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Juomisen lopettamiseen tarvitaan muutakin 
kuin juomisen lopettaminen.

      SELVÄ NUMERO 1/ 2017
  SUOMALAINEN  AA-LEHTI  HELMIKUU
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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 alkokoholisteja saavuttamaan raittius.   
Copyright AA Grapevine. 

SELVÄ -lehden tarkoitus 
SELVÄ -lehti on AA:n jäsenille tarkoitettu lehti. Se voi sisältää kirjoi-
tuksia, artikkeleita, mielipiteitä, kokemuksia sekä tiedotuksia AA:lai-
sista 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 2017 ilmestyy SELVÄ yhteensä kuusi kertaa: helmi-, 
huhti-, kesä-,  elo-, loka- ja joulukuussa. Aineistopäivä on aina 
edeltävän kuun 25. päivä. Ilmoittelussa olisi hyvä huomioida kuukau-
det, jolloin Selvä ei ilmesty. 

HUOM! Ilmoittelu seuraaviin osoitteisiin:  
SELVÄ -lehteen (paperi- ja nettiversio) 
toimitus@selvalehti.org ja 
sekatoimittaja@gmail.com 

AA:n ”jäsenille” tapahtumakalenteriin   
www.aasuomi.fi tai tau.ves@me.com 

mailto:toimitus@selvalehti.org
mailto:sekatoimittaja@gmail.com
http://www.aasuomi.fi/
mailto:tau.ves@me.com
mailto:toimitus@selvalehti.org
mailto:sekatoimittaja@gmail.com
http://www.aasuomi.fi/
mailto:tau.ves@me.com
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Tervehdys Selvä lehden lukijat!
Vuosi 2017 tuo mukanaan uusia 
tuulia lehden toimintaan. Toimi-
tuskunnan uusin jäsen on Tapiola-
ryhmään kuuluva Kari H, joka 
muun porukan kanssa on vastuus-
sa lehden ilmestymisestä, ulkoa-
susta ja sen sisällöstä. Lehti il-
mestyy tänä vuonna kuusi kertaa. 
Helmi-, huhti-, kesä-, elo-, loka-, 
ja joulukuussa.      
 Ilmoittelussa kannattaa huo-
mioida kuukaudet, jolloin lehti ei 
ilmesty! Aineistopäivä on aina 
edeltävän kuun 25. päivä. Tari-
noita, oivalluksia ja kokemuksia 
voi lähettää osoitteisiin:    
toimitus@selvalehti.org ja 
sekatoimittaja@gmail.com.    

HUOM! Ilmoitteluasiat seu-
raaviin osoitteisiin (Selvä-lehden 
paperi- ja nettiversio):  
sekatoimittaja@gmail.com 

AA:n ”jäsenille” tapahtumaka-
lenteriin:           
www.aasuomi.fi  tai 
 tau.ves@me.com 

Sillä on kova ääni ja ärsyttävän 
tunkeileva tyyli. Sitä ei edes tar-
vitse provosoida, kun se jo huutaa 
”hei, otetaan ryyppy”!  Minulla 
oli usein tapana kuunnella sitä ja 
se herätti monta kertaa huomioni. 

Se sai minut usein juovuksiin, 
vaikka en edes ajatellut juomista. 
 Nyt kun ymmärrän kenestä on 
kysymys, kuulen sen komennon 
ainoastaan huonona ehdotuksena. 
Palautan mieleen mistä on kyse, 
muistelen millaista se oli ja sa-
non: ”Kiitos osallistumisestasi, 
jos istut alas ja odotat hetken, 
etsin sinulle jonkun toisen kiu-
sattavan”. Se murisee hetken, siir-
tyy huoneen takaosaan odottaak-
seen seuraavaa uhriaan. 
 Se on ainoa pääni sisällä ole-
vista persoonista, joka haluaa 
nähdä minun juovan. Kaikki muut 
luonteenpiirteeni haluavat minun 
pysyvän selvin päin.                   
Ote ja vapaa suomennos Dr. Paulin 
kirjasta “There’s more to quitting 
drinking, than quitting drinking”. 

Hyvää, raitista ja positiivista alka-
nutta vuotta toivoo toimituskun-
nan puolesta,  
Kari H 

SELVÄHÄN SE

      Vuoden teema 
    ”Pidetään se yksinkertaisena”

mailto:toimitus@selvalehti.org
mailto:sekatoimittaja@gmail.com
mailto:sekatoimittaja@gmail.com
http://www.aasuomi.fi/
mailto:tau.ves@me.com
mailto:toimitus@selvalehti.org
mailto:sekatoimittaja@gmail.com
mailto:sekatoimittaja@gmail.com
http://www.aasuomi.fi/
mailto:tau.ves@me.com


                                                             �4

    SUOMEN AA:N NOUSUKIITO 

Tähän kolmiosaiseen sarjaan in-
noitti nimimerkin Masan juttu 
Selvä -lehdessä 3/2016: ”Kolum-
bus oli Suomessa AA-toimiston 
hoitajana eläkeikäänsä saakka, ja 
tämä oli varsinaista kasvun aikaa. 
Näistä ajoista on painettua kir-
jallisuutta olemassa, mutta Ko-
lumbuksen jälkeisestä ajasta ei 
sitä ole, koska joukkoja alettiin 
hallita ’joukkojenhallintamenetel-
millä’. Sen takia minun harras 
toiveeni on, että Suomessa jul-
kaistaisiin kattava ja rehellinen 
katsaus suomalaisesta AA:sta 70 
vuoden ajalta.” Kirjoitin omista 
lähtökohdistani ja siinä määrin 
kuin yksin pystyin. Autan mielel-
läni enkä torju muiden apua. 
Koska Suomen AA:n nousunkin 
tarina on sirpaleina siellä täällä, 
kokosin alun menestyksen tähän. 
Nykyiset AA-johtajat eivät tietys-
ti ole vastuussa siitä, mitä tehtiin 
tai jätettiin tekemättä 1983 ja 
1997, vaan ainoastaan siitä, että 
esiin nousseet virheet tunnustet-
taisiin ja korjattaisiin juuri nyt. 
Pimeyttä on katsottava suoraan 
silmiin. 

 Historia ei ole tuomioistuin, 
se kertoo vain, mitä on tapahtu-
nut.  AA syntyi USA:ssa yli 80 
vuotta sitten ja tuli Suomeen 70 
vuotta sitten. Jos AA toimisi Suo-
messa yhtä tuloksellisesti kuin 
Pohjois-Amerikassa, täällä rapor-
toitaisiin nyt 20 000 jäsentä, mut-
ta vuoden 2016 AA-tiedotuksia    
-lehdissä lueteltiin vain 3500. 
Suomen alamäki jatkuu. 
 Tohtori William D. Silkworth 
avasi Bill W:n silmät kevättal-
vella 1935, ennen AA:n alkua: 
”Lakkaa saarnaamasta ja kerro 
heille ensin armottomat lääketie-
teelliset tosiasiat.” AA:ssa toipu-
neet lisääntyivät rajusti seitsemä-
nä ensimmäisenä vuotena: 5, 15, 
40, 100, 400, 2 000, 8 000. Iso 
Kirja kirjoitettiin 1938, kun jäse-
niä oli 100. Jack Alexanderin ar-
tikkelisarja 1941 nelinkertaisti 
toipuneiden määrän yhdessä vuo-
dessa 8000:een. Tohtori Harry M. 
Tiebout kirjoitti: ”Tämä luku kyt-
kettynä yhteisön valtavaan kas-
vuun herättää kunnioitusta ja vaa-
tii selitystä.”  Määrä ei enää erotu 
kuvan 1 viivanpaksuudesta. 
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Vähintään vuoden raittiuden oli 
Suomen AA:ssa saavuttanut seit-
semänä ensimmäisenä toiminta-
vuotena: 3, 9, 26, 55, 80, 155, 
236. Vahvan alun jälkeen Suomi 
pysyi yli 30 vuotta Pohjois-Ame-
rikan alun tahdissa mukana. Sit-
ten Suomi sukelsi. 
 New Yorkin kaupungissa asu-
nut Bill W. raitistui joulukuussa 
1934 sovellettuaan Ebby T:n vä-
littämän Oxford-liikkeen ohjel-
maa. Tätä ei kuitenkaan pidetä 
AA:n alkuna. Bill W. osasi etsiä 
toista alkoholistia avukseen, ja 
tohtori Bobin raitistumisesta ke-
säkuussa 1935 lasketaan alku 
sille, mikä nyt on AA – Alco-
holics Anonymous.  
 AA irtautui 1937-1938 Ox-
ford -ryhmistä, jotka muuttivat 
nimensä MRA:ksi. Innokkaasti 
esiintyvän ja kirjoittavan Bill W:n 
arvovalta kasvoi ja raittius pysyi, 
mutta kumminsa Ebby T. kom-
pastui pulloon huhtikuussa 1937 
– raitistuakseen pysyvästi myö-
hemmin AA:ssa. 
 Vuonna 1938 päätettiin kirjan 
kirjoittamisesta, täsmällisestä ku-
vauksesta siitä, miten ensimmäi-
set 100 jäsentä olivat toipuneet. 
Kirjan nimeksi valittiin Alcoho-
lics Anonymous, jonka liikekin 
sittemmin omaksui nimekseen. 
Nimeä ei lainata muille, mutta 
julkaistun toipumisohjelman [12 
askelta] ihmiskunta sai vapaaseen 
käyttöön. 

AA:n matka Suomeen 
AA kulkeutui Suomeen useita tei-
tä. Valittujen Palojen (Reader’s 
Digest) maaliskuun 1946 nume-
rossa julkaistun artikkelin poh-
jalta Yrjö S. kirjoitti AA:n toi-
mistoon New Yorkiin ja käynnisti 
ensimmäisen AA-ryhmän. Ryhmä 
kokoontui säännöllisesti ja pyrki 
noudattamaan esikuvansa ohjel-
maa. Syksyllä 1947 huoltovir-
kailija Olav R. suomensi 12 
askelta ja sai suomennokselle 
New Yorkin hyväksynnän. Ame-
rikkalainen kveekari Stuart M. 
toi kokemuksensa Suomen AA:n 
käyttöön, mutta ryhmä lopetti 
toimintansa kevättalvella 1948. 
 Vankilaviranomaiset kiinnos-
tuivat AA:n tuloksista ja suoma-
lainen vankeinhoidon ylitar-
kastaja kävi 1951 tutustumassa 
Pohjois-Amerikan vankiloissa 
toimivaan AA:han. Viranomaisia 
ei AA:n sanoma tietenkään kiin-
nostanut, vain AA:n erinomaiset 
tulokset. Suomen vankiloissa 
pidetyt kokoukset eivät aluksi 
juuri esikuvaansa muistuttaneet. 
 Suomalainen alkoholisti lo-
petti juomisen 3.8.1949 ja sai 
Amerikkaan muuttaneeseen ryyp-
pykaveriinsa kirjeitse yhteyden. 
E. Nieminen kertoo väitös-
kirjassaan: ”Nimet Kolumbus ja 
Side kuvaavat sitä vaihetta Suo-
men AA:n historiassa, jolloin 
amerikkalainen AA löydettiin ja 
istutettiin pysyvästi maahamme.” 
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Kolumbus liittyi Kotikerho ry:-
hyn ja saavutti pisimmän raittiu-
den. Puheet ja kirjoitukset kohot-
tivat arvovaltaa, ja Kolumbus ni-
mitettiin Suomen AA-kerhojen 
liitto ry:n sihteeriksi 1951. Ko-
lumbus ei päättänyt suomennok-
sien sanamuodoista – hän oli pal-
kattua henkilökuntaa – mutta pyr-
ki toimissaan johtamaan Suomen 
AA:n hengelliseen suuntaan ja 
esikuvallisesti johti joukkoa edes-
tä. Akronin AA-ryhmän vihkon 
suomennos Opas AA:n 12 aske-
leeseen julkaistiin jo 1952. Kirjan 
Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista 
Perinnettä ensimmäinen osa 
julkaistiin 1956, kirjan Nimettö-
mät Alkoholistit suomennos 1962. 
Suomen AA kasvoi vahvasti 1950  
-1980, sitten yksivuotiaiden jyrk-
kä nousu kääntyi äkkiä laskuun. 
 Kolumbus jäi tehtävästään 
eläkkeelle 1981 työskenneltyään 
Suomen AA:ssa 30 vuotta. 
 Bill W. puhui mielellään suu-
rille joukoille, täysille palloi-
lusaleille, joissa häntä henkilönä 
palvottiin, mutta julisti jo 1944, 
että perimmäinen auktoriteetti on 
Jumala, johtajamme ovat vain 
uskottuja palvelijoita. Suomessa 
toimittiin lähes 70 vuotta ennen 
kuin äänestyspäätöksen ”jäsenten 
omatunto” palautettiin toisen 
perinteen ”ryhmäomatunnoksi”. 
 Eivät kaikki olleet Pohjois-
Amerikassakaan samaa mieltä. 
Bill W. kutsuttiin usein puhu-

maan, mutta ”ei niistä kirotuista 
perinteistä”. Vuonna 1946 Bill W. 
oli kirjoittanut Grapevine -lehteen 
sarjan ”12 kohtaa tulevaisuutem-
me varmistamiseksi”, joista ke-
hittyivät AA:n perinteet. Bill W. 
osasi jo varhain erottaa sairau-
desta toipumisen toveriseuran yh-
tenäisyydestä. Ei koulussakaan 
opeteta kertotaululla, miten tulee 
toimeen muiden kanssa. 
 Tässä AA:ksi kutsutaan sitä 
AA:ta, joka syntyi Bill W:n ja 
tohtori Bobin tapaamisesta ke-
väällä 1935 ja joka kehittyi siksi, 
mikä se nyt on. Vanhimman ra-
kenteen palveluneuvosto (General 
Service Board of Alcoholic Ano-
nymous, Inc.) on dokumentoinut 
tapahtumat huolellisesti ja on ju-
listautunut kahdentoista aske-
leensa, kahdentoista perinteensä 
ja kaikkien palvelujensa perim-
mäiseksi tallentajaksi. Tämä AA 
(kuva 1) on nyt suurimmillaan: 
1,4 miljoonaa raportoitua jäsentä. 
On perustelematonta väittää sitä 
vanhentuneeksi. 
Perimmäinen johtajuus 
Kirjassa AA tulee täysi-ikäiseksi 
Bill W. kertoo matkastaan Ruot-
siin 1950, jossa väiteltiin kiih-
keästi pitäisikö Ruotsin AA:n pe-
rustua Tukholman ”seitsemään” 
vai Amerikan ”kahteentoista”. 
Tanskassa vaihtoehdot olivat ”AA 
tai Antabus”, Suomessa kiisteltiin 
”onko tämä AA:ta”.  AA sinänsä 
ei erilaisuutta pelkää vaan antaa 
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ryhmälle tilaa: ketkä tahansa kak-
si tai kolme alkoholistia, jotka 
ovat kokoontuneet yhteen raittiu-
den saavuttamiseksi, voivat kut-
sua itseään AA-ryhmäksi, mutta 
ryhmä ei saisi tehdä mitään, mikä 
vahingoittaisi suuresti AA:ta ko-
konaisuutena, eikä se myöskään 
saisi sitoutua mihinkään eikä ke-
henkään. Luottamusmiehistölle 
taas oli kirjoitettu säännöt, By-
laws of the General Service Bo-
ard, Inc., joita tämä Yhdysvaltain 
ja Kanadan palveluneuvosto nou-
dattaa. Moni AA-jäsen yllättyi, 
ettei Suomessa toipumisen ja pal-
velemisen eroa nähty. Suomen 
AA:lle syntyi suuri vahinko 
vuonna 1997: jäsenmäärän puo-
liintumisaika on nyt 20 vuotta. 
 Yhtenäisyydestä – omavarai-
suudesta – kiisteltäessä Suomen 
AA päätyi lakitupaan 1961. Mar-
raskuussa 1961 ryhmät purkivat 
silloisen rakenteen ja loivat ny-
kyisen kaksipäisen. Vaikka not-
kahdus näkyy kuvassa 2, Suomen  
AA elpyi nopeasti, koska hyppy 
suuntautui kohti esikuvaa, Poh-
jois-Amerikan AA:ta. Seuraava 
hyppy samaan suuntaan kampat-
tiin vuosikokouksissa. 
 Kymmenessä vuodessa suo-
malaiset palvelijat kokivat AA:n 
suosituksista vieläkin poikkeavan 
rakenteen kuristavan AA:n sano-
man viemistä. Vahvan kasvun 
aikaan haitat kävivät yhä ilmei-
semmiksi: AA-palvelun koko  

kasvoi lähes 10-kertaiseksi ja 
päätöksenteko takkuuntui. AA-
palvelun jäsenet törmäsivät enem-
mistön tyranniaan, kun vuosiko-
kous hylkäsi huolellisesti valmis-
tellun ehdotuksen tai kaksipäisen 
rakenteen toimeenpaneva osa 
kuittasi vuosikokouksen yksimie-
lisenkin päätöksen vain tiedoksi. 
 Kalle mainitsee testamentis-
saan (1972) pitäneensä kaikessa 
Pohjois-Amerikkaan syntynyttä 
AA:ta esikuvanaan. Mainintaa tu-
kevat pyrkimykset askelten, pe-
rinteiden ja käsitteiden suomen-
noksiin, jotka olisivat vastanneet 
englanninkielisiä. Ne ovat Gene-
ral Service Board of Alcoholic 
Anonymous, Inc:n julkaisuissa 
aina täsmälleen samat.   
Suomennokset taas olivat hajal-
laan, sisältö poikkesi englannin-
kielisestä ja näissä poikkeamissa 
kylvettiin se siemen, josta nousi 
vuosikymmenten eripura: asioihin 
perehtymätön suuri kokous kukis-
ti [alkuperäisiin englanninkie-
lisiin] teksteihin perehtyneen vä-
hemmistön.  
 Ensimmäisen askeleen jälkim-
mäinen osa on hiukan mukailtuna 
lainattu Ruotsin Länkarnaliik-
keeltä, esikuvan mukaisen suo-
mennoksen voi lukea kirjasta Päi-
vä kerrallaan, tammikuun 3. päi-
vältä.  Suomen AA oli – lievem-
min kuin Ruotsin Länkarna – luo-
tu vaihtoehdoksi amerikkalai-
selle AA:lle, ei esikuvaansa to-
teuttamaan. 
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Siksi perinteitä piti muuttaa ja 
muutellaan vieläkin. Toisen perin-
teen sanamuodoksi muutettiin 
1964 ”Meillä ei ole johtajia...”. 
Kun se Joensuun kokouksessa 
1967 oli oikaistu muotoon ”Johta-
jamme ovat...”, lisättiin äänestys-
päätöksellä sana ”jäsenten”. Sii-
hen Suomen AA nojasi vuosiko-
kouksissa. Vasta vuonna 2013 
Suomen AA-kustannus ry oikaisi 
”jäsenten omantunnon” ”ryhmäo-
matunnoksi”, mutta kirjan 12&12 
uusikaan suomennos ei tunnus-
tanut neljännen askeleen itsetut-
kistelua pelottomaksi, ja rakenne 
jäi pelkäämään omaa itsetutkis-
teluaan. 
 Kirjoilta ei voi kysyä ja kun 
1960- ja 1970 luvulla kysyttävää 
ilmeni, soitettiin Suomen AA-toi-
mistoon. Kolumbus tunsi Pohjois-
Amerikan AA:n hyvin ja sovitti 
vastaukset esikuvan mukaisiksi. 
Eläkkeelle jäätyään Kolumbus 
päästi ohjaksista 1981, ja henki-
lökohtaista huomiota hakevat 
AA-jäsenet ryhtyivät kiivaasti 
keksimään, millainen olisi suo-
malaisille paras AA. Paikkakun-
nittain levisi mitä ihmeellisimpiä 
suullisia väitteitä, kun ei edes 
päästy yksimielisyyteen siitä, kes-
kusteltiinko toipumisesta vai pal-
velusta, perinteistä vai käsitteistä, 
Pohjois-Amerikasta vai Suomesta  
 Laajalle levitettiin mielipi-
dettä, että Suomi olisi yksi Poh-
jois-Amerikan alueista. Sen mah-

dollisuuden oli Pohjois-Ameri-
kan valtuustokokous rajannut pois 
jo ennen 1980-lukua, jo ennen 
täkäläistä sepitystä. Seuraavalla 
vuosikymmenellä selitettiin, että 
malli olisi saatu Pohjois-Ameri-
kan alue-edustajakokouksesta. 
Kun osoitettiin, ettei kokouksissa 
käsitelty edes samoja asioita, val-
tuustokokouksen periaate sumen-
nettiin 2000-luvulla vertauksella 
mittakaavasta, jolla on yhtä pal-
jon merkitystä kuin setelien ulko-
mitoilla eri maissa. Koko ei rat-
kaise periaatteetta: kun jonossa ei 
kuulu etuilla, ei ole mitään merki-
tystä sillä, onko jonossa 3, 30 tai 
300 henkilöä. 
 Palvelun ja Kustannuksen ra-
kenne ja toiminta ovat vieläkin 
periaatteiltaan samat kuin perus-
tettaessa 1961, laihdutusleikkauk-
sesta huolimatta AA-palvelu on 
lihonut kolminkertaiseksi. Tar-
mokkaita yrityksiä Pohjois-Ame-
rikan esikuvan suuntaan oli tehty, 
mutta enemmistö oli kokouk-
sissaan torjunut muutokset. Ku-
van 3 kehityssuunta osoittaa 
Suomen AA:n näivettyvän niin 
kuin ”seitsemän” kuihdutti Ruot-
sin. ”Mikä valtava tekijä AA oli-
sikaan voinut olla”, huudahtaa 
kirja 12&12 ensimmäisessä perin-
teessään. 
 Kolumbus oli palkattua henki-
lökuntaa ja tunsi taustat, mutta ei 
voinut päätöksiin osallistua ja 
osoitti turhautumisensa mainitse-
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malla, ettei hänellä ollut näissä 
kokouksissa puheoikeutta [AA:n 
suosittelemasta äänioikeudesta 
puhumattakaan].  Valta ja vastuu 
eivät kohdanneet.  
 Suomen AA tempoili moniin, 
usein vastakkaisiinkin suuntiin, 
mikä näkyy kirjan 12&12 suo-
mennoksista ja varsinkin toisen ja 
yhdeksännen perinteen sanamuo-
doista. Esikuvan mukaan service 
board olisi palveluneuvosto (Ge-
neral Service Board of Alcoholic 
Anonymous, Inc.), joista vanhin 
perustettiin toukokuussa 1938, 
mutta suomennoksen ”palve-
luelin” tarkoittaa mitä tahansa, 
vaikka tuoleja kantavaa joukkoa. 
 Vuonna 2013 julkaistussa kir-
jan 12&12 uusimmassa suomen-
noksessa amerikkalaisen organi-
saation jokainen nimikin oli suo-
malaistettu ja hengellinen muu-
tettu kauttaaltaan henkiseksi. 
Suuri osa Suomen AA:n levit-
tämästä disinformaatiosta paljas-
tuu lueteltaessa kirjan 12&12 
perinneosan muutokset vuodesta 
1964 (meillä ei ole johtajia...) 
lähtien. 
 Pohjois-Amerikan AA ei jää-
nyt suuntaa vaille, kun Bill W. 
luovutti AA:n kolme perintöä – 
toipumisen, yhtenäisyyden, pal-
velun – toveriseuralle itselleen St. 
Louisin juhlakokouksessa 1950. 
Palveluneuvosto valitsi Bernard 
Smithin [A-jäsenen] puheenjoh-
tajakseen vuosiksi 1951-1956 ja 

sen jälkeen varapuheenjohtajaksi 
1957-1970. Suunta on pysynyt, 
tulokset näkyvät kuvassa 1. 
 Selvä -lehden seuraavassa nu-
merossa tutkitaan tuuliviirin lailla 
tempoillutta Suomen AA:ta vuo-
sina 1980 – 1996 ja kolmannessa 
numerossa hajaannuksen vuosia 
1997 – 2016.  
Kimmo, AA:n jäsen kun itse niin sanon 
Lähteet: 
Kallen testamentti, moniste, art-print oy 1972 
AA tulee täysi-ikäiseksi, Suomen AA-
kustannus ry, Helsinki, 1977, ISBN 
951-9015- 26-4 
Nimettömät Alkoholistit Suomessa, Suomen 
AA-kustannus ry, 1990, ISBN 951-9015-71- 
x Vuosien varrelta 1949-1989, Kolumbus, 
ISBN 952-90101-4-1, Lito-print 1989 
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        AA:n elämän koulu  
Luulen, että tulemme AA:ssa aina 
hiukan nahistelemaan. Etupäässä 
luullakseni siitä, miten olisimme 
parhaiten hyödyksi mahdollisim-
man suurelle joukolle juomareita. 
Meillä tulee olemaan lapselliset 
kinastelumme ja kiukuttelumme 
vähäisistä raha-asioista ja siitä ku-
ka tulee vetämään ryhmäämme 
seuraavat puolivuotta. Tuskin tä-
mäkään kasvavien lasten joukko 
(niitähän me olemme) voisi il-
mentää luonnettaan mikäli näin ei 
olisi. 
 Nämä ovat lapsuuden kasvuki-
puja, ja me suorastaan edistymme 
niistä. Sellaisten ongelmien selvit-
täminen AA:n aina ankarassa elä-
mänkoulussa on terveellistä har-
joittelua. 
AA elämäntapana 143
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Laivat ovat turvassa satamassa, 
 mutta sitä varten niitä ei ole rakennettu 

Raitistuttuani asuin Sydneyssa 
Australiassa, missä oli paljon AA-
palavereja. Niinpä tulokkaana 
kävin niissä 10 kertaa viikossa. 
Tuohon aikaan vein kotiini 
runsaasti töitä liittyen opettajan-
toimeeni, minkä yritin säilyttää 
juopotteluni jälkeen. Näinpä elä-
mäni oli työtä ja AA- kokouksia. 
Muuhun ei aikaa juuri liuennut. 
Muutamia vuosia myöhemmin 
jaoin eräässä kokouksessa koke-
mukseni arvellen, että minä olin 
tainnut käydä liian usein kokouk-
sissa AA:n alkutaipaleella. Yksi 
kauan raittiina ollut kaveri, joka 
oli ollut mukana näissä alkuaikani 
palavereissa, tuli luokseni ja ky-
syi: "Luuletko, että olisit säilyt-
tänyt raittiutesi ilman näitä luke-
mattomia kokouksia?" Minun oli 
myönnettävä, että tuskin olisin 
säilyttänyt raittiuttani, jollen olisi 
ollut niin aktiivinen. 
 Kun raitistuttuani lakkasin 
käymästä pubeissa niin oli todella 
runsaasti aikaa AA-kokouksille. 
Itse asiassa minulle oli välttä-
mätöntä täyttää kaikki vapaa-
aikani AA-palavereilla, koska ko-
tona tunsin oloni epämukavaksi ja 
yksinäiseksi. Minua ihmetyttää, 
kun uudet tulokkaat sanovat, ettei 
heillä ole aikaa käydä palave-
reissa. 
 Aikaa myöten löysin uusia 
mielenkiintoisia harrastuksia ja 
otin myös uusia vastuita hoi-
dettavakseni. Muutin paikkakun-
nille, missä oli vain muutamia 
kokouksia. Eräs näkemäni isku-

lause miellyttää minua suuresti: 
Laivat ovat turvassa satamassa, 
mutta sitä varten niitä ei ole 
rakennettu. Kuitenkin minun on 
syytä muistaa, että laivat tarvit-
sevat jatkuvasti huoltoa satamasta 
lähdettyään. Muista hyvin erään 
keskustelun, missä eräs sanoi, että 
AA on minun elämäni, mihin 
toinen totesi, että minä nyt alan 
elää elämääni.  Niinpä minulle-
kaan  AA ei ole koko elämäni si-
sältö, mutta se on välttämätön, että 
voin elää täysillä monipuolista 
elämää. 
 Olen nyt eläkkeellä yli 40 
vuotta raittiina oltuani. Alueella, 
missä asun, ei ole monia AA-
kokouksia.  Kävelen  yleensä  lä- 
himpään kokoukseen noin kolme 
kertaa viikossa. Yhdeksän vuotta 
sitten lopetin englannin opetta-
misen Japanissa. Eläkkeellä olen 
löytänyt monia harrastuksia, jois-
ta pidän. Harrastan pallopelejä, 
olen aktiivinen seurakunnassani ja 
kummikaupunkitoiminnassa. 
Elämäni on tasapainossa, kun teen 
sen mitä nyt tuntuu tarpeelliselta. 
Minulla olisi paljon aikaa katsoa 
TV:tä, mutta minä en nykyään 
juuri välitä siitä. Pyrin kävelemään 
päivittäin vaikka sade vihmoo. 
 Juuri nyt nautin rauhallisesta 
sunnuntaista. Suunnittelen käve-
leväni AA-kokoukseen, sitten me-
nen lounaalla ja  lähikaupan kaut-
ta kotiin. 
Jim /AAGrapevine/ Pena K. 
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”AA ei tehoa minuun, olen vajon-
nut liian syvälle.” ”Hyvä asia 
muille ihmisille,  mutta minä olen 
vanhempainneuvoston puheenjoh-
taja.” Olen liian vanha. Liian 
nuori. En ole tarpeeksi uskovai-
nen. Olen homo. Tai juutalainen. 
Minulla on virka-asema. Olen pap-
pi. Liian fiksu. tai liian vähän kou-
luja käynyt Tällä hetkellä kaik-
kialla maailmassa on ihmisiä, jot-
ka ajattelevat ettei AA:sta ole heil-
le apua jonkin yllämainitun  kal-
taisen syyn syyn vuoksi. Sinä olet 
kenties heitä. 
 Me AA:ssa uskomme, että al-
koholismi on sairaus, mikä ei kat-
so ikään, sukupuoleen, uskontoon, 
rotuun, varakkuuteen, ammattiin 
tai koulutukseen. Se iskee sattu-
manvaraisesti. Kokemuksemme 
näyttää osoittavan, että kuka ta-
hansa voi olla alkoholisti. Ja sano-
mattakin on selvää, että kuka ta-
hansa, joka haluaa lopettaa juomi-
sen on tervetullut AA:han. 
  Kertoessaan AA:n varhaisem-
mista vaiheista perustajajäsenem-
me Bill W. kirjoitti: ”Alussa kesti 
kokonaista neljä vuotta ennen kuin 
yksikään naisalkoholisti saavutti 
pysyvän raittiuden AA:n avulla. 
Naiset sanoivat olevansa erilaisia  
- samoin kuin ne, joiden pohja oli 
löytynyt vielä aika ylhäältä - 
AA:sta ei olisi heille. Mutta kun 
tiedonvälitys saatiin toimimaan 
tehokkaasti - tämä oli suurim-

maksi osaksi naisten itsensä ansio-
ta - kuva muuttui täysin. 
 Tämä samaistumisen ja tiedon 
levittämisen kehitys on edelleen 
vain jatkunut. Rantojen asukki 
sanoi olevansa erilainen. Samaa 
sanoi - mutta vielä lujemmalla ää-
nellä - julkkis. Kuten myös taitei-
lijat,  lääkärit,  lakimiehet, rikkaat, 
köyhät, uskovaiset, jumalankieltä-
jät, intiaanit  ja eskimot, entiset 
rin-tamamiehet ja vangit. 
 Mutta nykyisin he kaikki - ja 
hyvin monet muut - puhuvat selvin 
päin miten toistemme kaltaisia me 
alkoholistit olemmekaan, kun 
olemme lopulta myöntäneet, että 
on tosi kysymyksessä. AA:ssa 
saatat kohdata miehiä ja naisia, 
joiden rotu, ikä, seksuaalinen 
mieltymys tai mikä tahansa muu 
lukuisista erilaisista olosuhteista 
vastaa omaasi. He tulivat AA:han 
ja huomasivat, että AA tehosi 
heihin yhtä hyvin kuin meihin 
satoihin tuhansiin muihin, jotka 
olimme luulleet olevamme ”eri-
laisia”.   
 Löysimme avun  ja löysimme 
ystäviä, joihin saatoimme samais-
tua ja joiden kanssa voimme jakaa 
kokemuksemme. 
 Emme ole enää yksin. 
Luuletko olevasi erilainen s.1-2 
Suomen AA kustannus r.y.  

Luuletko olevasi erilainen?
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   Olemmeko unohtaneet tri Bobin vetoomuksen?

"Jos alkoholisti työstää Kahta-
toista Askelta ja kehittää tove-
ruutta mikä on mahdollista AA:n 
ohjelman avulla, niin vaikutus on 
tehokkaampi kuin mikään tunte-
mani  psykoterapian muoto." Tä-
mä kuulostaa yli-innokkaan AA-
jäsenen puheelta, vaikka se on to-
dellisuudessa tri Hobart  Mowre-
rin, Illinoisin yliopiston tutkimus-  
professorin, lausunto. Tri Mowrer 
on muuten kansainvälistä kuului-
suutta nauttiva merkittävien alal-
laan tekemiensä huomattavien tut-
kimustöidensä vuoksi. 
 Minun on aina hyvä muistaa, 
että AA on paikka minne papitkin 
tulevat löytääkseen Jumalan avulla 
pysyvän raittiuden. AA:han liittyy 
myös psykiatreja ja psykologeja, 
jotka tarvitsevat ryhmäterapiaa, 
mikä tuottaa raittiutta ja järjestystä 
heidän elämäänsä. 
 Minä raitistuin elokuussa 1947 
ja vuodet siitä lähtien ovat 
toistuvasti opettaneet minulle, että 
jos elämäni ei ole sitä mitä sen 
tulisi olla, niin paras keino mi-
nulle on hakea neuvoa AA:n Isosta 
Kirjasta tai toiselta AA:n jäse-
neltä, joka on tarpeeksi jatkanut 
työskentelyä Askelten parissa ym-
märtääkseen miten AA toimii 
Askelten avulla. 
 Useita päiviä ennen kan-
sainvälistä Denverin kokousta 
kuuntelin tri Bobin viimeisimmän 
äänityksen hänen puheestaan. Tri 
Bob kuvasi siinä AA:n alkua ja 
kasvun vuosia. Lopuksi hän tote-
si: “Älkäämme sekoittako ohjel-

maamme freudilaisiin komplek-
seihin ja oppeihin mitkä kiinnos-
tavat tieteellistä mieltä, mutta 
joilla on vähän tekemistä meidän 
todellisen AA-työskentelyn kans-
sa.” 
 Kuluneiden 26 vuoden aika-
na, jotka ovat kuluneet tri Bobin 
tekemästä huomiosta koskien freu-
dilaisia analyysejä, on kehitetty 
monia muita merkittäviä teorioita. 
Niiden tehokkuuden arvionti osoit-
taa, että ne eivät useinkaan tuota 
tulosta. 
 Vuonna 1952 tri H.J. Eyse-
nck, englantilainen psykologi, ja-
koi  kolmeen ryhmään tuhansia 
toisen maailman sodan veteraa-
neja, jotka olivat sairaalahoidossa 
henkisten ongelmien vuoksi. En-
simmäinen ryhmä sai psykoana-
lyyttistä hoitoa, toinen ryhmä psy-
koterapiaa ja kolmas ryhmä ei 
saanut mitään hoitoa. Jälkiana-
lyysissä todettiin, että ensimmäi-
sessä ryhmässä paranemista ha-
vaittiin 44%:lla toisella ryhmällä 
64%:lla ja kolmannella ryhmällä 
72%:lla vaikka eivät saaneet 
mitään psykologista hoitoa. 
 Äskettäin tri Werner Mendel, 
Etelä Carolinan yliopiston pro-
fessori, suoritti samanlaisen tutki-
muksen. Ensimmäisessä ryhmäs-
sä koulutetut psykoanalyytikot 
hoitivat potilaita, vähemmän kou-
lutusta  saaneet  psykologit ja 
psykoterapeutit    hoitivat  toista   
ryhmää ja kolmatta ryhmää hoisi 
hoitajat, joilta puuttui muodol-
linen koulutus terapiaan. 
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 Kolmas ryhmä, jota hoitivat 
muodollisesti epäpätevät henkilöt, 
parani parhaiten. Ensimmäisessä 
ryhmässä toipumista tapahtui vä-
hiten vaikka ryhmää veti koulute-
tuimmat ammattilaiset. Tulos häm-
mästytti Mendeliä ja siksi hän uusi 
testin saaden samat lopputulokset. 
 Vaikkakin on tapauksia, jol-
loin saavutetusta raittiudesta huo-
limatta vakavat tunne-elämän tai 
mielen häiriöt tarvitsevat lääketie-
teellistä apua, niin useimmat AA:n 
jäsenet voivat kuitenkin paljon 
paremmin, jos työskentelevät As-
kelten parissa uutterammin ja 
useammin halutessaan päästä 
eroon masennuksen, ahdistuksen, 
pelkojen, vihamielisyyden, apatian 
yms oireista. 
 Muutamia vuosia sitten mo-
net innostuivat erilaisista ryhmis-
tä, missä luvattiin uutta utopiaa. 
Ne,  jotka näihin osallistuivat va-
kavissaan, hakivat apua tunne-elä-
män ongelmiinsa. Hakkaamalla 
tyynyjä, itkemällä, nyyhkyttämäl-
lä, huutamalla, kiroilemalla, kirku-
malla, koskettelemalla hakivat 
suurta löytöretkeä itseensä ja kohti 
täyttä inhimillisen mahdollisuuk-
siensa käsittämistä. 
 Huolimatta suurista lupauk-
sista tutkimukset näiden ryhmien 
tehokkuudesta osoittivat, että pa-
ranemista itse asiassa tapahtui vä-
hän. Joissakin tapauksissa ne jopa  
vahingoittivat osallistujia. 
 Isossa Kirjassa on täsmäl-
lisesti kerrottu, miten  tri Bob saat-
toi sanomaa. Bob työskenteli Ear-
len kanssa, joka myöhemmin 
käynnisti ensimmäisen AA-ryh-
män Chicagoon. Kolmen neljän  

tunnin aikana tri Bob kävi läpi 
Earlen kanssa ohjelmamme en-
simmäiset kahdeksan askelta. Bob 
ei ottanut tästä maksua vaikka oli 
ammatiltaan lääkäri, koska hän 
työskenteli Earlin kanssa amatöö-
rinä. 
 Yhä uudelleen olen tavannut 
AA:n jäseniä, jotka kärsivät ma-
sennuksesta, ahdistuksesta, pe-
losta, vihamielisyydestä ja muista 
oireista koska ovat jättäneet käyt-
tämättä Kahtatoista Askelta. Näi-
hin kuuluu myös kauan raittiina 
olleita AA:n jäseniä. Kun he al-
koivat työskentelemään Askelten 
kanssa heidän oireensa hävisivät. 
Henkilö, joka kärsii yllä maini-
tuista oireista eikä pysy raittiina, 
tarvitsee kummin ei terapeuttia. 
Hän tarvitsee kummin, joka on 
valmis työskentelemään samalla 
tavalla kuin tri Bob Earlen kanssa. 
Toisten auttaminen maksutta on 
olennaista omalle toipumisellem-
me. Se näyttää olevan yksi perus-
tekijöistä kaikille self-help ryh-
mille. 
 Kun Bill W:lle, perustajajä-
senellemme, tarjottiin terapeutin 
työtä Townsin sairaalassa, niin 
miksi luulet, että jokainen noista 
alkuaikojen AA:n jäsenistä sanoi-
vat: Bill et voi tehdä sitä meille. 
Varmasti Bill olisi tuonut lukuisia 
alkoholisteja Charlie Townsin sai-
raalaan. Mitäpä luulet, että mitä 
olisi tapahtunut Toveriseurallem-
me, jos Bill W ei olisi pysynyt 
amatöörinä?Alkuaikojen jäsenem-
me näkivät toipumisprosessimme 
olennaisimmat piirteet sekä niitä 
uhkaavat vaarat. 
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 Toisten auttaminen maksut-
ta on toipumisemme perusta ja tae 
Toveriseuramme jatkuvalle hy-
vinvoinnille ja kasvulle.  Sen elin-
tärkeää roolia korosti jäähyväis-
puheessaan tri Vincent Dole, AA 
Palveluneuvoston ei-alkoholisti-
jäsen sanoessaan: ”Suurin huo-
lenaiheeni AA:n tulevaisuutta 
ajatellessani on se, että henki-
lökohtaisen auttamisen periaatteen 
syrjäyttää raha ja ammattilaisuus”. 
 AA syntyi, koska ei ollut 
muuta apua alkoholisteille. Se ei 
syntynyt tullakseen yhdeksi mo-
nista alkoholismin hoitomuodois-
ta. Se syntyi tarpeeseen ja tarjosi 
toivoa minun ja sinun kaltaisille. 
Sitä se tekee tänäänkin. 
 Kokemuksemme osoittaa va-
kuuttavasti, että toipumisemme ei 
ole riippuvainen kalliista tera-
piaohjelmista. Toipumisemme al-
kaa halukkuudesta toimia yhdessä  

Jumalan voiman kanssa ja halusta 
muuttua soveltamalla Askeleita. 
Ohjelma on tie, ei levähdyspaikka. 
Kokemukseni mukaan kuka tahan-
sa alkoholisti, joka haluaa työs-
kennellä jatkuvasti sitoutuneesti 
Askelten parissa tulee huomaa-
maan, että tämä ohjelma tyydyt-
tää hänen tarpeensa ja toteuttaa 
hänen unelmansa. 
 Muutos ei ole välttämättä 
edistystä ja enemmän ei välttä-
mättä ole parempaa. Muistakaam-
me tri Bobin vetoomus, ettemme 
sekoita AA:han sinne kuulumat-
tomia oppeja, vaan pitäkäämme 
Askeleemme oppainamme ja säi-
lyttäkäämme parantava perintöm-
me. Tri Bobin näkemys on vielä 
tärkeämpää meille tänään kuin se 
oli vuonna 1950. 
 Olemmeko  unohtaneet  hä- 
nen vetoomuksensa ? 
Paul M. Riverside./AA Grapevine. Pena K. 

Olen ollut raittina AA:ssa vuo-
desta 1963. Vuosien varrella olen 
kuullut lukemattomia viittauksia 
13. askeleeseen. Tästä oli jopa ar-
tikkeli AA-lehdessä Box 459. 
Uteliaisuuttani luin läpi meidän 
hyväksytyn AA-kirjallisuuden. En 
löytänyt niistä mitään viittausta 
13. askeleeseen. Jos hyväksyisim-
me 13. askeleen, niin sen sana-
muoto voisi olla: AA-jäsenen ei 
tulisi solmia seksisuhteita uusiin 
tulokkaisiin. Jos lähdemme muu-
tosten tielle, niin miksi emme li-  
säisi 14. askel. AA-jäsenen ei tuli- 

si varastaa hevosia raitistumisen  
jälkeen. 15. askel AA-jäsenen ei 
tulisi käyttää hyväkseen talou-
dellisesti uutta tulokasta. 
 Kun juova hevosvaras raitis-
tuu, niin hän joko jatkaa tai lopet-
taa hevosten varastamisen. Miten 
hän menettelee, riippuu siitä mi-
ten hän työstää 12. askeleen toi-
pumisohjelmaa. Kun nämä asiat 
nousevat esiin AA-kokoukses-
samme, niin totean kokemukses-
tani, että 12. askeltamme ovat 
osoittautuneet parhaaksi avukseni 
kaikissa ongelmissani. 
Don/AAGrapevine/Pena K. 

Riittääkö Kaksitoista Askelta?
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     Miksi tarvitsen 24-tunnin ohjelmaa?

”Tämä 24-tunnin ohjelma on ove-
linta älyllistä epärehellisyyttä ja 
itsepetosta, mitä koskaan olen 
kohdannut. Sinä sanot, että minun 
ei tarvitse olla raittiina kuin yh-
den päivän ja kuitenkin tarkoitat, 
että minun tulisi olla raittiina 
loppuelämäni. Minun tulisi sovel-
taa 24-tunnin ohjelmaa kaikkiin 
toimiini. Kuinka ihmeessä voin 
hoitaa työni, jos en suunnittele 
tehtäviäni etukäteen?” Nämä oli-
vat ajatuksiani, jotka halusin tuo-
da esiin heti AA:han tultuani. En 
kuitenkaan sanonut niitä ääneen, 
koska en uskaltanut. Mutta muti-
sin usein itsekseni vihaisena näitä 
ajatuksia. 
 Kuitenkin näiden raittiiden 
vuosien kuluessa olen oppinut, 
että 24-tunnin ohjelma on mitä 
erinomaisin ohje, millä voi ai-
kaansaada tuottoisaa toimintaa, 
mielenrauhaa ja onnellisuutta. 
 Mitä 24-tunnin ohjelma kehot-
taa tekemään? Elämään yhden 
päivän kerrallaan olipa sitten ky- 

symys raittiuden säilyttämisestä  
tai jostakin muusta aktiviteetista 
elämässä. Älä anna eilisen tai 
huomisen häiritä sitä, mitä voit 
tehdä tänään. Juomavuosinani elin 
joko eilisessä tai huomisessa. 
Nautiskelin eilispäivän useimmi-
ten kuvitelluista saavutuksistani 
tai olin moraalisessa krapulassa tai 
kieriskelin menneisyyden kat-
kerissa tappioissa. Tai unelmoin, 
siitä mitä tulisin tekemään huo-
menna tai kidutin itseäni ajatel-
lessani tulevaa epäonnistumistani. 
Olin kyvytön elämään tätä päivää, 
mikä olisi edellyttänyt enemmän 
toimintaa ja vastuunkantoa kuin 
mihin kykenin. 
 24-tunnin ohjelmasta on tullut 
avaintyövälineeni, jolla voin vält-
tää limboiluni. Se on elämäntai-
toa, missä voin toimia keskittäen 
energiani juuri tähän hetkeen. Se 
onkin ainoa hetki, jolloin todella 
voin tehdä jotain konkreettisesti. 
Tämä hetki on ainoa jolloin voin 
ottaa tai olla ottamatta ensim-
mäistä lasillista, viedä sanomaa tai 
olla viemättä. Niinpä itse asiassa 
tämä hetki on ainoa, milloin voin 
tehdä ylipäänsä jotain elämässäni. 
 Merkitseekö tämä sitä, etten 
voi suunnitella tulevaisuuttani. 
Taatusti ei. Voin todella suunni-
tella toimintaani rakentavasti, 
mutta en voi tänään elää tulevai-
suudessa huomista peläten ja 
murehtien.
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Miksi 24-tunnin ohjelma toi-
mii? Kohdallani se on toiminut 
siksi, että voin pilkkoa elämäni 
hallittavaan osaan: tähän päivään. 
Ennen vanhaan menestyksekäs 
soturi vetäytyi kapeaan solaan, 
jolloin hän saattoi kohdata yhden 
vihollisen kerrallaan. Soutukilpai-
lussa opiskeluaikana valmenta-
jamme kehotti keskittymään viime 
metreillä vain yhteen ai-ronvetoon 
kerrallaan. 
 Toinen syy ohjelman toimi-
miseen on kokemukseni mukaan 
se, että menettely tarjoaa tunne-
elämälle palkinnon menestykses-
tä. Jos sanon, etten enää koskaan 
ota ensimmäistä ryyppyä, niin 
vasta kuolinvuoteella tiedän, että 
kävikö näin. Jos päätän, että en 
tänään ota ensimmäistä lasillista, 
niin illalla voin todeta ilokseni 
siinä onnistuneeni. Tämähän tuot-
taa tyydytystä – olen onnistunut 
jälleen, jolloin kolhiintunut oman-
arvontuntoni vahvistuu jatkuvasti. 
 Olen tehnyt 24-tunnin ohjel-
masta toimintatavan. Kun tein sitä 
silloin tällöin, se ei toiminut, eikä 
tuottanut tulosta. Tuolloin en 
tiennyt toipuvalle alkoholistille 
tarkoitettua sanontaa: toiminnan 
on tultava ensin ja vasta sen 
jälkeen tulee ymmärrys ja usko. 
Viimeisinä juoma-aikoinani mi-
nulta puuttui kaikki usko, enkä 
uskonut edes mihinkään Korke-
ampaan Voimaan. Jos semmoinen 
olikin, niin se ei tahtonut minulle  

mitään hyvää. Kummini kehotti  
minua kuitenkin kiittämään Juma-
laa joka aamu edellisestä päivästä 
ja pyytämään apua täksi päiväksi. 
Kun sanoin kummilleni, etten us-
ko Jumalaan, niin hän vastasi:”Tee 
näin joka tapauksessa.” 
 Lopulta päätin ottaa 24-tun-
nin ohjelman jatkuvaksi tavakseni 
ja kytkin sen jokaiseen päivittäi-
seen toimeeni. Niinpä joka aamu 
suihkussa hahmottelen 24-tunnin 
ohjelman päivääni varten. Vä-
hitellen tästä on kehittynyt selkeä 
tapa – vettä kuluu suihkussa ta-
vallista enemmän, mutta vesi on 
halvempaa kuin vodka. 
 Ohjelmani suihkussa menee 
tätä rataa. Ensiksi kiitän Korke-
ampaa Voimaani edellisen päivän 
raittiudesta. Sitten etsin mieles-
säni eilisestä jotain, minkä tein 
paremmin kuin aikaisemmin – 
pieni voitto jostain luonteeni vir-
heellisyydestä tai jonkun AA:ssa 
oppimani asian paremmin hoita-
misesta jne. Kiitän näistä. Tämä 
on yksi keino parantaa haavoittu-
nutta, heikkoa itsetuntoani. Kol-
manneksi sanon itselleni, että olen 
alkoholisti. Tämä muistuttaa mi-
nua siitä inhimillisestä piirteestä, 
mihin sisältyy se että tietoisesti 
unohdan, mitä viime-vuosina ta-
pahtui juopotellessani. Haluan 
kasvattaa en ota -tänään reflek-
siäni.  Neljänneksi  päätän, etten 
ota ensimmäistä lasillista tänään.  
Lopuksi  teen  päätöksen 
”tämän päivän spesiaalijutusta”.
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AA:han tullessani minulla oli lu-
kuisia luonteenvirheitä ja niitä 
minulla on vieläkin. Haluaisin 
vapautua niistä, mutta jostain 
syystä tunne-elämäni saa tyydy- 
tystä virheistäni. Tästä sisäisestä 
ristiriidasta johtuen virheistä pää-
seminen tuntuu kuin yrittäisi ir-
rottautua mustakalan lonkeroista. 
Niinpä poimin joka aamu yhden 
virheeni, mihin keskityn tuona 
päivänä ja pyydän Korkeampaa 
Voimaa auttamaan minua pyrki-
myksessäni. 
 Luonnollisestikaan tämä päi-
vittäinen ohjelmani ei ole muo-
toutunut hetkessä. Kuukausien 
kuluessa menettelyni on todista-
nut sen, että suopea Korkeampi 
Voima on olemassa. Kauan sitten 
tiesin työskenteleväni myöhään ja 
siksi joutuisin tappamaan aikaa 
odottaessani paikallisjunaa ase-
malla. Niinpä aamulla suihkussa 
kuvittelin tilanteeni asemalla ja 
päätin ohittaa paikalliset ravin-
tolat sivulleni vilkaisematta Kor-
keammalta Voimalta apua pyy-
täen. Seuraavana aamuna olin 
hämmästynyt havaitessani, että 
olin tappanut aikaa asemalla leh-
teä lukien ilman että edes ajatus 
ensimmäisestä lasillisesta olisi 
tullut mieleeni.     
 Nämä suihkussa tekemäni 
ajatusharjoitukset saattavat tuntua  
monimutkaisilta. Itse asiassa 
kaikki, mitä niihin sisältyy, on 
kiittäminen Korkeampaa Voimaa 
raittiudesta ja kasvusta myöntäen  

olevani alkoholisti, pyyntö jatku- 
vasta raittiudesta ja henkistä kas-
vua vain yhdeksi päiväksi kerral-
laan. Yksinkertaista, kuitenkin 
harjoitukseeni sisältyy kaikki 
AA:n toipumisohjelman askeleet. 
 Voin verrata työskentelyäni 
avaruusrakettiin, mikä aluksi tar-
vitsee paljon energiaa päästäk-
seen radalleen, mutta radalle 
päästyään raketti tarvitsee vain 
pieniä suunnan korjauksia aika 
ajoin. Samalla tavalla 24-tunnin 
ohjelma toimii kohdallani – pieni 
päivittäinen tarkastelu ja tarpeel-
liset korjaukset pitävät minut 
kaukana ensimmäisestä lasillises- 
ta. Tämä suunnitelma on mene-
telmä, mikä antaa vapauden. 
 Soveltaessani 24-tunnin ohjel-
maa olen itselleni rohjennut muut-
taa tyyneysrukoustamme: Jumala 
suo minulle tyyneyttä tänään hy-
väksyä asiat, joita en tänään voi 
muuttaa. Rohkeutta tänään muut-
taa mitkä voin ja viisautta tänään 
erottaa nämä toisistaan.    
 Tämän ohjelman avulla mi-
nusta on tullut aikaansaava, mi-
nulla mielenrauhaa ja onnelli-
suutta. Siksi voinkin vilpittömästi 
sanoa: ”Kiitos Jumala siitä, että 
olen alkoholisti.” Uskonnoilla, 
lahkoilla ja muilla seuroilla on 
omat käyttäytymiskoodinsa. Heille 
näiden koodien noudattaminen ei 
ole elämän ja kuoleman kysymys. 
Mutta meillä AA:n jäsenillä on 24-
tunnin ohjelma, minkä noudatta-
misen palkkiona on itse elämä. 
B.F.P. /AAGrapevine
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AA:n maailmanpalvelut ja Grape-
vine kustannusyhtiö (A.A. World 
Services Inc. ja Grapevine Inc.) 
ovat rekisteröineet joukon tavara-
merkkejä. Niiden käyttöön liitty-
vät ohjeet eli suuntaviivat (guide-
lines) perustuvat sekä lainopilli-
siin seikkoihin että AA:n luontee-
seen.           
 Lainopilliselta kannalta kat-
soen näiden merkkien käyttö sel-
laisissa tuotteissa tai palveluissa, 
jotka eivät ole lähtöisin AA:sta ja 
jotka eivät ole AA:n hyväksymiä, 
loukkaa ja heikentää näitä AA:n 
tavaramerkkejä. On haitallista, jos 
nämä merkit ja samalla koko AA 
samaistetaan sellaisiin tuotteisiin 
ja palveluihin, jotka eivät ole osa 
AA:ta eivätkä ole yhdenmukaisia 
AA:n tarkoituksen kanssa. Tämä 
johtaa siihen, että merkit menet-
tävät tarkoituksensa ja tärkeyten-
sä AA:n symboleina.     
 Seuraava luettelo kattaa ny-
kyiset rekisteröidyt tavaramerkit, 
jotka edustavat AA:ta: A.A.; 
Alcoholics Anonymous; The Big 
Book; Box 4-5-9; The Grapevine; 
A.A. Grapevine; GV; Box 1980, 
La Viña. 
Mitä tapahtui ympyrälle ja kol-
miolle? 
"Ympyrä ja kolmio" -tunnusta 
käytettiin AA:n virallisena logona  

36 vuoden ajan ilman kiistoja 
(1957-1993). Sitten palveluneu-
vosto pyysi AA:n ulkopuolisia 
mitali- ja merkkivalmistajia lo-
pettamaan logojen käytön tuot-
teissaan. AA:n lakimiehet kui-
tenkin totesivat AA:n palvelu-
neuvostolle, että "ympyrä ja 
kolmio" -logon copyright ei ole 
laillisesti pätevä.          
 Koko tilanne herätti aikanaan 
melkoisesti keskustelua. Pohdit-
tiin esimerkiksi sitä, että AA al-
kaisi itse valmistaa vastaavia AA-
mitaleita ja merkkejä (mikä on 
ehdottomasti AA:n ulkopuolinen 
asia) tai haastaisi mitalien tekijät 
oikeuteen (mikä on vastoin 12 kä-
sitteen henkeä välttää lakisyytteet 
aina kun mahdollista).    
 Tiedämme vanhastaan, että 
meidän pitää välttää käräjöintiä, 
erityisesti ulkopuolisissa asioissa. 
"Ympyrä ja kolmio" -logoja on 
ollut olemassa eri yhteyksissä jo 
paljon ennen AA:ta, joten on 
epätodennäköistä, että mikään 
copyright-tuomioistuin edes olisi 
ottanut asian käsiteltäväkseen.  
 AA:ssa asiaa käsitellyt luotta-
mushenkilöiden ja valtuutettujen 
erityistyöryhmä päätti ehdottaa 
seuraavaa yksinkertaista lausetta 
korvaamaan logon käytön kaikis-
sa AA:n maailmanpalveluiden ja 
Grapevine-yhtiön painotuotteissa

AA:n logot ja tavaramerkit
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ja julkaisuissa: "Tämä on AA:n 
valtuustokokouksen hyväksymää 
kirjallisuutta". Valtuustokokous 
hyväksyi tämän ehdotuksen ja 
ratkaisi siten hankalan lainopil-
lisen copyright-tilanteen ja sen 
jälkeen "kolmio ja ympyrä" -lo-
gon käyttö "virallisena" tuote-
merkkinä lopetettiin. Näin val-
tuustokokouksen suositus tarjosi 
toimivan AA:n periaatteiden mu-
kaisen ratkaisun.      
 Toukokuussa 1993 palvelu-
neuvosto lähetti tiedotteen, että 
AA:n maailmanpalvelut lopettaa 
"ympyrä ja kolmio" -logon käy-
tön kaikissa käytössä olleissa 
muodoissaan: 1) pelkkä ympyrä 
ja kolmio, 2) "AA" kolmion kes-
kellä, 3) "AA" ja ”valtuustoko-
kous” kolmion ulkopuolella ja 4) 
"AA" ja "toipuminen, yhtenäi-
syys, palvelu" kolmion ulkopuo- 
lella.  
 Nykyisin logon käytöstä ja 
sen "epävirallisesta" asemasta 
keskustellaan jo vapaammin. Vi-

rallinen logo on tärkeä osa men-
neisyyttämme ja vuoden 1993 
valtuustokokous päättikin, että 
AA-laiset, AA-ryhmät ja muut 
AA-tilaisuudet jne. voisivat edel-
leen käyttää "ympyrä ja kolmio" 
-logoamme. Emme tietenkään 
"omista" logoa - eikä tietääksem-
me kukaan muukaan omista sitä. 
Kuka tahansa AA:ssa voi siis 
edelleen käyttää "ympyrä ja kol-
mio” -logoa. Se ei vain enää ole 
AA:n "virallinen" tunnus.   
 Toivottavasti käytämme sitä 
siinä samassa hengessä kuin käy-
timme sitä aikaisemminkin, mutta 
enää meidän ei tarvitse pelätä 
loukkaavamme AA:n copyright 
oikeuksia. Käytämme omaa ar-
vostelukykyämme ja etsimme 
suvaitsevaa yksimielisyyttä ottaen 
huomioon yllämainitut ajatukset. 
 AA ei siis kieltänyt ympyrän 
ja kolmion käyttöä - ainoastaan 
lopetti sen käytön virallisena ta-
varamerkkinään vuodesta 1993 
alkaen.  
"Merkillinen Anonyymi"

kuva: AA grapevine 

TILAA SELVÄ….! 
Lehdenvoit tilatata osoitteesta:  

tilaukset@selvalehti.org tai toimiston 
aukiollessa  ma. ja ke. klo 12.00- 16.00 

puh: 09 - 7231 2110  
Voit lukea lehden  myös netissä 

osoitteessa http://www.selvalehti.org/

mailto:tilaukset@selvalehti.org
http://www.selvalehti.org/
mailto:tilaukset@selvalehti.org
http://www.selvalehti.org/
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Oletettavasti keskiverto jäsenen 
alkukiinnostus AA:han koskee 
fyysisen raittiuden saavuttamista. 
Jos tulokas saa kootuksi tarvitta-
van määrän toivoa, rohkeutta ja 
kestävyyttä, niin hän tavallisesti 
huomaa, ettei raittius olekaan niin 
vaikea tavoite kuin näytti ennen 
hänen AA:han liittymistään. 
 Sitten hän saattaa havaita että 
aa:laisia näyttää olevan kahta 
sorttia,  sellaisia  jotka  pysyvät 
raittiina ja ovat syystäkin tyyty-
väisiä ja sellaisia jotka ovat rait-
tiita mutta silti tyytymättömiä. 
Ero heidän välillään näyttää liit- 
tyvän sanaan ”kohtuullinen”.  
  Tyytymättömyys voi hyvin 
helposti olla seurausta kohtuut-
tomista toiveista raittiuden suh-
teen. Järkeni saattaa sanoa etten 
voi saada lyhyessä ajassa kaik- 
kea, mitä heitin pois juoma-aika-
nani. Järki saattaa sanoa ettei rait- 
tius ole palkkio itsekieltäyty-
myksestäni.  Enhän uhraa mitään 
luopuessani alkoholista, koska en 
luopunut siitä kenenkään vuoksi 
tai kenenkään muun hyödyksi, 
kuin oman itseni. 
 Kärsimys ja pettymykset ovat 
luonnollisia ihmiskunnalle. Ku-
kaan ei kohtuudella voi olettaa 
olevansa immuuni niille, vähiten 
minä alkoholistina. Jos joskus it-
sesääli nousee tunteesta että oma  

vastalöydetty raittiuteni oikeut-
taisi minut paljoa enempään kuin 
näytän saaneeni, on minulle paras 
yrittää palauttaa mieliini ne tun-
nelmat, joissa tulin AA:han. 
 Silloin raittius näytti saavut-
tamattomalta, melkeinpä usko-
mattomalta. Silloin olin valmis 
mielihyvin antamaan pois kaiken 
saadakseni sen. Nyt kun olen sen 
saanut, minun tulisi olla kohtuu-
denmukainen, kiitollinen saavut-
tamastani raittiudesta ja tyyty-
väinen toipumisestani, pääteki-
jästä elämässäni ... kohtuudella 
tyytyväinen siihen, koska voides-
sani sen säilyttää, muut asiat tule-
vat seuraamaan Jumalan aikatau-
lua ja suunnitelmia. 
Tuntematon Suomi 
Selvä 5. 2011

TYYDYTTÄVÄ RAITTIUS

 Minun on 
vastuu… 

 Kun kuka tahansa, 
missä tahansa, pyytää 

apua haluan,  
että AA:n käsi on aina 

tarjolla.
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TERVETULOA 
ESPOO 
Tapiolan ryhmä 
Ma 6.2.2017 klo 19.00  viettävät 
vuosipäiviään: Masa 54 v., 
 Masa III 49 v., Masa L. 46 v.,  
Arvo 38 v., Pekka M. 36 v.,  
Tuva 35 v.,  Jukka S. 25 v.,  
Jari 19 v., Raimo 11 v. ja  
Jarno 2 v. TERVETULOA 
KOUVOLA 
Tunneli 1 ryhmä 
La. 11.2. Marja-Liisa viettää 35 v. 
päiviään ryhmän  avopalaverin 
yhteydessä. Tervetuloa. 
Viialan ryhmä 
To. 23.2.16,  viettävät vuosipäi-
viään Tapsa 36 v. ja Seppo 37 v. 
palaverin yhteydessä klo 19.00 
Tunneliryhmä 
La 11.3. KLO 14.00  
Jaana 15 v. ja Reino K 17 v. 
viettävät vuosipäiviään ryhmän 
avoimen kokouksen merkeissä. 
TERVETULOA 
LAHTI/ORIMATTILA 
Siltaryhmä 
Ma. 6.2. AA Marjo 2 v. ja Pekka 
Sakari 1 v. viettävät vuosipäivään 
Orimattilassa.  TERVETULOA 

VUOSIA TÄYTTÄVÄT 
JYVÄSKYLÄ 
Huhta-ryhmä 
 4.1.  Petri             15 v.                        
30.1. Maritta        18 v. 
 1.2.  Satu                3 v. 
11.2. Riikka          10 v. 
11.2. Timo            10 v. 
14.2. Tapsa           28 v. 
12.3. Piiku             30 v. 

KOUVOLA 
Tunneli 1 ryhmä 
5.2.   Marjaliisa                 35 v.    
13.2. Tiina                     2 v. 
10.2. Jaana                        15 v. 
11.3. Reino K                   17 v. 
Viiala-Mämmälä 
8.1.   Tapsa                        36 v.            
16.2. Seppo                       37 v. 
  LAHTI 
Siltaryhmä 
21.1. Esa J                        16 v.             
5.2.   Marjo                         2 v. 
10.2  Sirpa                          5 v. 
28.2  Ari                             6 v. 
15.3. Kirsi                          6 v. 
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      AA-ryhmät, piirit ja alueet 
MUONIO 
Muonion AA-ryhmä kokoontuu os. Huomisenpolku 1 as.5, 99300 
Muonio (SEO:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 pohjoiseen ja oikealle  
lähtevä tie) Kokoukset ke. klo 19.00 ja la. klo 18.00. 
INARI  
Inarin AA-ryhmä, suomen- ja saamenkielinen, kokoontuu ti. klo 19.00  
Inarin seurakuntatalolla Pappilantie 2. Avopalaveri joka kk:n viimeinen 
tiistai. Ajo-ohje: etelästä päin tultaessa ensimmäinen risteys Inarin kirkon 
jälkeen oikealle. 

HAILUOTO 
AA- Hairyhmä on toistaiseksi tauolla 1.12.2016 alkaen. Kokoontuu  
tarvittaessa. 

OULU 
Uusi ryhmä, Oulun AA-ryhmä.  Avokok.  ti. ja pe. klo 19.00 – 20.00. 
os.Töllint. 38, Kastellin kirkko, käynti takaovesta. 
Avoin AA-ryhmä muuttanut Kaakkurin Pyhän Andreaan kirkon tiloista 
Oulun keskustaan. 1.11.2016 lähtien uusi osoite ja uusi kokoontumisaika; 
Avoin AA-ryhmä, Albertinkatu 17, porttikäytävä, 90100 OULU. 
Kokoontuminen to. klo 19.00. 

ORIMATTILA 
Eteläisen alueen  Alue-/vaalikokous 1/2017  

pidetään su. 12.2.2017 alkaen klo. 13.00   
nuorisotalo MISPA:ssa os: Puistotie 10 Orimattila 

  Tervetuloa alueen jäsenet! 

HELSINKI  
Su. 5.2.2017 AA -Kallioryhmän kokouksen jälkeen   

klo 12 - 15  Iso Kirja työpaja,   
kokemuksia Ison Kirjan käytöstä omassa toipumisessa, 
osoitteessa Sturenkatu 11. Samassa yhteydessä Kallio-
ryhmän jäsenet tarjoavat kakkua, suolaista ja makeaa, 

ryhmänsä vuosipäivän merkeissä. 
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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 terveytemme. 
  3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elä-
mämme Jumalan huomaan - sellaisena kuin 
hänet käsitimme. 
. 4. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman 
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 ih-
misiä 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 käsitämme, rukoillen 
ainoastaan tietoa Hänen tah-dostaan meidän 
sunteemme ja voimaa sen toteuttamiseen. 
12. Koettuamme hengellisen heräämisen 
näiden askelten tuloksena yritimme saattaa 
tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa 
näitä periaatteita kaikissa toimissamme. 

       

                 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 omassatunnossa. 
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 yrityksel-le, etteivät raha-
asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat 
pulmat vieroittaisi meitä päätarkoitukses-
tamme. 
7. Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin 
omavarainen ja torjua ulkopuoliset avus-
tukset. 
8. Alcoholics Anonymous seuran tulisi aina 
säilyä ei-ammattimaisena, mutta palvelu-
keskuksemme vovat palkat erikoistyön-
tekijöitä. 
9. AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan 
organisoida, mutta voimme muosostaa  
palveluelimiä tai taitoimikuntia, jotka ovat 
välittömästi vastuussa niille joita palvelevat. 
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 henki-
nen perusta, aina muistuttaen meitä asetta-
maan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen 
edelle.
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