto@aasuomi.fi 
    Pankkitili      FI98 1011 3500 1181 45    
    Suomen AA-toimisto  
    Käyntios.     Kielotie 14 C Tikkurila  
    Osoite:         PL 201   01301 VANTAA   
    Puhelin        09- 8387 040 
    Internet        www.suomenaa.fi 
    Sähköposti   aa@suomenaa.fi 
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