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  SELVÄ   N:ro 4                 
  SUOMALAINEN AA - LEHTI • ELOKUU   2016 

Kuva AA Grapevine

 AA:n jäseniä on yhtä montaa lajia kuin ihmisiä yleen-
sä, jokainen jäsen on lisäksi oma yksilönsä ja hänen 
yksilöllisyyttään tuetaan toivomalla, ettei hän matkisi 
toisia, vaan etsisi omaa perusluonnettaan, omaa persoonal-
lisuuttaan, jotta voisi nauttia  raittiudesta olemalla oma 
itsensä kaikissa elämän tilanteissa.  
 AA:ssa me opimme elämään yhdessä huolimatta erilai-
sista luonteista, eri kansallisuuksista, roduista ja uskon-
noista… Ainutlaatuinen toveriseura! 
Nimettömät Alkoholistit Suomessa s. 358
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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 edellisen numeron liittee-
nä oli viitteellinen lasku ja siinä 
tietty päivämäärä, johon men-
nessä tukimaksu olisi suoritetta-
va, jotta lehden tulo ei lakkaisi. 
Kuuleman mukaan noin puolelta 
lehden tilaajia jäi maksu hoita-
matta. Näin ollen Selvälehden tu-
lo näille lukijoille, valitettavasti 
päättyy. Jos joku kokee, että on 
maksanut laskunsa aikaisemmin 
tänä vuonna esim. tilauksensa yh-
teydessä kannattaa siitä kertoa os.  
tilaukset@selvälehti.org. 
 Selvälehden asioista keskus-
teltiin Flemarilla kesäkuun 14. 
päivänä klo 14.00 alkaneessa ti-
laisuudessa. Lehti siirtyy Pääkau-
punkiseudun alueelta, Anonyy-
mien Alkoholistien tuotettavaksi. 
Lehdelle perustetaan toimitus-
neuvosto”, joka hallinnoi talous, 
tilaus ja postitusasioita. Lehden 
toimitus vastaa lehden sisällöstä 
itsenäisesti entiseen tapaan. Hom-
mia pyritään tulevaisuudessa ja-
kamaan niin, että varsinaiseen 
lehden tekoon toimituksessakin 
osallistuisi useampia tekijöitä. 
 Jostakin kirjallisuudestamme   
voi lukea; ”Uskomme; että maail-
massa ei ole toista yhteisöä, joka 
suuremmalla antaumuksella huo-
lehtisi yksittäisten jäsentensä hy-
vinvoinnista. Tuskinpa  mikään 
muu yhteisö varjelee tarkemmin  
yksilön ajattelun, sanan ja toimin-

nan vapautta. Yksikään AA-lainen 
ei voi pakotta toista mihinkään, 
ketään ei voida rangaista eikä 
karkottaa”.      
 No,  vissiin se sitten on niin 
vaikka välillä tuntuukin, että AA-
laiset ovat  ikäänkuinkuin ”kusi-
sukassa” varoen puheitaan aina 
sen mukaan ketä on paikalla. 
Tuntuukin siltä, että  ajattelun-, 
kielen- ja sananvapaudet loista-
vat lähinnä poissaolollaan. 
 Kaveri kertoi kokemuksensa 
juomaunesta; Hän oli kovassa 
kaatokännissä  ja koki valtavaa 
epätoivoa, hänestä tuntui, että 
kaikki on mennyt, raittius on 
mennyt  eikä mitään ole jäljellä. 
Sitten hän heräsi ja totesi sen 
olleen vain pahaa unta. Mikä 
helpotus. Hän oli iloinen ja in-
noissaan ja tunsi todellista va-
pautta. Asiaa ei pahentanut se, 
että hän oli Konnunsuon sellissä 
suorittamassa rangaistusta. Ihmi-
nen voi  ohjelmamme avulla olla 
vapaana vaikka vankilassa. 
 Sen vuoksi olen alkanut ih-
metellä,  miksi niin  monet AA-
laiset luopuvat oikeudestaan olla 
vapaita ja opetella ajattelemaan 
omalla päällään. AA:n ohjelma 
tähtää hengelliseen heräämiseen 
ei nukahtamiseen. Hereillä oleva 
ihminen näkee kuulee ja uskaltaa. 
Sekatoimittaja   
  

mailto:tilaukset@selv�lehti.org
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Ison Kirjan luvussa kuusi seloste-
taan askeleet viidennestä yhden-
teentoista siten kuin ensimmäiset 
sata jäsentä olivat toipuneet. Yh-
destoista askel (Pyrimme rukouk-
sen ja mietiskelyn avulla kehittä-
mään tietoista yhteyttämme Ju-
malaan, sellaisena kuin me Hänet 
käsitimme, rukoillen ainoastaan 
tietoa Hänen tahdostaan meidän 
suhteemme ja voimaa sen toteut-
tamiseen) kuvaa rukousta ja ke-
hottaa olemaan arkailematta. 
 Kokemukseni kertoo samoin. 
Kenenkään ei tarvinnut omaksua 
minun käsitystäni eikä minun tar-
vinnut omaksua kenenkään toisen 
käsitystä Jumalasta. AA:n ohjel-
man ydin tarkentuu seitsemän-
nessä luvussa: ”Ainoa ehto on, 
että hän luottaa Jumalaan ja tekee 
perusteellisen suursiivouksen elä-
mässään.” 
 Tosiasian tunnustaminen – it-
setutkistelu – alkoi ensimmäisen 
askeleen ensimmäisessä sanassa 
”Myönsimme...”. Siinä AA valitsi 
itse jäsenensä. Hengellisyys alkoi 
vasta toisessa askeleessa ”…us-
komaan…”. Perusteellisen ja pe-
lottoman itsetutkistelun tein nel-
jännessä askeleessa. Seitsemän-
nen askeleen nöyryyden tunsin 
askelnauhan helmeksi. 
 Koen kymmenennen askeleen 
(”Jatkoimme itsetutkistelua...”) ja 

yhdennentoista askeleen AA:n 
arkipäiväksi, mutta niihin on 
kirjoitettu ne keskeiset arvot, jois- 
ta minun ei tule lainkaan lipsua. 
AA muuttuu heti, jos liike lipeää 
vakavimmissa arvoissaan: itsetut-
kistelu ja hengellisyys. Jos raken-
teesta puuttuu elin, jolla se pys-
tyisi perusteelliseen ja pelotto-
maan itsetutkisteluun, rakenne ei 
tunnusta tosiasiaa ja tarvitsee 
uuden sokkelin. 
 Näin on käynyt. Käännös on 
aina tulkinta. Kokoushuoneidem-
me seinätauluissa kahdennentois-
ta askeleen ”hengellisen heräämi-
sen” voi sanoa vastaavan alkupe-
räisiä arvoja, mutta kahdennen-
toista perinteen tulkinta ”henki-
nen perusta” ei enää vastaa hen-
gellisen liikkeen perustaa. Jos 
toisten syntien tunnustaminen 
mitään auttaisi, kirkot olisivat 
sunnuntaisin täynnä, mutta peri-
aatteestani en voi luopua massa-
mielipiteen vuoksi. AA:n malli 
näkyy Service Manualin ovirivis-
tä, josta täysin organisoituma-
tonkin jäsen pääsee sisään, ja 
hänen ehdotuksensa tarkoin tutki-
taan. Kymmenennessä askeleessa 
Iso Kirja kertoo: ”Meidän on joka 
ainoa päivä ja kaikissa toimis-
samme mietittävä, mitenkä on 
Jumalan tahto.” 
 

TOSIASIAN TUNNUSTAMINEN
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Kootut selitykset on helppo kir-
joittaa, ja on helppo puhua totta, 
vaikeampi olla siihen mitään 
lisäämättä, vielä vaikeampi olla 
jättämättä mitään pois. Kokenut 
selittäjä pelaa tämän pasianssin 
aina läpi, mutta salaa  

yli jääneet kortit, ne jotka eivät 
ole sopusoinnussa AA:n Ison 
Kirjan kanssa. Jos rikkaruohot 
jätetään kitkemättä, ne valtaavat 
kaiken ja tukahduttavat koko 
toveriseuran jäsenineen. 
Kimmo 
AA:n jäsen, kun itse niin sanon

 Kun puhumme AA:n kummi-
toiminnasta, niin tarkoitamme 
sillä ”vanhemman” ja kokeneem-
man jäsenen tilaisuutta auttaa 
toista alkoholistia saavuttamaan 
ja säilyttämään raittius AA-ohjel-
man avulla.  
 Ymmärrämme sillä myös sitä 
vastuuta, joka ryhmällä kokonai-
suudessaan on yksityisen jäsenen-
sä auttamisessa. 
 Tämä vastuunalaisuus ei ole 
sääntömääräistä eikä velvoittavaa, 
vaikka se onkin keskeisenä  sisäl-
lyksenä sillä AA-tiellä, joka 
omaksutun kahdentoista askeleen 
kautta johtaa alkoholismista toi-
pumiseen.      
 Se on vastuuntunnetta joka on 
lähtöisin tositarpeesta - säilyttää 
oma raittiutensa. Kokemus on 
osoittanut meille, että oma raittiu- 
temme vahvistuu, jos jaamme sen  

toisten kanssa, sellaisten kanssa,  
jotka apuamme tarvitsevat ja sitä  
meiltä pyytävät.  
 Kummitoiminta on peräisin 
toveriseuramme varhaisista alku-
ajoista saakka. Kun tulokkaat 
kiinnostuivat AA-ohjelmasta, niin 
niistä miehistä ja naisista, jotka jo 
olivat saavuttaneet raittiuden, tuli 
uusien tulokkaiden kummeja. 
Vanhempi henkilö kertoi omista 
kokemuksistaan, esitti oman käsi-
tyksensä AA:sta ja yritti auttaa 
uutta vaikeiden kohtien yli vas-
taamalla tehtyihin kysymyksiin, 
huolehtimalla hänen tulostaan 
AA-kokouksiin ja auttamalla hä-
net yhteyteen muitten alkoholis-
tien kanssa. 
     Monissa menestyvissä ryhmis- 
sä kummityö muodostui jäsenten 
suunnitelmallisista toimintamuo- 
doista tärkeimmäksi.  
Kysymyksiä ja vastauksia kummitoiminnas-
ta s. 2-3     

Mitä kummitoiminta on 
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Tänä vuonna kesäpäivän järjes-
tivät vuorostaan Jyväskylän ryh-
mät. Paikkana oli Sepänkeskuk-
sen Reaktorisali Kyllikinkadulla, 
joka soveltuikin tapahtumaamme 
varsin hyvin. Vaikka kaikki ta-
pahtui samassa tilassa, oli siinä 
omat alueensa ruokailulle ja 
muulle ohjelmalle. Kolmikym-
menpäinen joukkomme mahtui 
sinne mukavan väljästi.   
 Aloitimme päivän – pitkän 
matkan jälkeen kaivatusti - kah-
villa sekä Lissun leipomuksilla. 
Varsinainen ohjelma koostui val-
tuutettujen Timo ja Tony puheen-
vuoroista, joissa he kertailivat ku-
lunutta kautta ja tuntemuksiaan 
valtuutettuna olemisesta. Saimme 
tietoa esimerkiksi vuoden aikana 
tehdyistä aloitteista ja niiden kä-
sittelystä. Tarkempaa tietoa ai-
heesta saa valtuuston raportista, 
joka on luettavissa aasuomi.fi 
-sivuilta ”jäsenille”-osion alta. 
 Lounaan jälkeen oli vuorossa 
odotettu esittely Ison Kirjan käyt-
tämisestä toipumisohjelman työ-
kirjana – Ameriikan malliin. Asia-
han ei toki Suomessakaan ole 
uusi. Kymmenillä ihmisillä on 
ollut onni tulla kummitetuksi al-
kuperäisten Akronin oppien mu- 
kaan – ja harmillisen paljon on  
niitä, joilla tätä mahdollisuutta ei 
ole ollut tai, mikä ikävämpää, 

joilla ei ole ollut edes halua ohjel-
man tekemiseen. 
 Alustajana toimi Jakke-nimi-
nen  ”toipunut alkoholisti”, kuten 
hän itseään tituleeraa. Hän on 
asunut USA:ssa joitain vuosia ja 
vasta siellä tutustutettu Isoon Kir-
jaan ja toipumisohjelmaan, vaik-
ka raittiita vuosia Suomessakin 
on kertynyt. Jakke kuvaili varsin  
värikkäästi, miten hänet napattiin 
heti jenkkilän kokouksen ovella 
puhutteluun ja hänelle osoitettiin 
sponsori. Sponsorin kanssa oltiin 
yhteydessä päivittäin tiettyyn ai-
kaan ja jonkin ajan kuluttua alet-
tiin tehdä ohjelmaa tiiviiseen tah-
tiin. Hän korosti sponsorin (Suo-
messa yl. kummin) tehtävän ole-
van opettajan (=Jaken käyttämä 
termi) ei oksennusastian.  
 Jakke painotti aktiivisen Ison 
Kirjan opettamisen ja opiskelun 
olevan avainasemassa toipumi-
sessa; perusteoksemme on oppi- 
ja työkirja -  ei vain selailuopus. 
Lisäksi, koska sairautemme on 
parantumatonta laatua, on olen-
naista että lääke siihen - kuten 
muissakin kroonisissa taudeissa - 
nautitaan joka päivä, tämä lääke 
on aktiivinen toipumisohjelman 
opiskelu, harjoittelu, omaksumi-
nen ja käyttö, toisten alkoho-
listien kanssa sekä sanoman saat- 
taminen

   Eteläisen alueen kesäpäivä  Jyväskylässä 12.6.2016 
PALUU JUURILLE – Toipumisohjelma  Ison Kirjan mukaan

http://aasuomi.fi/
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 Hieman lähemmin luennolla 
tutustuttiin kirjan tarjoamiin kol-
mannen ja neljännen askeleen 
työskentelyohjeisiin sekä siihen, 
mitä tarkoittaa lauseiden merki-
tysten sanatarkka analysointi: 
hämmästyttävää, miten paljon in-
foa yhteenkin lauseeseen sisältyy, 
kun jokaisen sanan merkitystä 
keskittyy miettimään. Siksipä en-
nemminkin laatu kuin määrä on  
Ison Kirjan päivittäisessä tarkas- 
telussa tärkeää. 

 On aina innostavaa kuunnella 
asiantuntevaa, värikästä ja antau-
muksellista puhujaa. Pieni näkö-
kulman tai esittämistavan muutos 
saa tutunkin asian tuntumaan uu-
denlaiselta ja uudestaan kiinnos-
tavalta. 
 Kaiken kaikkiaan päivä ylitti 
odotukset niin järjestelyiden kuin 
ohjelmankin osalta. Kiitokset Jy-
väskylän ryhmille ja etenkin keit-
tiössä ja tarjoilussa ahkeroineille 
naisille onnistuneesta päivästä.   
Sari

7. Toimi 
- tee toisin, pyydä apua 
8. Selvitä 
- sovi riitasi, pyydä ja anna anteeksi 
9. Korjaa 
- kun on mahdollista ja hyödyllistä 
10. Jatka 
- tarkista, korjaa suuntasi 
11. Elä 
-tee oma osuutesi, anna elämän kantaa 
12. kerro 
- kerro mitä tapahtui

1. Havaitse 
- myönnä hallinnan katoaminen 
2. Usko 
- joku auttaa 
3. Luota 
- auttaja ohjaa 
4. Tutki 
- teot ja tekemättömät 
5. Puhu 
- todelliset vaikuttimet 
6. Tahdo 
- uusi elämäntapa 

Tiivistetty AA -ohjelma
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"Kahdestoista askeleemme – sa-
noman vieminen – on peruspal-
velu, jonka AA-toveriseura antaa. 
Se on ensisijainen tavoitteemme 
ja olemassaolomme olennaisin 
syy. Meidän on vietävä sanomaa 
tai muuten voimme itse tuhoutua 
ja ne, jotka eivät ole saaneet 
tietoonsa totuutta, voivat kuolla.” 
Näin kirjoiti Bill W. tekstissään 
AA:n palvelun perintö ja jatkaa:  
"Kolmas perintömme, palvelu, on 
kaikkea sitä toimintaa, mikä aut-
taa meitä saamaan kosketuksen 
kärsivään toveriimme – ulottuen 
itse kahdennentoista askeleen pu-
helinsoitosta ja kahvikupillisesta 
aina AA:n palvelutoimiston kan-
salliseen ja kansainväliseen toi-
mintaan asti. Nämä palvelut, 
ovatpa ne yksilöiden, ryhmien, 
alueiden tai koko AA:n suoritta-
mia, ovat ratkaisevan tärkeitä 
olemassaolollemme ja kasvullem-
me. Kaikkien palvelujen kohdalla 
kysymme kuitenkin: 'Tarvitaanko 
tätä palvelua todella?' Jos tarvi-
taan, niin sitä meidän on ylläpi-
dettävä tai epäonnistumme teh-
tävässämme niiden suhteen, jotka 
tarvitsevat ja etsivät AA:ta. Ja toi-
miakseen hyvin, ne edellyttävät 
toimikuntia, valtuutettuja, luotta-
mushenkilöitä ja kokouksia.”  
 Lisäksi St. Louisin kansainvä-
lisessä kokouksessa vuonna 1955 

painotettiin, että AA:n pitäminen 
yksinkertaisena ja hengellisenä 
karsimalla tärkeitä palveluja, jot-
ka sattuivat vaatimaan hiukan 
aikaa, vaivaa ja rahaa, oli vaaral-
linen ja järjetön ajatus. Kokouk-
sen mielipide oli, että liiallista 
yksinkertaistamista, joka saattaisi 
johtaa meidät pilaamaan kahden-
nentoista askeleen työmme alu-
eellisesti ja maailmanlaajuisesti, 
ei voitaisi kutsua kovin yksinker-
taiseksi tai kovin hengelliseksi. 
 Valtuustorakenteesta muodos-
tui se menetelmä, jolla voimme 
hoitaa kolmannen perintömme 
toteuttamisen AA:n periaatteiden 
mukaisesti. Se on käytännön me-
nettelytapa, jonka kautta koko 
AA:n ryhmäomatunto voi puhua 
ja toimeenpanna käsityksensä 
palvelutoiminnan hoitamisesta. 
Valtuustorakenne 
 Käytössäsi on Anonyymien 
Alkoholistien valtuustorakenteen 
päivitetty Palveluopas, joka ku-
vaa sitä menetelmää, millä kol-
mas perintömme, palvelu, saa-
daan toteutettua käytännössä. Pal-
veluopas on tarkoitettu kaikille 
AA:n jäsenille, jotka ovat kiin-
nostuneita mistä tahansa tove-
riseuramme tarjoamasta palve-
lusta.  

       Hengellinen palvelurakenteemme 
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Palveluoppaan tekstit käsittelevät 
valtuustorakenteen yleispalveluja, 
joiden avulla saadaan apu yhä 
useammalle alkoholistille. Se ei 
suinkaan vähennä ryhmien ja nii-
den jäsenten ratkaisevan tärkeää 
merkitystä, sillä juuri ryhmistä – 
piirien, alueiden ja valtuustoko-
kouksen kautta – koko AA saa in-
noituksensa ja tarmonsa niiden 
palvelujen toteuttamiseen, jotka 
ovat elintärkeitä olemassaolol-
lemme.  
 AA:n valtuustokokous ja sii-
hen liittyvät palveluelimet ovat ne 
keinot, joiden kautta toimimme 
sekä valtakunnallisesti että maail-
manlaajuisesti ja ne ovat siksi 
kaikkialla AA:n kolmannen perin-
nön, palvelun, sydän. Mikäli val-
tuustokokous aikoo tehdä työnsä 
tehokkaasti, sen on toimittava 
niiden sovittujen ja järjestelmäl-

listen toimintatapojen mukaisesti, 
joiden tavoite on vetää toimintaan 
mukaan koko toveriseura mahdol-
lisimman laajasti.  
 Suomessa valtuustorakenteen 
toiminnan ohjaus on ensimmäis-
ten 19 vuoden ajan tukeutunut 
voimakkaasti USA/Kanadan val-
tuustokokouksen hyväksymään 
The Service Manualiin. Suomen 
ja AA:n alkuperämaan välillä on 
kuitenkin joitakin eroja, jotka 
ovat aikaansaaneet joitakin eroa-
vaisuuksia Palveluoppaaseemme. 
Valtuustorakenteen toteutus alkoi 
meillä paljon myöhemmin, joten 
toistaiseksi oma kokemuksemme 
on huomattavasti vähäisempi. 
Lisäksi toveriseurojemme koot, 
kansalliset tavat sekä lainsää-
dännöt eivät aina ole suoraan 
verrattavissa toisiinsa.  
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 Ensimmäisestä valtuustoko-
kouksestamme lähtien on valtuus-
tosuunnitelman toteutus hakenut 
muotoaan palvellakseen parem-
min toveriseuramme yhteisiä tar-
peita. Tämä uudistettu laitos 
pyrkii hyödyntämään kuluneina 
vuosina kertyneen kokemuksen 
valtuustorakenteesta ja sen sovel-
tamisesta meidän oloihimme. 
 Palveluoppaan lisäksi pyrim-
me jatkossakin noudattamaan nii-
tä hengellisiä periaatteita, jotka 
sisältyvät Service Manualiin, 
maailmanpalvelun kahteentoista 
käsitteeseen, kahteentoista perin-
teeseen ja kahteentoista askelee-
seen sekä Isoon kirjaan. Niissä 
olevien hengellisten periaatteiden 
mukaan meidänkin on jatkuvasti  
arvioitava AA-toimintaamme.  

Hengelliset toimintaperiaatteet 

Palveluopas on lähinnä yleispal-
velumme rakenteellinen kuvaus. 
Saadaksemme kokonaiskuvan 
kolmannesta perinnöstämme, pal-
velusta, meidän kannattaa tutus-
tua myös kahdessatoista käsit-
teessä kuvattuihin palvelun hen-
gellisiin periaatteisiin.   
 Käsitteet ovat hengelliseen 
ohjelmaamme kirjoitetut toimin-
tatavat, jotka auttavat sovelta-
maan palvelurakennettamme niin, 
että voimme toimia hengellisenä 
yhteisönä ja kokemuksen jakaja-
na. Kaksitoista käsitettä kuvaavat 
palvelumme periaatteiden kehi- 

tystä ja sitä palvelun hengelli-
syyttä, mihin toimintamme perus-
tuu. Niiden tarkoituksena on estää 
aikaisempien virheiden toistu-
minen ja tarjota keinot siihen, 
miten palata turvallisesti toimi-
vaan tasapainoon, mikäli ereh-
dyksiä tapahtuu. 
 Käsitteissä on myös joukko 
palvelumme perinteisiksi tulleita 
periaatteita, joita voidaan käyttää 
koko palvelurakenteessamme. 
”Päättämisen oikeus" antaa pal-
velujohtajille oikeaa harkinnan- ja 
toiminnan vapautta. ”Osallis-
tumisen oikeus" antaa kullekin 
palvelijalle sen laajuisen äänes-
tysoikeuden, mikä on oikeassa 
suhteessa hänen vastuunsa kans-
sa. "Osallistuminen" takaa sen, 
että palveluneuvostolla ja kulla-
kin toimikunnalla on jatkuvasti 
käytössään sellaisia perusedel-
lytyksiä ja taitoja, jotka varmista-
vat tehokkaan toiminnan. ”Vetoa-
misen oikeus" suojelee ja rohkai-
see vähemmistön mielipidettä ja 
"valituksen tekemisen oikeus" 
varmistaa sen, että valituksia 
kuunnellaan ja osataan toimia 
niiden suhteen asianmukaisesti. 
 Käsitteissä kuvataan huolel-
lisesti niitä palvelun eri tasojen 
periatteita, toimintatapoja, keski-
näisiä suhteita ja laillisia järjeste-
lyjä, jotka saavat ne toimimaan 
sopusoinnussa keskenään. Käsit-
teet kuvaavat myös niitä palvelu-
rakenteen hengellisiä toimintape- 
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riaatteita, joiden avulla kaikki 
voivat työskennellä hyödyllisesti 
niin, että haittatekijät ovat pie-
nimmillään. Käsitteet selvittävät 
meille ne palvelun hengelliset pe-
riaatteet, joiden mukaisesti voim-
me toimia yhteisen menestyksem-
me saavuttamiseksi. Uskomme, 
että toveriseuramme on hengel-
listynyt yhteisö, jolle on luonteen-
omaista riittävä valistuneisuus, 
riittävä vastuu ja riittävä määrä 
ihmisen ja Jumalan välistä rak-
kautta takaamaan, että palvelum-
me demokraattisuus toimii kaikis-
sa olosuhteissa. Siksi myös us-
komme voivamme luottaa toiseen 
perinteeseen, sen ryhmäomaan-
tuntoon ja valtuutettuihin palveli- 
joihimme. 

Valtuutusperiaate 
 Askeleet, perinteet ja käsitteet 
muodostavat AA:n kokemukseen 
perustuvan hengellisen toiminta-
mallin, jonka avulla voimme toi-
mia yhdessä – yksimielisesti ja ta-
savertaisina. Toinen askel antaa 
meille hengellisen perustan; sen 
mille uusi henkilökohtainen elä-
mämmekin perustuu. Toinen pe-
rinne tuo mukaan ryhmäoman-
tunnon, joka on AA:n hengellinen 
menetelmä päättää yhteisistä asi-
oistamme. Toisen käsitteen mu-
kaisena yhtenäisen ja toimivan 
palvelurakenteen hengellisenä 
toimintaratkaisuna on valtuutus-
periaate. Palveluopas kuvaa sel-

keästi sitä valtuutusperiaatetta, 
jolla ylintä päätäntävaltaa käyt-
tävät ryhmät delegoivat kaiken 
tarvittavan toiminnallisen päätän-
tävallan valitsemilleen palveli-
joille. Sen mukaisesti ryhmät 
luovuttavat kaiken toimeenpa-
novallan valitsemilleen edustajille 
ja valtuuttavat heidät hoitamaan 
yhteisiä asioitamme parhaan ky-
kynsä mukaan. Näin valtuustora-
kenne on yhteisömme ratkaisu 
siihen, miten voimme tulla toi-
meen keskenämme yksimielisesti. 
Se on selkein toimintatapa tasa-
vertaisessa yhteisössä, jossa ke-
tään ei voida asettaa eriarvoiseen  
asemaan muihin nähden.  
 Peruskirja 

 Peruskirja on se yhteisesti so-
vittu ja hyväksytty kokonaisuus, 
johon valtuustokokouksen toi-
minta perustuu. Yleisesti ottaen 
se on AA-ryhmien ja ryhmien va-
litsemien luottamusmiesten väli-
sen epävirallisen sopimuksen 
asiasisältö. Se ei ole juridinen 
asiakirja vaan se on kokoelma 
periaatteita ja asiayhteyksiä. Sen 
periaatteet perustuvat siihen ko-
kemukseen sekä niihin käytännön 
toimiin ja menettelytapoihin, 
joiden avulla AA voi toimia ko-
konaisuutena. Siinä kerrotaan ne 
keinot, joilla AA voi toteuttaa 
kolmatta perintöään AA:n hen-
gessä ja hengellisin menetelmin. 
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Vahvistaessaan peruskirjan St. 
Louisissa 1955, AA-ryhmät luo-
vuttivat valtuustokokoukselle täy-
den toimivallan yleispalvelu-
toiminnan tehtävien suoritta-
miseen. Valtuustokokous voi li-
säksi päättää mitkä toimivaltaansa 
kuuluvista asioista se päättää itse 
ja mitkä se palauttaa ryhmille 
keskustelua, opastusta ja ohjeita 
varten. Valtuustokokous saa siis 
johtaa ja muokata yleispalveluja, 
mutta ei milloinkaan määrätä tai 
hallita AA:n toveriseuraa.  
 Peruskirjan kahdestoista ar-
tikla, joka on myös 12. käsite, ku-
vaa ne yleistakeet eli toimin-
taperustat, joiden perusteella 
valtuustokokous toimii koko yh-
teisömme puolesta. Kahdennen-

toista artiklan takeet osoittavat 
sen harkinnan ja hengellisyyden 
laadun, mikä meidän valtuusto-
kokouksellamme tulisi aina olla. 
Ne ovat pysyviä sopimuksia, jot-
ka pitävät valtuustokokouksen 
lujasti kiinni siinä liikkeessä, jota 
se palvelee. Ne ovat sarja juhlal-
lisia sitoumuksia – vakuuksia, 
jotka takaavat sen, että valtuus-
tokokous itse mukautuu kahteen-
toista perinteeseen. Ne myös 
takaavat, että perinteiden henkeä 
noudattaen toimitaan näiden ta-
keiden mukaisesti.  
 Askelissa, perinteissä, käsit-
teissä, peruskirjassa ja Palveluop-
paassa on kirjattuna kokemuk- 
semme.  
Anonyymi/ Palveluopas 2104

           AA:N PERINNE 
 Niille, jotka ovat tulleet Nimettömien Alkoholistien piiriin, AA on 
merkinnyt eroa kurjuuden ja raittiuden välillä, ja usein eroa elämän ja 
kuoleman välillä. AA voi tietenkin merkitä tätä kaikkea lukematto-
mille alkoholisteille, joita se ei ole vielä tavoittanut.      
 Sen tähden ei millään ihmisten yhteenliittymällä ole ollut niin 
suurta tarvetta pysyä tehokkaana ja yhtenäisenä Me alkoholistit käsi-
tämme, että meidän on tehtävä työtä yhdessä ja pysyttävä yhdessä, tai 
muuten suurin osa meistä kuolee yksin.        
 Nimettömien Alkoholistien Kaksitoista Perinnettä ovat meidän 
AAlaisten käsityksen mukaan paras vastaus kysymyksiin: ”Kuinka 
AA  voi  parhaiten toimia?”  ”Kuinka  AA  parhaiten  pysyy  eheänä  
ja säilyy.  
Nimettömät Alkoholistit  s. 547
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New Yorkin Alueen AA-jäsenet 
ovat suunnattoman ylpeitä palve-
lukeskuksestaan. Vuodesta 1946, 
jolloin toiminta sai nykyisen muo-
tonsa, siitä on kehittynyt juohe-
vasti toimiva esimerkki AA-yh-
teistyöstä. Tosin aina ei ole ollut 
näin….Tämän päivän sopu on 
syntynyt kiistoista, jotka on sii-
tetty ryhmien välisestä kateudesta 
 keskellä jatkuvia talousongelmia. 
 Eikä NY:n palvelukeskus ole 
ensimmäinen laatuaan AA:ssa, ei 
suinkaan. Kun tutkimme arkistoja 
niin “ensimmäinen” New Yorkin 
Kerho perustettiin vuonna 1940. 
AA:n piirissä oli siis jo ennen 
New Yorkin toimistoa paikallisia 
palvelutoimistoja muissa isoissa 
kaupungeissa.  
 Olisimme voineet oppia hei-
dän kokemuksistaan. Vaan new 
yorkilaiset, raittiita tai eivät,  oli-
vat mieluummin edelläkävijöitä 
kuin seuraajia. Joten teimme sen 
kantapään kautta KV:n seuratessa 
yllämme väkivaltaisia riitelyä, 
pikkumaista henkilökohtaisuuksiin 
menevää vihanpitoa ja nokkelaa 
nimittelyä, joka tästä kaikesta seu-
rasi. 
 Kärsimystie sai alkunsa, kun 
Twentyfourth Streetin Kerhotalo 
vuokrattiin. Jonkun piti allekir-
joittaa vuokrasopimus. Vuonna 

1940. New Yorkin AA:n vähäväki-
nen jäsenistö oli enemmän tai  
vähemmän maksukyvytöntä. Kon-
kurssikypsässä porukassa oli kui-
tenkin yksi, jolla vielä oli rahaa 
tilillä ja allekirjoituksessa katetta. 
Hänestä tuli, ilman muuta ja auto-
maattisesti “yhdistyksen” johtaja - 
ja  tämä rohkea kaveri allekirjoitti 
kerhotalon vuokrasopimuksen! 
 “Yhdistyksellä” ei ollut tar-
vetta olla moinenkaan organi-
saatio - eikä se ollutkaan, oli vain 
yksi ryhmä. AA kasvoi, mutta hi-
taasti. Uudet tulokkaat ilmestyi-
vät kerhotalolle, ohjattiin yhdelle 
vapaaehtoisista sihteereistä, jonka 
jälkeen vietiin toiseen nurkkaan 
“ohjelmoitavaksi” 12 askeleeseen.  
Kokouksia järjestettiin sunnun-
taisin, tiistaisin sekä torstaina 
yöpalaveri. Koko New Yorkin alu-
een AA oli saman katon alla - ja 
“yhdistys” hoiti hommat. 
 Jotta sai äänestysoikeuden, 
henkilön tuli olla täyden vuoden 
verran kuiva. Tämä sen vuoksi, 
jotta hörhöt eivät pääsisi vaikutta-
maan, sääntö joka näyttää perus-
tuneen kuvitelmalle, että oltuaan 
vuoden raittiina, alkoholistista 
tulee - itsestään - täysin aikuis-
tunut ja vastuuntuntoinen! Itse-
asiassa jäsenyys ”yhdistyksessä” 
vuonna 1940 antoi jäsenelle etu-

NEW YORKIN PALVELUKESKUS 
Kirjoituksen alkuosa on julkaistu  viime vuoden numerossa 6. Koska 
jatko-osa tuli toimituksen käyttöön vasta viime keväänä, julkaistaan 

alku uudelleen hieman  jatkettuna ja loput  myöhemmissä 
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oikeuden puntaroida kuukauden 
kysymystä: ”Kellä olisi ylimääräi-
nen dollari, jotta vuokra saataisiin 
maksetuksi?” 
Samoihin aikoihin ryhmiä alkoi 
pulpahdella - New Yerseyssä, 
Brooklynissä, Long Islandilla sekä 
lähistöllä Westchester Countyssä 
ja Connecticutissa. 
 Aluksi nämä olivat suurim-
maksi osaksi lisäkokouksia. Niitä 
perustivat esikaupungeissa asuvat, 
jotka  olivat  olleet  ja yhä  olivat 
kerhotalon jäseniä. Mutta Jack 
Alexanderin Saturday Evening 
Postissa 1941 julkaistun artikkelin 
myötä alkoi ”juoppotoiminta”  ai-
dosti  kukoistamaan. Puhelimet 
soivat jatkuvasti ja esikaupunkien 
ryhmät osoittautuivat hyödyllisiksi 
tulokkaiden vastaanotossa. 
 Suurin osa tulokkaista sai yhä 
ensi silmäyksen AA:han Twen-
tyfourth Streetin kerhohuoneissa. 
Puhelimitse tulevat ohjattiin tulo-
kasta lähinnä kokoontuvaan ryh-
mään. Hyvin usein “ryhmä” oli 
vain yksi alkoholisti. Kuukausien 
ajan eräs Long Islandin ryhmä 
koostui, virallisesti listattuna, yk-
sittäisestä alkoholistista muhkealta 
kuullostavine postilokeronumeroi-
neen. Kuitenkin vuoteen 1942 
mennessä nämä syrjäiset ryhmät 
alkoivat olla itsenäisiä kokonai-
suuksia eivätkä kerhotalojengin 
jatkeita. AA-kokous joka ilta paitsi 
lauantaisin NY-metropolitan alu-
eella oli meillä kerskailun aihe. 
Vuonna 1944 Bronxin  kumosi ku-

vitelman, jonka mukaan kukaan ei 
tulisi kokoukseen lauantai-iltana ja  
siellä alkoivat kokokoukset myös  
lauantaisin. 
 Samana vuonna 1942, en-
simmäinen tunnistettava edellä-
kävijä nykyiselle ryhmien väliselle 
palvelutoimistolle sai muotonsa. 
Se oli nimeltään Keskustoimi-
kunta, joka koostui “valtuutetuis-
ta” alueen jokaisesta ryhmästä. 
Tämä ylevä toimielin kokoontui 
kerran kuussa Twenty fourth St-
reetillä. Kokousluettelon päivi-
tyksen lisäksi, se teki hyvin vähän 
paitsi käsitteli aina ajankohtaista 
ongelmaa miten maksaa kerhohuo-
neiston vuokra. Kuin myös miten 
saada kasaan kahdelle kerhotalon 
päivystäjälle kulukorvaus. 
 Kerhohuone pysyi uuden ku-
koistavan AA-kasvun hermokes-
kuksena Suur New Yorkin alu-
eella. Se kuului kaikille ja sillä oli 
syvällinen tunneside heihin, jotka 
saivat raittiutensa sen paneloitujen 
seinien sisällä. Tämä tunne elää 
yhä; mikään ei voi korvata sitä 
takanreunusta, johon nojasimme 
tärinöissämme jotteivat ne niin 
näkyisi, kun kerroimme tarinaam-
me.  
 Ei mikään pitopalvelu kos-
kaan voisi vastata sen keitto-
komeroa. Siellä Old Tom keitteli 
tummimmat kahvit, joita muistat 
koskaan juoneesi,  ja tarjoili par-
kin koolhiintuneesta ja savun 
tahri-masta pannusta suuriin risai-
siin kuppeihin. 



                                                           �15

  Yhteisö oli kasvamassa usei-
siin omavaraisiin ryhmiin. Yllät-
täen valkeni monille pojille ja ty-
töille, jotka enimmäkseen asuivat 
 keskustan yksiöissä ja joiden 
yhteys AA:han oli sidoksissa vain 
Twenty Fourth Streetin 24:n ryh-
miin, että he olivat myös ryhmä. 
Niinpä keväällä 1944 Manhat-
tanin ryhmä virallisesti syntyi.  
 Vaikka tämä olikin johdon-
mukainen muutos, oli se myös 
alku vaikeuksille ja hämmingille. 
Vähitellen Twenty Fourth Streetin 
kerho tuli tunnetuksi Manhattanin 
AA-ryhmän operaationa. He siis 
miehittivät kerhon, vai kuinka? 
Sunnuntai-, tiistai- ja torstaiko-
koukset miellettiin “manhattan” 
kokouksiksi, joten miksi minun - 
Jerseystä, Long Islandilta, Westc-
hesteristä tai Connecticutista - 
pitäisi auttaa tukemaan heidän 
Kerhoaan? 
 Aikamoinen sotku! Koska tä-
mä kaikkien NY:n AA-ryhmien 
alku halusi itsessään olla ryhmä, 
menetti tämä niin monet meistä 
yhteen saattanut Kerho kipeästi 
tarvitsemaansa tukea. Se oli meil-
le ensimmäinen maistiainen ka-
teudesta ryhmien välillä. 
   Oikeastaan  Twenty Fourth  
Streetin paikka oli jo kauan ollut 
liian pieni 1944-trafiikille. Kun  
Tri Norman Vincent Peale tarjosi 
meille hylättyä kirkkoa 41.Stree-
tiltä niin tartuimme tarjoukseen. 

Paria yötä ennen joulua 1944 
avattiin uusi palvelukeskus. 
 Paikka oli suuri lato, riittävän 
suuri  koko metropolitanalueen  
tarpeille: palvelutoimistolle, info 
-osaston kyselyille jne. Mutta 
selvästi uudenlaista “hallintoa” 
tarvittaisiin. Tästä tulisi “ison 
luokan” operaatio. 
 Kiihkeän vaalin jälkeen vali-
tut toimihenkilöt ottivat vallan.  
He vuorostansa järjestelivät yh-
distyksen uuteen kuosiin. Tällä 
kertaa pääsyvaatimus jäsenyy-
delle ei ollut raittiuden pituus, 
vaan raha. Panttisysteemi oli pe-
rustettu. Kuka tahansa, joka alle-
kirjoitti lupauksen maksaa vähin-
tään 1 dollarin tai korkeintaan 5 
dollaria kuussa (tämän oli tarkoi-
tus estää “kihoilu”) oli yhdis-
tyksen jäsen. Budjetit laskettiin 
luvatun panttitulon perusteella. 
 Mainiota. Paitsi, jotta ensim-
mäisen muutaman kuukauden jäl-
keen tulot tippuivat, ja jatkoivat 
tippumistaan kunnes tulot olivat 
pelkästään 30 % luvatusta tulos-
ta. Verukkeita takuupantin maksa-
mattomuudelle oli moninaisia. 
Monet, tyypillistä kyllä, olivat 
yliarvioineet  maksukykynsä.  
Toiset eivät pitäneet tavasta jolla 
asioita hoidettin. Suurin este oli 
Manhattan-ryhmän aiheuttama 
häslinki. 
AA Grapevine 
Jatkuu seuraavassa numerossa 
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 Nimettömien Alkoholistit 
-kirjan ensimmäisessä painok-
sessa todetaan lyhyesti jäsenyy-
destä: ”Ainoa vaatimus jäseneksi 
pääsemiseen on vilpitön halu lo-
pettaa juominen.  Emme ole liit-
tyneet mihinkään erityiseen us-
koon, lahkoon tai kirkkokuntaan, 
emmekä vastusta ketään. Yksin-
kertaisesti haluamme vain auttaa 
vielä kärsiviä alkoholisteja”. Näin 
ilmaisimme  tarkoituksemme v.  
1939, jolloin kirja julkaistiin.     
 Tuon ajankohdan jälkeen on 
yritetty  kaikenlaisia  jäsenkokei- 
luja. Laadittuja sääntöjä, joista 
useimmat on hylätty, on leegio. 
Pari kolme vuotta sitten pää-
toimisto kehotti ryhmiä luette-
loimaan nämä jäsensääntönsä ja 
lähettämään ne toimistolle. Nii-
den saavuttua ne luetteloitiin, 
niistä muodostui verraten paksu 
pino. Harkittuamme näitä lukuisia 
sääntöjä päädyimme hämmäs-
tyttävään toteamukseen. Jos kaik-
ki nämä pykälät olisivat olleet 
voimassa kaikkialla samanaikai-
sesti, niin kenelläkään alkoho-
listilla ei olisi ollut milloinkaan 
mahdollisuuksia päästä AA:han. 
Noin 9/10 osaa vanhimmista ja 
parhaista jäsenistämme ei olisi 
voitu koskaan hyväksyä jäseniksi. 
 Joissakin tapauksissa olisim-
me lannistuneet näiden vaatimus-
ten   edessä. Useimmat varhai-

simmista AA:n jäsenistä olisi täy-
tynyt erottaa siitä syystä, että he 
olivat liiaksi retkahdelleet, koska 
heidän moraalinsa oli liian kehno 
ja koska heillä oli sekä sielullisia, 
että alkoholiongelmia. Tai, usko-
kaa tai älkää, koska he eivät olleet 
lähtöisin ns. paremmista piireistä. 
Meidät vanhemmat olisi voitu 
erottaa, koska olimme laiminlyö-
neet lukea kirjan Nimettömät 
Alkoholistit tai kun kummimme 
kieltäytyi kannattamasta jäseneksi 
pääsyämme. Ja niin edelleen lop-
pumattomiin. Se tapa, jolla ”ar-
vokkaat” alkoholistit ovat joskus 
yrittäneet tuomita ”vähemmän ar-
vokkaita” näyttää suorastaan koo-
milliselta jälkeenpäin katsottessa. 
Kuvitelkaa, jos voitte, alkoholisti 
tuomitsemassa toista. 
 Ennemmin tai myöhemmin 
saavat useimmat AA-ryhmät 
sääntöjenlaatimisvimman. Luon-
nollista kyllä, silloin kun kasvaa 
nopeasti, eteen tulee monia hä-
lyttäviä pulmia. Kullanhuuhtojat 
rupeavat huuhtomaan kultaa, jot-
kut rupeavat juopottelemaan ja 
saavat muitakin mukaansa, sielul-
lista sairautta potevat sinkauttavat 
mieltä apeuttavia ja karkeita syy-
töksiä tai puhkeavat ryhmän jä-
senten tuomitsemisiin. Juoruavat 
juoruavat ja vanhurskaasti arvos-
televat ankarasti paikallisia 

 Bill W.                 KUKA ON AA:N JÄSEN?
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”susia ja lampaita”. Tulokkat  
väittävät, etteivät he ole alkoho-
listeja lainkaan, mutta ovat kui-
tenkin mukana. Retkahtajat rat-
sastavat AA:n hyvällä nimellä 
saadakseen itselleen toimipaik-
koja. Toiset kieltäytyvät hyväk-
symästä kaikkia 12 Askelta, muu-
tamat menevät vieläkin pitem-
mälle sanoen, että Jumala-tarina 
on roskaa ja aivan tarpeetonta. 
Näissä olosuhteissa  vanhoilliset, 
ohjelmaa seuraavat jäsenet peläs-
tyvät, näitä kauheita tilanteita 
täytyy pystyä hallitsemaan, he ar-
velevat. Muussa tapauksessa  AA 
menee varmasti nurin ja tuhou-
tuu. He katsovat levottomina liik-
keen menestymisen mahdolli-
suuksia. 
  Tällöin ryhmä joutuu sääntö- 
ja säädösvaiheeseen. Erioikeuk-
sia, sääntöjä ja jäseneksipääsy-
vaatimuksia hyväksytään kiih-
keästi. Toimikunnille annetaan oi-
keus erottaa, nuhdella sekä ran-
gaista väärintekijöitä. Silloin ryh-
män vanhemmat, nyt puettuna ar-
vovallan kaapuun, ryhtyvät kii-
reellisiin toimenpiteisiin. Niskot-
televat heitetään uloimpaan pi-
meyteen, arvossapidetyt touhupe-
kat kivittävät syntisiä. Mitä näihin 
ns. syntisiin tulee, he joko pysy-
vät jäseninä tai muodostavat 
oman uuden ryhmänsä tai liitty-
vät heitä paremmin suvitsevaan 
naapuriryhmään. Vanhemmat ha-
vaitsevat  pian,  että  säännöt  ja  

säädökset eivät tehoa oikein hy-
vin. Useimmat pakkokeinot syn-
nyttävät sellaisia erimielisyys- ja 
suvaitsemattomuusaaltoja ryh-
mässä, että tilanne todetaan ryh-
mälle tuhoisammaksi kuin huo-
noinkaan aikaisemmin vallinnut.   
 Jonkin ajan kuluttua pelko ja 
suvaitsemattomuus tasaantuvat, 
ryhmä säilyy eheänä, mutta jo-
kainen on oppinut paljon. Harvat 
meistä enää pelkäävät sitä, mitä 
tulokkaat voivat aiheuttaa AA:n 
maineelle ja tehokkuudelle. Ne, 
jotka, huuhtovat kultaa, herättä-
vät pahennusta. Ne, joilla  on 
sielullisia vammoja,  eivät hyväk-
sy ohjelmaa, käyttävät hyväkseen 
AA:n mainetta jne., sellaiset hen-
kilöt vaaarantavat harvoin pitkää 
aikaa AA:n mainetta. Muutamis-
ta näistä on tullut kaikkein arvos-
tetuimpia ja pidetyimpiä jäseni-
ämme. Muutamat pysyvät entisel-
lään koetellen kärsivällisyyttäm-
me, mutta pysyvät siitä huolimat-
ta raittiina. Toiset ovat ajelehti-
neet maailman tuuliin. Olemme 
ruvenneet pitämään heitä mie-
luumminkin opettajinamme kuin 
uhkana toiminnallemme. He opet-
tavat meille kärsivällisyyttä, su-
vaitsevaisuutta ja nöyryyttä. Ha-
vaitsemme lopulta heidän olevan 
vain meitä muita sairaampia ja 
tuomitessamme heitä olemme 
”farisealaisia”, joiden väärä hurs-
kaus aiheuttaa ryhmällemme mitä 
suurinta henkistä vauriota.
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 Jokainen vanhempi AA:lainen 
muistelee kauhistuneena aikanaan 
tuomitsemiensa henkilöiden ni-
miä; henkilöiden, joiden hän it-
setietoisena ennusti olevan kos-
kaan raitistumatta; henkilöiden, 
jotka AA-liikkeen parhaaksi olisi 
pitänyt ajoissa erottaa. Nyt, kun 
monet näistä henkilöistä ovat py-
syneet vuosikausia raittiina ja lu-
keutuvat hänen parhaisiin ystä-
viinsä, tämä vanha AA:lainen 
ajattelee itsekseen: ”mitähän jos 
kaikki olisivat tuominneet tällai-
sen henkilön siten, kuin minä ker-
ran tein? Mitä, jos AA olisi lyönyt 
ovet kiinni heidän edestään? Mis- 
sä he nyt olisivat?”  
 Tämän vuoksi me kaikki tuo-
mitsemme tulokkaita yhä vähem-
män ja vähemmän. Jos hän ei itse 
kykene hillitsemään alkoholin-
käyttöäänsä ja hän tahtoo tehdä 
jotakin ongelmansa selvittämi-
seksi, se riittää meille. Emme vä-
litä onko hänen tapauksensa vai-
kea tai helppo, onko hänen mo-
raalinsa hyvä tai huono, tai onko 
hänellä vai ei  muita lisä-pulmia. 
Meidän AA-ovemme on avoinna, 
ja jos hän astuu siitä sisään ja 
alkaa tehdä jotakin pulmansa 
selvittämiseksi, katsotaan hänet  
AA-jäseneksi. Hänen ei tarvitse 
sitoutua eikä suostua mihinkään 
tai luvata mitään. Emme vaadi 
mitään. Hän liittyy meihin sano-
malla niin. Nykyisin ei häntä 
useimmissa ryhmissä edes vaadita 
myöntämään olevansa alkoholisti.  

Hän voi liittyä AA:han jo epäil-
lessään olevansa alkoholisti tai 
kun hänessä saattaa jo ilmetä sai-
rautemme oireita.  
 Tietenkään näin ei ole asian-
laita koko AA:ssa. Jäsensääntöjä 
on vielä olemassa. Jos jäsen it-
sepintaisesti pyrkii tulemaan ko-
kouksiin juovuksissa, hänet voi-
daan sieltä poistaa. Useimpiin 
ryhmiin hän voi kuitenkin tulla 
takai-sin jo seuraavana päivänä, 
jos hän on selvä. Vaikkakin häntä 
on pyydetty poistumaan ryhmäs-
tä, kukaan ei ajattele hänen erot-
tamistaan AA:sta. Hän on jäse-
nenä niin kauan kuin sanoo sitä 
olevansa. Vaikka tämä avarakä-
sitteinen AA- jäsenyys ei ole vielä 
yhtenäinen, se kuitenkin edustaa 
nykypäivän AA-ajattelun pää-
suuntaa. Emme halua kieltää 
keltään mahdollisuutta toipua 
alkoholismista. Haluamme olla 
niin hyväksyviä kuin suinkin 
mahdollista, emme koskaan hyl-
kiviä. Ehkä tämä suunta mer-
kitsee paljon enemmän kuin pelk-
kää asenteenmuutosta jäsenyys-
kysymykseen. Ehkä meistä ka-
toaa kaikkinainen pelko noita kii-
vassävyisiä myrskyjä kohtaan, 
jotka joskus puhkeavat alkoholis-
timaailmassamme. Ehkä se lujit-
taa luottamustamme, että jokaista 
myrskyä seuraa tyven.  Tyven, jo-
ka on ymmärtäväisempi ja suvait-
sevaisempi kuin mikään aikai-
semmin kokemamme. 
AA-perinteet Miten ne kehittyivät s. 21-23 
II painos 1976. Suomen AA kustannus r.y. 
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Kun tulin AA:han 27 vuotta sit-
ten, minulla oli vaikeuksia luke-
misen ja kirjoittamisen kanssa. 
Olin varmaan tuolloin kuudes-
luokkalaisen tasolla. En pystynyt 
puhumaan kenenkään edessä kos-
ka pelkäsin ihmisiä ja minulla oli 
heikko itsetunto. Aloitin palvelu- 
tehtävät AA:ssa oltuani kolme 
kuukautta raittiina viemällä pai-
kallisen huoltolan potilaita   
AA-kokouksiin pakettiautollani. 
Kun olin ollut raittiina kuusi 
kuukautta, järjestin kokoukset 
pariin alueemme hoitokeskuk-
seen, vaikka en käsittänyt AA:ta 
aivan täysin. Olen ollut palvelu-
tehtävissä koko raittiuteni ajan. 
Minun ei tarvitse olla ”expertti" 
missään saattaakseni sanomaa, 
vain halukas toimimaan. Haluan 
varmistaa että AA on olemassa 
lapsilleni, lapsenlapsilleni sekä 
vielä  heidänkin lapsilleen. Rait-
tiuteni ensimmäiset seitsemän-
toista vuotta olin aviossa juovan 
alkoholistin kanssa, joka aiheutti 
runsaasti kaaosta perheessämme.
 En olisi pysynyt raittina, jos 
en olisi osallistunut AA-toimin-
taan. Minulla oli aina palvelu- 
tehtäviä kotiryhmässäni ja piiri- 
tasolla ja yritin parhaani ollakseni 
näissä kokouksissa mukana.  
 Vuonna 2003 jouduin tervey- 
teni vuoksi eläkkeelle.  Minusta 
tuli alueemme yhteyshenkilö.  

Pakkasin muovikassiin  AA- ma-
teriaalia ja aina kun huomasin 
lääkärin vastaanoton, kirjaston tai 
terveysklinikan, jätin kirjallisuut-
ta  ja pyysin heiltä yhteystiedot. 
Laadin listan yhteyksistämme ja 
varmistin, että jatkoimme sano-
man viemistä heidän toimi-
tiloihinsa. Elämäni oli ajautunut 
vaikeaan pisteeseen. Olin avioe-
ron partaalla, olin menettänyt hy-
vän työpaikan ja myös terveyteni. 
Mutta pysyin toimeliaana AA:ssa.
 Mitä pitempään pysyin rait-
tiina ja kohtasin erilaisia haasteita 
palvelutyöskentelyssä, sitä mu-
kaa luku- ja kirjoitustaitoni pa-
ranivat. Minusta tuli kasvatus-
vanhempi yhdeksäksi vuodeksi. 
Olin oikeudessa vapaaehtoisena 
puolustajana lasten väärinkoh-
teluasioissa. Tässä tehtävässä 
pääsin itseni kahleista. Minulla on 
ollut ilo olla kotiryhmäni sekä 
piirin sihteerinä, ja tällä hetkellä 
olen alueen sihteeri.  
        Ei kovin huonosti henkilöltä, 
jolla oli ongelmia lukemisen ja 
kirjoittamisen kanssa kun hän as-
tui AA:n huoneisiin kaksikym-
mentäseitsemän vuotta sitten. 
Osaan lukea ja kirjoittaa paljon 
paremmin kuin silloin kun tulin, 
enkä pelkää ihmisiä niin kuin 
ennen. Ainoa mitä tarvitsi tehdä 
oli astua esiin ja yrittää, ja Jumala 
huolehtii lopusta.  
AA Grapevine 5.2.16. Ed M. Shawnee, Kan. 

 EI TARVITSE OLLA EXPERTTI
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Ensimmäisessä AA-kokoukses-
sani luettiin "Miten AA toimii” ja 
kuulin sanan Jumala. Minulla ei 
ollut sen kanssa ongelmaakoska 
en aikonut käydä pitkään. Minä 
vain halusin oppia kuinka juo-
daan. No, minä  kyllä opin  juo-
maan - ilman alkoholia.   
 Mutta kuitenkin, ajattelin Ju-
malaa ja miten tuhansia  vuosia 
oli ollut triljoonia ja taas triljoo-
nia ihmisiä, jotka uskoivat Juma-
laan tavalla tai toisella. Miksi ei? 
Ajattelin, että voisin kokeilla ru-
kousta taikka pariakin.   
 Niinpä rukoilin, että entisellä 
tyttöystävälläni olisi humalassa 
riita uuden rakastajansa kanssa ja 
hän soittaisi minulle valittaen 
juomistaan. Ehkä saisin hänet 
kanssani mukaan AA-kokouk-
seen. Mutta viikkoon tai pariin 
mitään ei tapahtunut. Entinen tyt-
töystäväni kyllä sitten soitti ja me 
tapasimme ja juttelimme, mutta 
en saanut häntä lähtemään ko-
koukseen.         
 Sitten rukoilin toisen kerran. 
Pyysin Jumalaa ohjaamaan polul-
leni jonkun, jonka voisin viedä 
kokoukseen ja sen jälkeen voisin 
viedä kotiin. Hänen vastauksen-
sako? Kummini ilmestyi kokouk-
seemme seurassaan kaveri, jonka 
kanssa olin joskus ryypännyt. Me 
aloimme kulkea kokouksissa yh-
dessä.       

 Nämä kaksi esimerkkiä eivät 
saata todistaa, että Jumala olisi 
olemassa mutta minulla kyllä 
nojasi siihen suuntaan.   
 Sitten eräänä päivänä huoma-
sin, että en ollut saanut mitään 
postia nimelläni kolmeen viik-
koon. Niinpä rukoilin jokseenkin 
näin: "Jumala, toivoisin että sai-
sin jotain postia. Silloin tietäisin, 
että joku tuolla ulkona tietää, että 
asun täällä.” Seuraavana päivänä 
tarkastin postilaatikkoni ja arvat-
kaas mitä? Siellä oli kolme kir-
jettä nimelläni. Puhelinlasku, 
sähkölasku ja kaasulaskukin. Sen 
koommin en ole rukoillut postia.
 En oikeastaan tiedä onko 
Jumala hän, se, voima tai maail-
mankaikkeus, mutta minulle us-
kominen johonkin tekee elämän 
hieman helpommaksi. En enää 
yritä pohtia Jumala-asiaa. Joskus 
vain tuntuu hyvältä pyytää: ”Ju-
mala, hoida sinä tämä kunnes itse 
pystyn siihen." Ja sekin auttaa. 
AA Grapevine 4/12 2016  
R.E. Orleans, Ontario 

        VARO MITÄ RUKOILET

Kuumana  helteisenä  
päivänä voi raitiskin  
hikoillessaan viettää 
kostean illan hyvällä 

omallatunnolla! 
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TERVETULOA 
KAUNIAINEN GRANKULLA 
Måndag 03.10.2016 
Ekki 30 år och Rolle 39 år, 
firar årsdag på GRANI GRUPPEN 
med öppet AA möte kl. 19.00 
Välkommen på kaka! 
 Maanantaina 03.10.2016 
Ekki 30 v. ja Rolle 39 v. 
viettävät päiviään 
GRANI GRUPPEN:in AA:n 
avopalaverin merkeissä 
klo. 19.00. Tervetuloa kakulle! 
KOUVOLA 
Tunneli 1. ryhmä 
Satu viettää 1 -vuotispäiväänsä 
La 24.9. ryhmän kokouksen 
yhteydessä. Tervetuloa! 

RAITTIIT VUODET 
HELSINKI
Oulunkylän ryhmä
30.7. Tane                         38 v. 
31.7. Ilpo                          37 v. 
KAUNIAINEN
Grani Gruppen
27.9.   Ekki                          30 v.
27.8.   Rolle                         39 v.
JYVÄSKYLÄ
Huhta-ryhmä 
17.7.  Toke                          30 v 
22.7.  Riku                          20 v. 
26.8.  Pipsa                         27 v. 
KOUVOLA                                
Tunneli 1.
2.9.  Kari J                            21 v. 
15.9. Satu                               1 v.
KOUVOLA 
Viialanryhmä
9.8.   Veikko                          9 v.
28.9. Teuvo                         34 v.
9.10. Kari M                       40 v.
LAHTI
Siltaryhmä
16.8.  Irma                          31 v.
32.10. Hedu                        20 v.
14.10. Jouni                        15 v.

”On olemassa periaate, joka estää kaiken tiedonkulun, 
joka käy todisteena jokaista väitettä vastaan ja joka takaa 
sen, että ihminen pysyy ikuisesti tietämättömänä —- se 

periaate on varma vastenmielisyys ennen asiaan 
perehtymistä”. 

Nimettömät alkoholistit s. 553   Herbert Spencer 
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Lehden voit tilata 
osoitteesta:  

tilaukset@selvalehti.org 
Lehden voi lukea  myös 
netissä  yksinkertaisesti  

     http://
www.selvalehti.org/  
    Kerro tästä myös  
kaverillesi. 

Anonyymit Alkoholistit Eteläinen alue 
Aluekokous  Jyväskylässä  

Sunnuntaina 14.8.2016 klo 17.00 
Huhtasuon Seurakuntakeskuksessa 

Osoite  Nevakatu 6 

Suolahti/Äänekoski 
Tervetuloa lauantaina 13.8.2016 klo 13.00-16.00 pidettävään 

Kokemuksenjakotilaisuuteen  
AA:n yhtenäisyydestä 1. perinteen hengessä 

Tilaisuuden paikkana on Kangaslammen leirikeskus, joka 
sijaitsee noin 45 km Jyväskylästä pohjoiseen Suolahden ja 

Sumiaisten välissä. Osoite  Syvälahdentie 245, 44260 
VIHIJÄRVI   Äänekoski

Minun on vastuu… 
 Kun kuka tahansa, missä tahansa, 

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

mailto:tilaukset@selvalehti.org
http://www.selvalehti.org/
mailto:tilaukset@selvalehti.org
http://www.selvalehti.org/
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                  12 Askelta 

1. Myönsimme voimattomuutemme alko-
holiin nähden ja että elämämme oli muo-
dostunut sellaiseksi ettemme omin voimin 
kyenneet selviytymään. 
2. Opimme uskomaan, että joku itseämme 
suurempi voima voisi paluttaa tervey-
temme. 
  3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elä-
mämme Jumalan huomaan - sellaisena 
kuin hänet käsitimme 
. 4. Suoritimme perusteellisen ja pelotto-
man moraalisen itsetutkistelun. 
5. Myönsimme väärien tekojemme todel-
lisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja 
jollekin toiselle ihmiselle. 
6. Olimme täysin valmiit antamaan Juma-
labn poistaa kaikki nämä luonteemme 
heikkoudet. 
7. Nöyrästi pyysimme häntä poistamaan 
vajavuutemme. 
8. Teimme luettelon kaikista vahingoit-
tamistamme henkilöistä ja halusimme hy-
vittää heitä kaikkia. 
9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä 
ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme 
näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai 
muita. 
10. Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olim-
me väärässä myönsimme sen heti. 
11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn 
avulla kehittämään tietoista yhteyttämme 
Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitäm-
me, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tah-
dostaan meidän sunteemme ja voimaa sen 
toteuttamiseen. 
12. Koettuamme hengellisen heräämisen 
näiden askelten tuloksena yritimme saatta 
tämän snoman alkoholisteille sekä toteut-
taa näitä periaatteita kaikissa toimissam-
me. 

                12 Perinnettä 
1. Yhteisen menestyksemme tulisi olla 
ensi sijalla; henkilökohtainen toipuminen 
riippuu AA:n yhtenäisyydestä. 
2. Ryhmämme tarkoitusperiä varten on 
olemassa vain yksi perusarvovalta - ra-
kastava Jumala sellaisena kuin Hän saattaa 
ilmaista itsensä ryhmämme omassatun-
nossa. Johtajamme ovat vain uskottuja 
palvelijoita he eivät hallitse.                                                
3. Ainoa vaatimus AA-jäsenyydelle on 
halu lopettaa juominen. 
4. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, 
paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta kos-
kevissa asioissa 
5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätar-
koitus - viedä sanomansa vielä kärsivälle 
alkoholistille. 
6. AA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä 
takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata 
AA:n nimeä millekään sukulaisjärjestölle 
eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät ra-
ha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koske-
vat pulmat vieroittaisi meitä päätarkoi-
tuksestamme 
7. Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin 
omavarainen ja torjua ulkopuoliset avus-
tukset. 
8. Alcoholics Anonymous seuran tulisi 
aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta 
palvelukeskuksemme vovat palkat eri-
koistyöntekijöitä. 
9. AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan 
organisoida, mutta voimme muosostaa  
palveluelimiä tai taitoimikuntia, jotka ovat 
välittömästi vastuussa niille joita palvele-
vat. 
10. Alcoholics Anonymous -seuralla ei ole 
mielipidettä ulkopuolisista virtauksista; 
sen takia AA:n nimi ei saisi milloinkaan 
tulla  vedetyksi julkisiin kiistoihin. 
11. Ulospäin suuntautuva toimintamme 
perustuu pikemminkin vetovoimaan kuin 
huomion herättämiseen, meidän tulee aina 
yllätitää henkilökohtaista nimettömyyttä 
lehdistön, radion ja elokuvan piirissä. 
12. Nimettömyys on perinteittemme hen-
kinen perusta, aina muistuttaen meitä 
asettamaan periaatteet henkilökohtaisten 
seikkojen edelle.
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