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    SELVÄ  N:ro 1                  
    SUOMALAINEN AA - LEHTI • HELMIKUU  2018  

Jäsenistöömme tulisi sisällyttää kaikki, jotka kärsivät 
    alkoholismista. Sen vuoksi emme voi evätä ketään, joka haluaa 

toipua. AA:n jäsenyyden ei tule liioin milloinkaan olla 
riippuvaista rahasta tai uskonsuunnasta. Ketkä tahansa kaksi tai 

kolme alkoholistia, jotka kokoontuvat yhteen raittiuden 
saavuttamiseksi, voivat kutsua itseään AA-ryhmäksi edellyttäen, 

että he eivät ryhmänä ole muihin liittyneitä.  
AA:n Kolmas perinne pitkä muoto.
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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 po-
liittiseen 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 alkokoholis-
teja 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:laisis-
ta 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 edeltä-
vän 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

Viimeinen silaus vielä ja tämän 
vuoden ensimmäinen  Selvä on 
valmiina jakeluun. Tällä kertaa 
lehden ”kotimaisuusaste” on en-
tistä korkeampi, kun kansikuva-
kin saatiin suomalaiselta tekijältä. 
Seuraava lehti ilmestyy huhtikuun 
alussa. Siihen tulevien asioiden 
olisi oltava toimituksen käytet-
tävissä viimeistään 25.3. 
 Kaikenlaiset alkoholismiin ja 
AA:n liittyvät asialliset kirjoi-
tukset ovat tervetulleita. AA:ssa ei 
ole mitäään yhteisöön liittyviä 
asioita joista ei saisi puhua. Asial-
linen kritiikki on tervetullutta. 
Erityisesti nuorten niin naisten 
kuin miestenkin kirjoituksia kai-
vataan. Tietysti myös vanhempien 
alkoholistien kirjoitukset ovat ter-
vetulleita. 
 Tänä vuonna Suomalainen AA 
täyttää 70 vuotta. Toivoa sopii, 
että ennakkoluulot osapuolten 
välillä sen kunniaksi sulaisivat. Ja 
yhteinen hyvinvointimme saisi 
perinteissämme sille kuuluvan si-
jan. Suomen AA järjestää 70-
vuotisjuhlan huhtikuun 14 - 15 
päivinä Helsingin kulttuuritalolla 
osoitteessa Sturenkatu 4. 
 Kouvolasta kuuluu kummia 
sillä Pohjoiskymen piiri kokeilee 
uutta tapaa tiedottaa AA:sta ns. 
suurelle yleisölle. Paikallisissa 
linja-autoissa olevissa valotau-
luisssa on kerran viikossa teksti ja 
kuva joissa kerrotaan AA:sta ja 
siitä miten AA:han saa yhteyden.  
Lisää asiasta jäljempänä tässä 
numerossa. 

Tässä numerossa alkaa myös 
kuuden numeron sarja, missä 
tutkitaan niitä tekijöitä, jotka 
johtivat Pohjois-Amerikan AA:n 
pysyvään menestykseen ja etsi-
tään vastaavia ratkaisuja Suoma-
laisen AA:n menneisyydestä 
 On hyvä, että jotkut alkoho-
listit jaksavat itsensä lisäksi, tutkia 
myös AA:ta sillä, jos näin ei olisi 
jäisimme erilaisten tunnepohjais-
ten käsitysten, juorujen, luulojen 
ja sankaritarinoiden tasolle. 
 Tutkittua tietoa on myös Suo-
malaisesta AA:ta käsittelevästä 
väitöskirjasta (Henki vastaan al-
koholi) lainattu kirjoitus nimeltä 
ryhmänä toimiminen. Tämän kal-
taista tutkittua tietoa meidän AA-
laisten tulisi enemmänkin käyttää 
esimerkiksi tiedotustoiminnassa. 
 Nyt alkaa kirjoittajan inspi-
raatio olla todella vähissä. Täyty-
nee siis lopuksi taas lainata tur-
vallista AA tekstiä. 
Sekatoimittaja 

Minun kehitykseni vanhemmaksi 
valtiomieheksi on jossain määrin 
tapahtunut samanaikaisesti sinun 
ja monien muiden kehityksen 
kanssa. Me kaikki huomaamme, 
että tulee aika, jolloin meidän ei 
anneta johtaa ja hoitaa toimintaan 
liittyviä tehtäviä ryhmässä,alueel-
lamme tai minun tapauksessani 
koko AA:ssa. Lopulta voimme 
vain olla sen arvoisia, kuin mihin 
hengellinen esimerkkimme oikeut-
taa. Sen mukaisesti meistä tulee 
hyödyllisiä esikuvia ja siinä kaik-
ki.  AA elämäntapana 9



                                                             !4

   RYHMÄNÄ TOIMIMINEN 

AA-toiminta on ryhmätoimintaa, 
jonka päämääränä on pysyä rait-
tiina ja auttaa toisia alkoholisteja 
saavuttamaan raittius. AA-ryhmän 
kokous eli palaveri on monologi-
nen puhetapahtuma, jossa jäsenet 
puhuvat kukin vuorollaan, yleensä 
istumajärjestyksessä. Vuorosta 
luopuminen on hyväksyttävää, 
joten periaatteessa kokouksiin voi 
osallistua pitkiä aikoja puhumatta 
mitään.        
 Kokouksen johtajana ei ole 
ammattiterapeutti, vaan palaverin 
vetäjänä toimii vuorollaan joku 
AA-jäsen. Näistä syistä jotkut 
AA:n tutkijat katsovat, että AA-
palaverit eivät ole ryhmäterapian 
muoto. Toiselta puolen AA-pala-
vereita pidetään pätevänä ryhmä-
terapian muotona, vaikkakin tämä 
tapahtuu ilman psykiatrisesti kou-
littua johtajaa. Ryhmäterapia kä-
sitteen otti ensimmäisenä käyt-
töön italialainen J. L. Moreno 
vuonna 1931. Hän määritteli, että 
se on systemaattisesti kehitetty 
menetelmä, jonka tarkoituksena 
on useampien henkilöiden hoita-
minen ryhmässä. Menetelmä kes-
kittyy Morenon mukaan psyyk-
kisten ja sosiaalisten ongelmien 
käsittelyyn ja koskettelee somaat-
tisia seikkoja ainoastaan niiden 
ollessa psyykkisten häiriöiden 
aiheuttamia. 
 Ryhmäterapia tarjoaa alkoho-
liongelmaiselle mainion tilaisuu-
den jakaa kokemuksia muiden sa-
mankaltaisten ihmisten kanssa, 
mutta nyt ilman alkoholin myötä- 

vaikutusta.Ryhmässä on mahdol- 
lista huomata omat asenteet ja 
vastustuskeinot suhteessa alkoho-
lista luopumiseen, kun huomaa 
samoja piirteitä muissa. Samoin 
ryhmässä on mahdollista oppia 
tunteiden ja tarpeiden suorempaa 
ilmaisua. Jokainen ihminen kokee 
ryhmään kuulumisen minää vah-
vistavana, olkoon ryhmän laatu 
mikä tahansa, vaikkapa juomaryh-
mä tai jokin muu ns. negatiivinen 
ryhmä. Ryhmällä on oltava yhtei-
nen  päämäärä, jotta se voisi toi-
mia.         
 Tavoitteena on aiheuttaa ryh-
män avulla muutoksia ryhmän jä-
senten  asenteisiin,  käyttäytymi-
seen ja ihmissuhteisiin. Päämää-
ränä on kypsä  yksilö, joka mer-
kitsee tasapainoista tunne-elämää, 
oikeaa  itsensä  arviointia, kykyä 
rakastaa muita, kykyä säädellä vi-
haansa ja kaunaansa sekä kykyä 
nauraa ja laskea leikkiä. 
 Marjatta Eskola on eri maissa 
tehtyjä tutkimuksia yhdistelemällä 
kuvannut ryhmän merkitystä alko-
holiongelmien hoidossa seu-
raavasti: 

- Ryhmässä jäsen kokee olevansa 
hyväksytty ja toisten kunnioitta-
ma. 

- Keskinäisen auttamisen halu 
johtaa pyrkimykseen tehdä jo-
tain toisten hyväksi. 

- Yhteisten ongelmien havaitse-
minen lisää realistista suhtautu-
mista omiinkin ongelmiin, joita ei 
enää tarvitse luulla ainutlaatui-
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- Ryhmässä tapahtuu intellek-
tuaallista oppimista, joka myös 
lisää oivalluskykyä. 

- Ryhmässä voi kokeilla itseään 
turvallisessa ympäristössä, mut-
ta kuitenkin todellisten ihmisten 
kanssa. 

- Transferenssitunteet hajaantuvat 
ryhmän jäseniin ja terapeuttiin, 
ja näin tilanteen ahdistavuus vä-
henee. 

- Vuorovaikutus terapeuttisessa 
ympäristössä antaa mahdolli-
suuden osallistua ja kokea ole-
vansa vaikuttaja. 

- Ryhmän jäsen voi samastua toi-
siin jäseniin ja heidän ongelmi-
ensa ratkaisuihin ja hyötyä siitä. 

- Ryhmässä on mahdollista pur-
kaa paineita ja tunteita, joita 
muualla joutuu tukahduttamaan. 

  AA-ryhmä määritellään AA:n 
ryhmäkäsikirjassa seuraavasti: 
  1. Kaikki ryhmän jäsenet ovat 
alkoholisteja, ja kaikki alkoholis-
tit hyväksytään ryhmän jäseniksi. 
2. Ryhmänä he ovat täysin oma-
varaisia. 
3. Ryhmän ensisijainen tarkoitus 
on auttaa alkoholisteja toipumaan 
12 askeleen avulla. 
4. Ryhmänä heillä ei ole mitään 
ulkopuolisia sidonnaisuuksia. 
5. Ryhmänä heillä ei ole mielipi-
dettä ulkopuolisista kysymyk-
sistä.      
6. Ryhmänä heidän julkinen toi-
mintansa perustuu vetovoimaan 
mieluummin kuin huomion herät- 

tämiseen, ja he noudattavat henki-
lökohtaista nimettömyyttä lehdis-
tössä, radiossa, televisiossa ja elo-
kuvassa. 
 Suomen AA-toimisto on vuo-
den 1992 aikana aloittanut Suo-
men AA-kustannus ry:n päätök-
sellä kansainvälisen käytännön, 
jonka mukaan uusille ryhmille lä-
hetetään em. luettelo ja pyydetään 
vastaamaan kyllä tai ei. Näin 
siksi, että on ilmennyt joitakin 
määritelmän vastaisia yrityksiä 
kokoontua AA nimikkeen alla, 
esim. AA:n 12 askeleen sijasta on 
käytetty jotain muuta ohjelmaa. 
Vastaamalla kaikkiin kuuteen ky-
symykseen myöntävästi ryhmä 
katsotaan perinteelliseksi AA-
ryhmäksi ja merkitään kansal-
liseen ja kansainväliseen ryhmä-
luetteloon. 
 AA-ryhmien kokoukset eli 
palaverit ovat kahta päätyyppiä, 
joko suljettuja tai avoimia ko-
kouksia. Tässä on huomattava, 
että ryhmä ja kokous eivät ole 
sama asia. Ryhmä on laajempi 
käsite. Ryhmä järjestää kokoukset 
ja ulottaa toimintansa kokousten 
ulkopuolelle ollen valmis anta-
maan alkoholisteille välitöntä 
apua tarvittaessa. 
 Suljetut kokoukset ovat vain 
alkoholisteja  varten,  kun  taas 
avoimiin kokouksiin voivat osal-
listua ketkä tahansa asiasta kiin-
nostuneet.  Kokousten rakenne 
kuitenkin vaihtelee maasta, kult-
tuurista ja ryhmästäkin riippuen, 
esimerkiksi Johnson (Am: tutkija)  
osoittaa suuren vaihtelun 
kalifornialaisten ryhmien välillä.  
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 Kokousten runkona on Yleen-
sä AA:n perusohjelma – 12 as-
kelta – jonka puitteissa puheen-
vuorot esitetään. Askeleet eivät 
ole ehdottomia sääntöjä, vaan pi-
kemminkin ehdotuksia, joita ku-
kin voi kykyjensä ja halujensa 
mukaan soveltaa. Näissä kokouk- 

sissa saakin kuulla suuren määrän 
omaperäisiä tulkintoja ja sovel-
lutuksia ohjelmasta. Niinpä AA-
palaverissa voi poimia paljon hy-
viä ehdotuksia siitä, miten voi 
elää miellyttävästi raittiina. 
Väitöskirjasta: Henki vastaan alkoholi 
Itä-Suomen Yliopisto 2014 s.60-62

Jokaisella AA ryhmällä on vain 
yksi päätarkoitus - viedä 
sanomansa vielä kärsivälle 
alkoholistille. 

Jokaisen AA ryhmän tulisi olla 
täysin omavarainen.  

AA:sta ei tulisi milloinkaan 
tehdä ammattimaista järjestöä. 

AA:ta sellaisenaan ei tulisi 
koskaan organisoida, mutta 
me voimme luoda palvelu- 
neuvostoja ja -toimikuntia 
jotka ovat suoraan vastuussa 
niille, joita ne palvelevat. 

Johtajamme ovat vain uskot-
tuja palvelijoita; he eivät hal-
litse. 

Yritämme viedä tämän sano-
man alkoholisteille ja toteuttaa 
näitä periaatteita käytännössä 
kaikissa toimissamme. 

Huom. Yllä luetellut AA-pal-
velun traditionaaliset periaat-
teet muodostavat Bill W:n täy-
dentäminä osan ”AA palvelun 
käsikirjaa” ja teosta ”kaksi-
toista käsitettä maailman pal-
velusta” 
AA tulee täysi-ikäiseksi s.142

        AA:N PALVELUN PERIAATTEET 
Niinkuin ne on ilmaistu kahdessatoista perinteessä ja 

kahdessatoista askeleessa 



                                                           !7

Ihanteen ja todellisuuden välinen 
ristiriita näkyy tuloksista. Poh-
jois-Amerikka on tasaantunut 1,4 
miljoonaan AA:laiseen, Suomes-
sa olisi väkilukujen mukaan 20 
000 AA-jäsentä. Sitä kohti aluksi 
mentiin,   mutta   raitistuneiden  
määrä on nyt vain kolmasosa ja 
senkin puoliintumisaika 20 vuot-
ta. 
 Luottamushenkilöstö on yh-
teisen AA:n vaikuttavin palve-
luelin. Kun ensimmäiset jäsenet 
päättivät kirjoittaa kokemuksis-
taan kirjan, kutsuttiin luottamus- 

miehet ja keväällä 1938 perus-
tettiin AA:n osakeyhtiö Works 
Publishing, Inc Mittakaavan hah-
mottamiseksi: jäseniä oli silloin 
alle sata. Kaikki luottamusmiehet 
olivat ei-alkoholisteja ja saivat 
ohjeensa perustajajäseniltä Bill 
W:ltä ja tohtori Bobilta, mutta 
jälkimmäisen sairastuttua vaka-
vasti myönnettiin, että AA:n etu 
on jäsenten tasa-arvo, demokra-
tia. Perustettiin ylösalaisin oleva 
palvelupyramidi, jossa luottamus-
henkilöt kuuntelevat valtuutet-
tuja.  
 

         YHTEINEN MENESTYS 
Tässä kuuden numeron sarjassa tutkitaan niitä tekijöitä, jotka johtivat 
Pohjois-Amerikan AA:n pysyvään menestykseen ja etsitään vastaavat 
ratkaisut Suomen AA:n menneisyydestä. Nähdään, että menestykseen 
johtavat tekijät olivat molemmissa aluksi samat, mutta sitten Suomen 
AA kääntyi omilla päätöksillään vastakkaiseen suuntaan. Tekijät oli-
vat: 1. Hyvä julkisuus, 2. Lääketieteen ja uskonnon tuki, 3. Selvät pää-
määrät (Board),  4. Itsetutkistelu,  toipumisohjelma ja  hengellisyys ja 
 5. Yhtenäisyys, sisäinen ajojahti ja kostonhimo. 
 Yhteisen menestyksen viestintuojina pidetään Pohjois-Amerikan 
AA-jäsenten määrää ja Suomen AA-toimistoon ilmoitettujen raitistu-
neiden määrää. Vaikka lähtökohdat hieman poikkeavat toisistaan, ne 
pysyvät vuodesta toiseen samoina: Pohjois-Amerikassa 80 vuotta ja 
Suomessa 70 vuotta. Näin tämä sarja ei saarnaa, kertoo  vain, miten 
kahdessa eri paikassa toimittiin eri tavoin. Suomen lukumäärissä ei 
näy Anonyymien Alkoholistien ryhmien jäseniä, koska Suomen AA-
palvelu ei heitä tilastoihinsa hyväksy. 
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Tämä valtuustokokous kestää 
Pohjois-Amerikassa täyden vii-
kon, ja luottamushenkilöt – ny 
kyään heitä on 21 – toteuttavat 
päätökset omissa organisaatiois-
saan. He ovat AA:n aktiivisin ja 
aloitteellisin joukko ja perehtyvät 
siihen, mitä AA tarvitsee.Kun  
johtajuus on ansaittu ja koko-
naisuus tunnetaan, hyvä tiimi 
kasvaa suuremmaksi kuin jäsen-
tensä summa. 
 Luottamushenkilöstö (palve-
luneuvosto) täydentää itsensä 
niistä ehdokkaista, jotka AA alu-
eiden ryhmät sille osoittavat, ja 
yhteiselle valtuustokokoukselle 
jää valintaan vielä vetooikeus. 
Luottamushenkilöt valmistelevat 
ja toteuttavat valtuustokokouksen 
päätökset, eivät johda tai yksin 
päätä. Rakenteeksi AA:lla ei ole 
muuta suositusta. 
 AA:n suosituksessa yhteisiä 
asioita ei viedä ryhmiin, koska 
ryhmän ainoa päätarkoitus on sa-
noman vieminen. 
 Pohjois-Amerikan alueet lä-
hettävät viikon kestävään val-
tuustokokoukseen 93 valtuu-
tettua. Kokouksen äänioikeu-
tettuihin jäseniin kuuluvat myös 
mainitut 21 luottamushenkilöä 
sekä toimiston (GSO) ja lehden 
(Grapevine) työntekijöiden edus-
tajat. 
 Tällaista elintä ei Suomen 
AA:n organisaatioon saatu luo-
duksi vuoteen 1997 mennessä, 
johon erimielisyyteen Suomen 
AA törmäsi ja repesi. Nimettö-
miin Alkoholisteihin jääneet-
ryhmät pienensivät Suomen AA- 
palvelun, mutta eivät antaneet  
sille päättämisen oikeutta. 

 Esikuvaan (vanhimpaan val-
tuustorakenteeseen) tähdänneet 
ryhmät perustivat vuonna 1999 
AA:n yhdeksännen perinteen mu-
kaisesti ("- - we may create ser-
vice boards - -") palveluelimen 
Bill W:n ystävät ry:n, jonka 
jäsenet [board] kuuntelevat ryh-
mien valitsemia valtuutettuja.  
Kummassakin suomalaisessa 
rakenteessa kuullaan AA-ryhmiä. 
 Nimettömien vuosikokouk-
seen kutsutaan yli 600 edustajaa, 
joiden kaikkien uskotaan ryhmis-
sään etukäteen perehtyneen kaik-
kiin asioihin, jotka sitten käsitel-
lään ja äänestetään kahdessa 
tunnissa. Nimettömien painotuot-
teissa ei kerrota, kenen pitäisi 
päätökset toteuttaa tai niitä nou-
dattaa. 
 Suomen Anonyymien palve-
lukokous kestää kolme vuoro-
kautta, valtuutettuja on 16, luot-
tamushenkilöitä 10 ja yksi toi-
miston edustaja. Aineisto lähete-
tään kirjallisena etukäteen, ja 
luottamushenkilöt vastaavat, että 
kokouksen päätökset toteutetaan. 

Yhteisiä asioita ovat mm. 
painotuotteet, esittelyohjelmat ja 
nettisivut. Anonyymeillä paperi-
setkin tiedotusesitteet ovat mak-
suttomia, jotta niitä käytettäisiin 
ja siten vaihteleva, suullinen tieto 
korvautuisi harkitulla, kirjoite-
tulla tiedolla. Ehdottomia kieltoja 
sanelee vain Nimettömien Alko-
holistien vuosikokous.    
 Kansallinen työ perustuu 
vanhimman rakenteen (Pohjois-
Amerikan) hyväksymään aineis-
toon.Pohjoismaiden, Euroopan ja 
koko maailman yhteisissä ko-
kouksissa vain tiedotetaan kunkin 
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maan toimista, ei tehdä mitään 
maata koskevaa päätöstä. 
 Suomen AA oli omalla toimi-
mattomuudellaan saanut jäsen-
määränsä laskuun 1980-luvulla, 
repeämään kahtia 1997 ja näivet-
tymään tästä puoleen kahtena seu-
raavana vuosikymmenenä.Kukaan 
ulkopuolinen ei tulokseen vaikut-

tanut. Tulos on – alkoholismi-
sairauden tavoin 
– pian palautumaton. Lukumää-
rissä ei näy Suomen Anonyymien 
Alkoholistien ryhmien jäseniä, 
koska Suomen AA-palvelu ei 
hyväksy näitä tilastoihinsa.  
Anonyymi variksenpelätin

Kiskoja ei ole käännetty. Juna jatkaa matkaansa 

  RATKAISU PIDENTÄÄ IKÄÄ 

Muuan lääkäri oli avopalaverissa kertomassa käsityksiäään 
alkoholismista sairautena. Muuan AA-lainnen tunsi hänet. 
 - Terve Kalle, mukava nähdä sinutkin täällä! 
 - Kuule, minä olen täällä vain käymässä. 
 - Niin minäkin sanoin itselleni ensimmäisen puolen   
   vuoden ajan. 
Kenttäläinen kulki hämärillä kujilla kohtasi toisen kulkijan ja 
kysyi tiukasti: 
 - Otatko huikan? 
 - en käytä lainkaan alkoholia. 
 - Hyvä. Pitelepäs tätä pulloa, kun sidon kengännauhani. 
Ratkaisu nro 4 1977
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Hengellinen herääminen on elä-
män suurin lahja. Jokainen AA:-
ssa hyvin toipunut alkoholisti voi 
tämän toteamuksen vahvistaa. No 
mikä sitten on tämä hengellinen 
herääminen, tämä muuttava koke-
mus ? Kuinka sen voi saavuttaa ja 
mitä siihen sisältyy?    
 Aluksi hengellinen heräämi-
nen meille merkitsee raittiuden 
löytämistä ja meille raittius on 
itse elämä. Tiedämme. että hen-
gellinen kokemus on avain alko-
holismista toipumiseen ja useim-
mille meistä se on ainoa mahdol-
lisuus. Meidän on koettava hen-
gellinen herääminen tai kuoltava.  
 Ja niin me heräämme ja olem-
me raittiina. Entä sitten? Onko 
raittius kaikki mitä voimme hen-
gelliseltä heräämiseltä odottaa?  
Jälleen AA:n kokemus kertoo 
meille, että raittius on vasta alku  
– se on vain ensimmäinen herää-
misen antama lahja.  Jos lisää 
lahjoja halutaan, niin heräämi-
semme  täytyy jatkua. Jos se jat-
kuu, niin huomaamme vähitellen 
voivamme luopua entisestä elä-
mästämme  (siitä joka ei toimi-
nut) ja siirtyä uuteen elämään, 
mikä toimii kaikissa olosuhteissa. 
Huolimatta maallisesta menes-
tyksestä tai epäonnistumisesta, 
huolimatta ilosta tai surusta, huo-
limatta terveydestä tai sairau-
desta, jopa kuolemasta uusi elämä 
tarjoaa loputtomia mahdollisuuk-
sia, jos olemme valmiit jatkamaan 
hengellistä heräämistämme.  
 Eräs uusi jäsen, oltuaan rait-
tina jonkin aikaa, tuli juttelemaan 

kanssani todeten, että hänen 
raittiutensa lähentelee ihmettä: 
”Myönsin olevani  lähtemät-
tömässä kiikissä viinan kanssa ja  
kun osallistuin muutamiin AA-
kokouksiin ja tulin rehelliseksi 
itselleni ja kummilleni, niin hir-
vittävä juomisenhimoni yht`äkkiä 
jätti minut. Minun ei enää ole 
tarvinnut kamppailla otanko vai 
en.   Alkoholinhimoni on vain yk-
sinkertaisesti haihtunut taivaan 
tuuliin, enkä ymmärrä miksi näin 
on  käynyt. Ihmiset AA:ssa ovat 
ihmeellisiä. He pitävät huolta 
minusta ja ymmärtävät minua. 
Tämä on täysin uusi maailman 
minulle.”       
 Mutta tämä uusi jäsen jatkoi 
puhettaan: ”Minä olen täysin ym-
mällä, kun en ymmärrä miten tä-
mä kysymys Jumalasta sopii käy-
tännön elämään. Kun kokouksissa 
puhutaan siitä, että vanha elämä 
väistyy uuden tieltä, niin en voi 
ymmärtää sitä. Kyllä olen raitis ja 
se on todella uutta elämässäni. 
Kun nyt olen raitis, niin miksi en 
voisi jatkaa muuten vanhaa elä-
määni? Sehän oli ihan OK ennen 
kuin alkoholi nappasi minut. Olin 
tuolloin matkalla tekemään omai-
suuden. Eikä asiat kotonakaan ol-
leet hullummin, ennen kuin vai-
moni kiljui saaneensa tarpeeksi 
minusta ja jätti minut. Kaikki, 
mitä tarvitsen, on raittius ja AA:-
han antaa sen minulle. Nyt voin 
ruveta ansaitsemaan rahaa. Olen 
varma, että nyt pärjään töissäni 
paremmin.” 

               Elämän kaikkein suurin lahja
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 Neljä vuotta myöhemmin 
tapasin tämän kaverin uudelleen. 
Kysyin, onko hän nyt raittiina 
hankkinut omaisuutta ja onko 
vaimo tullut takaisin. Puolittain 
hymyillen hän katsoi minua va-
kavana ja vastasi: ”Ei, mitään 
sellaista ei ole tapahtunut. Koko-
nainen vuosi oli yhtä helvettiä. 
On suoranainen ihme, että yleen-
sä kykenin säilyttämään raittiu-
teni. Asetin tavoitteekseni tehdä 
rahaa ja saada vaimoni takaisin. 
Ellei näin kävisi, niin tuntisin 
oloni tosi kurjaksi. Sietämätöntä 
se todella olikin.      
 Vähin erin opin tajuamaan, 
että Jumala ei  ole luonut minua 
maailmaan ylen määrin takomaan 
rahaa, saamaan mainetta ja ro-
mantiikkaa. Minun on ollut lopul-
takin hyväksyttävä se tosiasia, et-
tä minun on tyytyminen vähem-
pään, paljon vähempään. Mikäli 
en tätä hyväksyisi, niin juominen 
olisi mahdollisesti edessäni.   
 Niinpä luovuin Tyyneysru-
kouksen pinnallisesta käytöstä ja 
aloin todella aidosti sitä sovelta-
maan. Toistin usein: Jumala suo 
minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, 
joita en voi muuttaa. Rohkeutta 
muuttaa, mitkä voin ja viisautta 
erottaa nämä toisistaan.  
 ”Kun vähitellen opin hyväk-
symään elämäni tosiasiat, niin 
tuskani lientyi. Aloin herätä ja 
katsella vähän ympärilleni. Opin 
ymmärtämään, että vaatimaton 
työni oli keino saada elantoni ja 
samalla palvella yhteiskuntaa. 
Isompi ja parempi työpaikka ei 
enää ollut tavoitteeni. Mietin mitä 
olen tehnyt AA:ssa. Mitä olen 

tehnyt elämäni pelastaneen Tove-
riseuramme eteen? Sangen vähän, 
oli pakko myöntää.     
 Niinpä ryhdyin osallistumaan 
kokouksiimme ihan toisella asen-
teella. Lakkasin kadehtimasta ta-
loudellisesti hyvin menestyneitä 
AA:n jäseniä ja kuuntelin tarkasti 
mitä heillä oli kerrottavaa. Opin 
ymmärtämään, että heille raha ei  
myöskin kertoivat, että rahaan 
liittyvät kiusaukset joskus olivat 
tuskallisempia kuin varattomuu-
den tuskat.  Havainnoin, ettei ole 
epäonnista AA:n jäsentä, jos he 
olivat vakavasti ohjelmaamme 
noudattavia jäseniä. Jos he olivat 
sairaita, niin esimerkillään 
inspiroivat niitä jotka olivat joko 
sairaita tai terveitä. Varattomat 
saattoivat usein olla hengellisesti 
rikkaita yhteisömme innokkaita 
työntekijöitä ja palvelijoita.”                             
 ”Opin ymmärtämään millai-
sessa antamisessa ei ole hintalap-
pua. Olin innolla mukana AA:ssa 
ja kirkon toiminnoissa. Aloin to-
della viemään sanomaa. Kolme 
viimeistä vuottani on ollut elämä-
ni parasta aikaa. Tämä siksi, että 
olen todella yrittänyt herätä ja 
kasvaa. Jumala on auttanut mi-
nua.”         
 ”Ymmärrän nyt, että hengel-
linen herääminen ja kasvaminen 
ovat jatkuva loppumaton prosessi.  
Kasvutuskia ei tarvitse pelätä, mi-
käli olen halukas oppimaan to-
tuuden itsestäni AA:n avulla. Jo-
ku aika sitten pitkään raittiina ol-
lut AA:n jäsen antoi minulle 
unohtumattoman opetuksen. Tätä 
henkilöä olin kadehtinut hänen 
miljooniensa vuoksi. Minulle
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kerrottiin, että hän on kuoleman 
vakavasti sairaana paikallisessa 
sairaalassa. Epäröin mennä häntä-
katsomaan sairaalan apean tun-
nelman vuoksi. Kun astuin huo-
neeseen, niin se oli täynnä AA:n 
jäseniä. Kaikki olivat iloisia ja 
nauravia. Potilas kertoi huvittavia 
juomakokemuksiaan välillä pyyh-
kien syövän vaurioittamasta suus-
ta valuvaa verta. Hän istui vuo-
teellaan ja kun hoitaja kävi eh-
dottamassa, että potilas kävisi 
pitkälleen. Potilas totesi, että pit-

källään kuolee ja hän on lähdössä 
ensi viikolla AA-konventiin ja 
hän todella tarkoitti mitä sanoi. 
Vähän myöhemmin hän puhui 
kuolemasta ja totesi, että hänellä 
on ollut  hieno elämä. Viski  oli 
tuonut suuret tuskat ja AA:ssa 
hengellinen herääminen oli anta-
nut hänelle suuren elämän ilon.  
 Hän ei enää päässyt AA-kon-
ventiin, mutta hän oli kokenut 
todellisen hengellisen heräämisen 
– kaikista suurimman lahjan.” 
Bill W /AAGrapevine

Käännä virta päälle

Lukeminen ja keskusteleminen 
voi antaa minulle tietoa Juma-
lasta, mutta Askelten työstäminen 
vähentää turhaa retorista keskus-
telua Jumalasta ja se antaa minul-
le kokemuksen Jumalasta. Se, että 
siirrytään tiedosta kokemukseen 
on siirto, jonka välimatka mita-
taan valovuosissa. 
 Isossa Kirjassamme todetaan, 
että voiman puute on ongel-
mamme. Kokemukseni mukaan 
Askelten työstäminen mahdol-
listaa kytkennän Jumalan voi-
maan ja sitä kautta mahdol-
lisuuden muutokseen. Voima on 
aina olemassa, mutta saamme ai-
kaan tuloksia vain jos teemme 
oman osuutemme. 
 Olemme kuulleet perustajajä-
senemme Bill W:n hengellisestä 
kokemuksesta hänen ollessa sai-
raalassa viimeistä kertaa v. 1934. 
Valitettavasti kuulemme harvem-
min siitä, miten Bill W valmistau-
tui saamaan tämän kokemuksen. 

Ystävänsä Ebbyn avustamana hän 
kävi läpi henkilökohtaisesti sai-
raalassa ollessaan sen, mistä 
ohjelmamme kahdeksan ensim-
mäistä askelta myöhemmin muo-
dostuivat. (Kaksitoista Askelta 
nykymuodossaan kirjoitettiin 
neljä vuotta myöhemmin.) Bill W 
kertoo kokemuksestaan: ”Koin 
vapautumisen tunteen, mitä seu-
rasi sellainen rauha ja tyyneys, 
mitä en ole eläessäni aiemmin 
kokenut. Jumala tulee useimpien 
luo hitaan kehityksen myötä, 
mutta Hänen vaikutus minuun oli 
äkillinen ja pysyvä.” 
 Bill W ei koskaan tämän 
kokemuksen jälkeen juonut alko-
holia. Tämän kokemuksen avulla 
sinä ja minä olemme tänään rait-
tiina. Bill W teki kaiken tämän 
työn  Askelten  parissa ensimmäi-
sen raittiin viikkonsa aikana. Se 
voima, joka vapautui näin, on 
siirretty sinulle, minulle ja sadoil-
letuhansille miehille ja naisille
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ympäri maailmaa. Se on niin 
voimakas, että alkoholisti voi 
pysyä raittiina yksinomaan AA-
kokouksissa käymällä, vaikka ei 
pistäisi tikkua  ristiin Askelien 
suhteen. Kuitenkin jättämällä 
Askelten työstämisen tekemättä 
alkoholisti ei voi hyvin.  
 Tässä on iso ero. Jos emme 
jatka kaikkien Askelten työstä-
mistä, niin me lopulta alamme 
kärsiä masennuksesta, huolestu-
neisuudesta, peloista, vihamie-
lisyydestäja kaikista muista sai-
rautemme oireista ennemmin tai 
myöhemmin. Jos kaikki mitä teen 
AA:ssa on se, että käyn vain AA-
kokouksissa ja olen juomatta, niin 
lopulta alan kärsiä yllä mainit-
uista oireista. Ratkaisu tähän on 
perusteellinen syventyminen  As-
keliin. Unohda ryhmäterapiat, pil-
lerit, innoittavat kirjat. Käytä sa-
maa metodia kuin Bill W v. 1934, 
rehellistä ohjelmamme sovelta-
mista elämäämme. 
 Jumala on totuus. Minä voin 
löytää Hänet vain perusteellisella 
rehellisyydellä, ja rehellisyyden 
täytyy alkaa juuri siitä tilanteesta 
missä elämäni on sillä hetkellä. 
Hyvin hitaasti itse opin ymmär-
tämään, että Askeleita sovelletaan 
juuri nyt olevaan elämäni tilan-
teeseen. Tuore työskentely niiden 
parissa tuo myös tuoreen koke-
muksen. Ohjelmamme vaati-
mukset ovat täsmällisiä ja niin 
myös niiden antamat tulokset. Tee 
työtä ja saat hyödyt. 
 Tämän viestin ohjelmamme 
tarjoaa. Jos seuraa ohjeita, niin 
meillä kaikilla on mahdollisuus 
Askelten esittämillä tavoilla 
muuttaa itseämme ja elämäämme. 

Tämän sanoman voimme viedä 
alkoholistille, joka rämpii itsekes-
keisyyden suossa. Kuitenkaan, 
ellen työstä Askeleita, en opi ym-
märtämään, mikä AA:n sanoma 
on, kuinka sitä voi soveltaa ja 
kuinka auttaa toista alkoholistia 
löytämään sen. 
 Iso Kirjamme esittää yksityis-
kohtaisen, selkeän  toimintatavan 
henkilökohtaiseen muuttumiseen 
ja kasvuun. Se on yksinkertainen, 
selkeä ja täsmällinen. Ohjelman 
muuttava voima kytkeytyy sen 
yksinkertaisuuteen. AA:n sanoma 
lupaa toipomisen kenelle tahansa 
alkoholistille, joka on valmis 
tekemään oman osuutensa. Hinta-
na on yksinkertaisesti hyväksyä 
ohjelmamme tarjoama apu elä-
mämme pelastamiseksi. Tässä 
toipumisprosessissa AA tarjoaa 
meille kaiken sen, mitä todella 
tahdomme. Eikä tätä löydy mis-
tään muualta. 
P.M. AAGrapevine, shortcut

PÄIVITTÄINEN KESKEYTYS 
Emme ole parantuneet alkoho-
lismista. Tosiaankin olemme 
vain saaneet päivän ehkäisyyn 
tarvittavan annoksen hengen- 
elämän kuntokoulua. 

Me AA:n jäsenet nouda-
tamme hengellisiä periaatteita 
ensinnäkin, koska meidän on 
pakko, toiseksi sen vuoksi, että  
meidän pitäisi, ja vihdoin, kos-
ka pidämme elämästä, jonka 
tämä kuuliaisuus tuo tullessaan. 
Suuret kärsimykset ja suuri rak-
kaus ovat AA:n kurinpitäjät; 
muita emme tarvitsekaan. 
AA-elämäntapana 27. 



                                                             !14

Jotkut asiat ottavat aikaa. Jotkut 
asiat ottavat paljon aikaa - kuten 
40 vuotta. Olin todella kyvytön 
kohtaamaan viimeisen asian, joka 
oli hyvityslistallani, mutta lopulta 
tein sen. 
 Siunatuksi onnekseni olen 
oppinut tässä ohjelmassa, että elä-
mäni on rikas niiden ihmisten an-
siosta, jotka ovat elämässäni. Pys-
tyin tekemään tämän hyvityksen, 
en aviomieheni tai lasteni tai ke-
nenkään äitini tunteneen sukulai-
seni kanssa, vaan sen ”perheen ” 
kanssa, joka on ohjelmassa tuke-
nani. Kolme naista vei minut äi-
tini haudalle, joka oli tunnin mat-
kan päässä kotipaikkakunnaltani 
ja jossa en ole vieraillut sen päi-
vän jälkeen kun hautasin hänet 40 
vuotta sitten. 
 Äitini oli tehnyt itsemurhan 
samana päivänä kun minulle teh- 
tiin abortti. Hän oli kurja sielu-
raukka, hänellä ei ollut ketään, 
joka olisi rakastanut häntä terveel-
lä tavalla, eikä mitään toivoa. Hän 
oli 52-vuotias ja yksin maailmas-
sa. Hän vaelsi jatkuvasti eikä löy-
tänyt koskaan rauhaa. Hän ei    
kyennyt katkomaan kahleitaan, 
jotka sitoivat hänet. Mikään ei 
pystynyt vaimentamaan tuskaani 
hänen hautajaispäivänään. Se oli 
elämäni pahin päivä.  Muistan 
juoneeni martinin toisensa perään, 
mutta en pystynyt humaltumaan. 
 Äitini antoi minut pois kun 
olin kuuden kuukauden ikäinen. 
Hän oli siihen aikaan tarjoilija. 
Kerran kun matkallani tapasin 

hänet sain tilaisuuden kysyä hä-
neltä, miksi hän antoi minut pois. 
Hän vastasi: ”Koska he pystyivät 
antamaan sinulle paremman elä-
män kuin minä.” Ymmärsin hänen 
uhrauksensa vasta kun raitistuin ja 
minusta itsestäni tuli vanhempi. 
Saavuin kohtaan, jossa tajusin et-
tei ole mitään mitä en tekisi iha-
nien lasteni hyväksi. 
 Silloinen poikaystäväni oli 
naimisissa. Abortti oli tullut lail-
liseksi kotiosavaltiossani kuusi 
kuukautta aiemmin. Niinpä löysin 
itseni neljän muun naisen kanssa 
odottamassa masentavassa sairaa-
lahuoneessa käytetyissä sairaala-
vetimissä. Siellä istuimme huo-
kaillen, täynnä surua ja epätoivoa, 
jota minulla oli kaksinkertainen 
annos. Meitä kohdeltiin kuin poh-
jasakkaa. Tilanteeni oli kauhistut-
tava: en halunnut saattaa lasta 
kurjaan elämääni jotta minun pi-
täisi antaa hänet pois, kuten bio-
loginen äitini oli tehnyt minulle.  
 Saavuin äitini hautajaisiin 
pyörätuolissa ja miltei heittäydyin 
maahan kun valkoinen arkku las-
kettiin maan poveen. Tapasin 
tuona päivänä biologiset sisaruk-
seni ja aloitin kahden vuoden 
ryyppykauden veljeni ja hänen 
vaimonsa kanssa. Kun olin ollut 
raitiina 90 päivää vein veljeni 
vaimolle AA:n sanoman. Se oli 
hänen avioliittonsa loppu, mutta 
hänen raittiutensa alku.    
 En kyennyt koskettamaan tätä 
tuskaa ennen kuin sen vuoden hei-
näkuussa, kun oli äitini kuoleman

Viimeinen hyvitykseni 
 Kesäkuu 2014 



                                                           15

40-vuotispäivä. Hän oli vihannut 
punaista ja mustaa, joten pukeu-
duin valkoiseen, toin vaalean-
punaisia ruusuja ja itkin sydämeni 
pohjasta kun kummitettavani  
tukivat minua ja me kaikki rukoi-
limme. Toin hänelle kuvan kau-
niista aviomiehestäni ja kolmesta 
lapsestani, ja annoin hänelle rait-
tiusmitalini. Kerroin hänelle ih-
meellisestä elämästäni, ja että hän 
oli tehnyt oikein. Kerroin kuinka 

pahoillani olin, etten ollut voinut 
olla enempää hänen kanssaan ja 
auttaa häntä. Tiedän, että hän an-
toi minulle anteeksi. Kosketin tus-
kaani, elin sen läpi ja vapauduin. 
Siitä lähtien kun ryömin tähän 
ohjelmaan, minun ei ole tarvinnut 
tehdä mitään yksin, ei tätäkään 
hyvitystä. 
Anonyymi / Making Amends,  
Finding a new freedom, 
AA Grapevine inc. 2017 

Alkoholistin elämässä pelko, pet-
tymys ja masennus kulkevat käsi 
kädessä. Jotenkin myös monia 
alkoholisteja tuntiessa on tullut 
sellainen olo, että tätä käyttäy-
tymismallia oikein ruokitaan, it-
seni mukaan lukien. Monesti on 
myös helpompi huomata muissa 
se, mitä ei itsessä halua nähdä.  
 Omalla kohdalla unettomuus 
on asia, jota on vaikea hallita. Se 
myös johtaa helposti yhä pahe-
nevaan tilanteeseen. Myös ylivas-
tuullisuus näyttelee suurta osaa, 
aiemman huolettoman päihde-
käyttäytymisen vastakohtana. Py-
sähtyminen on välttämätöntä, 
mutta vaikeaa. Kiire on niin muo-
dikasta, että sen ympärillä on 
vaikea olla tietoinen itsestään. Pi-
täisi päästä keskelle,  ulos ääri-
rajoilta, mutta miten? 

 Kokemusten jakaminen on 
alkoholisteille tärkeää. Kanssa-
kulkijat ymmärtävät tuskan ja 
jakavat ilon. Välillä on kuitenkin 
hyvä puhua ulkopuolisen ammat-
tilaisen kanssa. Näkökulma voi 
olla uusi, tuore ja vapauttava. 
”Masennus on kyky tuntea sy-
västi ja tämä voimavara voi viedä 
pitkälle." Myös alkoholistilla on 
mahdollisuus voida tuntemaansa 
tilannetta paremmin.  
 "Heikkouden hyväksyminen 
on vahvuuden alku, todellista 
vahvuutta on kuitenkin hyväksyä 
heikkoutensa." Herkkyyttä ei tule 
hävetä, päinvastoin. Ylpeästi toi-
sista voimaantuneena, kohti va-
loa. Kiitollisena vertaistuesta. 
Hyvää Uutta Vuotta - päivä 
kerrallaan… 
Marko

Masennus - kyky tuntea syvästi 
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   Syyllisyys 

Syyllisyyden tunne on todellista 
ja meillä on sitä varten ohjelma. 
Onko syyllisyys yksinkertaisesti 
menneisyyden jäänne ja vanhan- 
aikainen näkemys omastatun-
nosta, vai luonnollinen seuraus 
vastuuttomasta, epärehellisestä 
elämästä? 
 Vastuullisten mielipiteiden 
huomattava määrä antaa vakuut-
tavan vastauksen tähän kysymyk-
seen. Tämä ryhmä on vakuuttunut 
siitä, jos uskonto olisi tehnyt sen 
tehtävän, joka sille kuuluisi, niin 
psykiatrien ammattikuntaa ei 
lainkaan olisi syntynyt. Tämän 
näkemyksen kannattajat sanovat, 
että syyllisyys on ongelmana 
yleinen, eikä mikään syyllisyys-
kompleksi. Ongelma on yksinker-
taisesti syyllisyys. Valehtelemi-
nen, varastaminen, pettäminen ja 
muut vastuuttomuuden muodot 
saavat selvästi aikaan masennus-
ta,  pelkoja,  jännittyneisyyttä,  
huolestuneisuutta ja muita oman-
tunnon vaivoja. Kirjailijatiede-
mies Paul Korzybsky toteaakin : 
”Jumala kyllä antaa anteeksi syn-
tisi, mutta hermojärjestelmäsi ei.” 
 Niinpä ainoa tapa saada hy-
vää elämää, on elää elämää, joka 
on moraalisesti laadukasta. Virhe-
käyttäytyminen saa aikaan syyl-
lisyyttä, mikä puolestaan hei-
jastuu sisäisenä tuskana. Ratkaisu 
ei ole pakeneminen pillereiden 
käyttöön tai omantunnon äänen 
tyrmäämiseen, vaan puhdistaa 
menneisyys ja elää jatkossa pa-
remmin. Uskonnollisella perin-

nöllämme on tarjota meille toi-
mivat työkalut, joilla saavutetaan 
terveys ja yhteisöllisyys. Valitet-
tavasti uskonnot ovat melkein 
täysin jättäneet syrjään nämä me-
netelmät ja siirtäneet vastuun 
psykiatreille. 
 Vastikään Amerikan Psykiat-
riseuran johtaja tri Karl Mennin-
ger kirjoitti kirjan nimeltä Mitä 
synti saa aikaan? Kuvatessaan ti-
lannetta hän totesi: ”Varhainen 
kristillinen kirkko koostui pienis-
tä ihmisryhmistä, jotka kokoon-
tuivat säännöllisesti – usein salaa. 
Ensimmäinen toimenpide koko-
uksissa oli ennen kaikkea olla 
avoin omasta itsestään ja tunnus-
taa syntinsä. Tämän jälkeen esi-
fettiin katumus tehdyistä vää-
ryyksistä ja pyydettiin anteek-
siantoa ja suunniteltiin hyvityk-
sen tekemistä. Sen jälkeen koet-
tiin ystävällistä toveruutta ko-
kouksen lopuksi.” 
 Tri Menninger, joka oli vuo-
sia vakaumuksellinen freudilai-
nen, on tehnyt 180 asteen kään-
nöksen ajattelumaailmassaan ja 
on nykyään vakuuttunut siitä, että 
henkinen terveys ja moraalinen 
terveys kuuluvat saumatta yhteen. 
Kun psykiatrisen hoidon aikana 
potilas oppi ymmärtämään, miksi 
heillä oli tietynlaisia tunteita, niin 
tästä huolimatta he eivät juuri 
koskaan kuitenkaan alkaneet voi-
maan hyvin. On rohkaisevaa, että 
maineikas psykiatri rupeaa puhu-
maan periaatteista, joilla voi 
todella toipua. 
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Laivakirjasta 
Pikkuoppaassamme sanotaan virheittemme pujahtavan 
elämäämme, jos annamme niille puolikin tilaisuutta. Se 
on juttu, jota pitäisi harjoitella hyvän sään aikana. Se on 
liiankin totta! Ilmeisesti emme koskaan pääse täysin 
vapautumaan aikaisemmista asenteistamme, ja ne tulevat 
elämäämme oven raosta, jos emme osaa pitää sitä tiukasti 
suljettuna. Siis eilinen  on mennyttä ja nyt eletään tätä  
päivää - tulevaisuutta varten. 
 Tietysti meillä on mahdollisuus elää kuten ennenkin, 
mutta tulos on sitten myös sama kuin ennenkin. Vain 
Jumalan armosta voimme katkaista kehässä kulkemisen, 
mutta oma osuus siinäkin on tehtävä. ”Haluan elää nor-
maalin ihmisen tapaan, vaikka henki menisi!” Jos en opi, 
niin henki menee kuitenkin. 
Kolumbus 80 v ”ns laivakirja”. s.115 -116

Vastìkään Menninger hyväksyi 
asiat, mitkä monet hänen kolle-
gansa ovat jo vuosia sitten havain-
neet. Heidän joukossaan on tri 
Hobart Mowrer Illinoisin Yliopis-
ton psykologi. Muutamia vuosia 
sitten hän pettyi tuloksiin, joita 
perinteisillä psykologisilla mene-
telmillä saatiin aikaan hoidet-
taessa henkisiä ja tunne-elämän 
häiriöitä. Hän alkoi auttaa poti-
laitaan parantamaan elämänlaatua 
ja elämään omantunnon mukaan. 
Tulokset ovat olleet dramaattisia. 
Vääjäämättä rehellinen, vastuul-
linen elämä on parantanut henkis-
tä ja tunne-elämän terveyttä. Si-
säinen eheytyminen ei tapahdu, 

ellei potilas tähtää rehelliseen elä-
mään. 
Rehellisyys, avoimuus, hyvittä-
minen ja halukkuus auttaa muita 
ovat tämän hoitomuodon kulma-
kiviä, niin kuin AA:ssakin. Avoi-
muus merkitsee että annamme 
meille merkityksellisten ihmisten 
tietää, keitä me todella olemme. 
Se merkitsee kirjaimellisesti kuten 
raamatussakin todetaan: ”Tunnus-
tamme vikamme toinen toisil-
lemme.” ”Hän, joka kätkee syn-
tinsä, ei menesty. Se, joka tunnus-
taa vikansa ja pyytää anteeksi, saa 
armon.” 
Paul M/Grapevine 
Shortcut
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Kymmenes Askel on ollut minul-
le keino kasvaa teini-ikäisestä ai-
kuiseksi. Tämä askel saa minut 
toimimaan aikuisen tavoin ja se 
samalla auttaa minua tarpeellisten 
hyvitysten tekemisessä. Tämä as-
kel opastaa minua rehellisyyteen, 
rohkeuteen ja hyväksymiseen.  
 Olen oppinut jonkin verran 
rehellisyyttä ja minä edelleen 
opiskelen miten voisin olla täysin 
rehellinen. Isossa Kirjassamme 
korostetaan rehellisyyden merki-
tystä. Minun on opittava käsittä-
mään ja kehittämään elämänta-
paa, mikä vaatii ehdotonta rehel-
lisyyttä.       
 Olen oppinut tarkastelemaan         
käyttäytymistäni rehellisesti.Tein-  
kö parhaani? Pohjautuiko käyt-
täytymiseni pelkoon, vihaan vai 
rakkauteen? Tarkastelen sitä, mitä 
minä todella olen tehnyt, en sitä 
mitä olin aikonut tehdä. Kerronko 
koko asian vai vain osan siitä, 
minkä haluan muiden kuulevan. 
Päivän päätteeksi kysyn itseltäni: 
”Teinkö sen, mitä sanoin tekevä-  
väni?        
 Nöyryys opettaa minulle, että 
on olemassa muitakin ihmisiä 
itseni ohessa. Minun ei aina 
tarvitse olla ensimmäinen eikä 
viimeinen. Joskus muut saavat 
sen työpaikan, naisen tai muun, 
mitä itselleni olisin halunnut.  
 Nöyryyden avulla voin oppia 

tietämään vahvuuteni ja heik-
kouteni, ja sen missä olen hyvä ja 
missä tarvitsen lisää työskentelyä. 
En olen sen huonompi kuin joku 
toinen. Olen oppinut, että ei ole 
meitä tai heitä, ei minua ei sinua. 
Olemme vain me. Me kaikki vain 
yritämme selvitä elämästämme 
parhailla kyvyillämme.    
 Minun on hyvä muistaa ru-
koilla rohkeutta tehdäkseni ne 
asiat. mitkä on tehtävä ja nou-
dattaa Jumalan tahtoa. Minun on 
tarpeen rukoilla muutosta reak-
tioihini, kun minulla on ongelmia 
ihmisten, paikkojen ja asioiden 
kanssa, Tarvitsen myös rohkeutta 
katsoa, mikä on oma osuuteni 
ongelmassa ja tehdä tarvittaessa 
hyvityksiä. Pyydän myös roh-
keutta tehdä elämääni kuuluvat 
ikävät asiat, mitkä minun on 
tehtävä sisäisestä vastustuksestani 
huolimatta. Rohkeus tehdä näitä 
asioita parantaa elämäni laatua. 
Lopuksi rukoilen rohkeutta sanoa 
tarvittaessa: minä olen väärässä. 
 Elämän ilmiöiden hyväksy-
misessä on minulla ollut suuria 
haasteita. Niinpä pyrinkin aktiivi-
sesti siihen, etten tuhlaa aikaani 
asioihin, joita en voi muuttaa. 
Minulle hyväksyminen merkitsee 
sitä, että minä itse olen se, jonka 
tulee muuttua ihmisten, paikkojen 
ja asioiden suhteen.    
Jeff H /AAGrapevine 

Ajatuksia Kymmenennestä Askeleesta
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MIELIPIDESIVUT

Hyvät AA-toverit.     
Pari päivää sitten postiluukustani 
kolahti suomalainen AA-tiedo-
tuksia lehti. Ilokseni luin siitä, että 
USA:sta on tulossa vieraita 
Suomen AA:n 70v-juhliin kevääl-
lä 2018. Artikkelista syntyi mieli-
kuva, että WSO/GSO:ssa ollaan 
hyvin tyytyväisiä suomenkielisen 
AA-liikkeen positiiviseen histo-
rialliseen kehitykseen ja nykyi-
seen tilaan. Mielestäni viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden ja tä-
män päivän todellisuus Suomessa 
on toisenlainen.      
 Meillä kopioitiin alkuvuo-
sina, 40-luvun lopulta lähtien pal-
velutoiminnan malli puolue-elä-
mästä ja ammattiyhdistysliik-
keestä, mikä merkitsi organi-
soitumista ja siihen liittyvää val-
lankäyttöä. 50-60 -luvuilla muu-
tamat harvat englannin kielen 
taitoiset ryhtyivät Yhdysvaltojen 
AA:n kokemuksen innoittamina 
esittämään Suomeenkin kolman-
nen perinnön mukaista palvelura-
kenne-mallia.       
 Johtomiesten mielestä Suo-
messa jo vakiintunut menettely oli 
paljon parempi meidän oloihin ja 
arveltiin, että muutokset raken-
teeseen johtaisivat vain suurem-
piin riitoihin. 60-luvulla nämä 
erimielisyydet lopulta kärjistyivät 
käräjäoikeudessa. Kielteisestä jul-
kisuudesta johtuen riitakysymys 
pyydettiin hovioikeudesta takaisin 
alkoholistien itsensä ratkaista-
vaksi. Tämä episodi on mainittu 
AA:n kolmannen perinnön Maail-

man palvelun 12 Käsitet tä 
kirjasessa. Laiha sopu löytyi 
kompromissin tuloksena ja 
r y h d y t t i i n t o i m i m a a n 
väliaikaiseksi nimetyssä organi-
soituneessa toimimismallissa. Vä-
liaikainen rakenne jäi pysyväksi  
ja on oleellisimmilta osiltaan edel-
leen Suomen AA:n palveluraken-
teena.               
 Riitelyn loputtua 60-70 luvut 
olivat voimakasta sanomansaaton 
ja liikkeen kasvun aikaa. Niinä 
vuosina palvelurakennekysymys 
oli vain vähän esillä. Muutamat 
kuitenkin silloin tällöin toivoivat 
ja esittivät, että Suomessakin siir-
ryttäisiin palvelutoiminnassa val-
tuustorakenteeseen. Tätä ei nähty 
tarpeelliseksi, koska jäsenmäärä 
oli nopeassa kasvussa.    
 90-luvun puolivälissä riitely 
sai dramaattisen käänteen ja johti 
vuosikymmenen lopulla  suomen-
kielisen AA-liikkeen hajoami-
seen. Noin sata ryhmää yli 600:sta 
ryhtyi innokkaasti toteuttamaan 
näkemystään ”oikeasta AA:sta”, 
kuten muutamat heistä asian 
ilmaisivat. Enemmistön pomo-
miehet vielä tarmokkaammin 
julistautuivat ”ainoaksi AA:ksi”, 
rekisteroivät AA:n logot ja pois-
tivat vähemmistöryhmät  ryhmä-
luettelosta ja aloittivat vähemmän 
rakkaudellisen asennoitumisen 
Suomen AA:sta erottamaansa vä-
hemmistöä kohtaan. Luonnollise-
na seurauksena  kykykymme pää-
tarkoituksemme, sanomansaaton 
toteuttamiseen heikkeni ja johti 
tulokasjäsenten rajuun laskuun.  
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Tilanteessa on viime vuosina 
tapahtunut parantumista, mutta 
edelleenkin palveluelimet aset-
tavat ryhmille AA:n periaatteiden 
vastaisia ehtoja Suomen AA:n 
ryhmäluetteloon pääsemiseksi ja 
siten ylläpitävät hajaannusta.   
 ”Tilastot osoittivat, että alko-
holistit eivät juuri koskaan toipu-
neet omin neuvoin.” Samoin näyt-  
tää olevan suomenkielisen AA-
liikkeen laita, tarvitsemme ulko-
puolista apua saavuttaaksemme 
yhtenäisyyden. Toivon, uskon ja 
tiedän, että WSO/GSO:lla on 
halua ja myöskin mahdollisuuksia 
vaikuttaa tilanteemme kohene-
miseen.    

 Ainakaan minä en kaipaa 70 
v. -juhlassamme rakenteemme 
katteetonta kehumista, koska 
meillä suomalaisillahan on tun-
nettu taipumus pitää kauniita ja 
kohteliaita korulauseita totuutena. 
 P.S. Lähetän tämän kirjeen 
myös enemmistön ja vähem-
mistön lehtiin  (Ratkaisu tai AA-
tiedotuksia ja Selvä) julkaista-
vaksi. Mielenkiintoista on nähdä 
miten palstatilaa niissä riittää.  
 ”Missä ei sananvapautta ole, 
ei ole mitään muutakaan hyvää” 
Epikuros.        
 Tervetuloa Suomeen! Parhain 
AA-terveisin                  
Otto 

  Julkista tiedottamista 
AA-Pohjoiskymen piiri päätti ko-
keilla ”Bussimainontaa” Kouvo-
lassa. Seitsemänä perättäisenä 
maanantaina alkaen 22.1. Näkyy 
yhteensä viiden bussin valotau-
lulla piirin  tekemä esite 15 se-
kuntia kerrallaan. Toistuen useita 
kertoja päivän kuluessa. 
 Teksti on aina sama, mutta 
kuva vaihtuu viikottain. Tarkoi-
tuksena on vain kertoa bussimat-
kustajille, että AA on olemassa. 
Kuvat on otettu vanhojen Selvä-
lehtien kansista. Teksti on pelkis-
tetty mahdollisimman lyhyeksi 
oleellisinta siinä on yhteystiedot. 
Ps. Lisätietoa halukkaille arkiaa-
muina piirin toimistopuhelimesta: 
041 751 4235. 
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HELSINKI 
AA:n päivystävä puhelin  laajenee nettipalveluksi.  
Tule uuden palvelun päivystäjäksi.  
Päivystäjien koulutustilaisuus  lauantaina 3.2 klo  10.00  – 14.00  
Tapiolan kirkossa Espoossa.  
Ilmoittautuminen koulutukseen: Sitoutuminen toimintaan tehdään 
vasta koulutuksen jälkeen. 
LAHTI Siltaryhmä 
10-vuotisjuhlakokous pe 23 .2.2018 klo 19.00.. Osoite Tapparakatu 22  
(Launeen kirkko) kakkua tarjolla ennen kokousta klo. 18.30 alkaen. 
Ohjelmassa alustukset teemoilla AA Siltaryhmän alku sekä AA Lah-
dessa, lisäksi pyydetyt puheenvuorot. Sydämellisesti TERVETULOA 
VANTAA 
PKS- Aluekokous Lauantaina 10 helmikuuta 2018, klo 10: - 13:00 
Helmikuun aluekokous on vuoden tärkein kokous alueella ja siinä 
valitaan toimihenkilöt alueen palvelutehtäviin (mm. puheenjohtaja 
erovuorossa) sekä kahsi valtuutettua kolmeksi vuodeksi täysin 
palvelleiden tilalle. Lisäksi tehdään ehdotukset seuraaviksi neuvoston 
jäseniksi. Ehdotuksia alueen uudeksi puheenjohtajaksi ja sihteeriksi 
sekä ehdokkaiksi neuvostoon voi toimittaa osoitteeseen:  
  tiedotus@pksalue.org 
Paikka : Kaivosristi, srk:n tilat, Kaivosvoudintie 3. 
TURKU 
AA-Jokiryhmä  
Ryhmä ei kokoonnu ke 14.2.koska vuokranantaja tarvitsee  
kokoustilan omaan käyttöönsä silloin. 
TURUN AA-VUORIRYHMÄ  on muuttanut!  
1.1.2018 alkaen  uusi osoite on  ma ke ja la: Yliopistonkatu 33, 
Rautaportista sisään  tila on sisäpihalla oik. Portti on auki klo 20.00.  
Torstai -kok. TUPA:lla, osoitteessa Vähäheikkiläntie 37, sisäpiha 
(parkkipaikkoja Vähäheikkiläntien toisella puolella)  
Kokousajat:  Ma klo 19.30 HUOM! Muuttunut aika!  Ke klo 11.00  
To klo 19.00 TUPA  La klo 17.00 TUPA: 

 RYHMÄT PIIRIT ALUEET

https://maps.google.com/?q=Tapparakatu+22&entry=gmail&source=g
mailto:tiedotus@pksalue.org
https://maps.google.com/?q=Tapparakatu+22&entry=gmail&source=g
mailto:tiedotus@pksalue.org
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RAITTIIT VUODET 
JYVÄSKYLÄ 
Huhta -ryhmä 
4.1.   Petri                      16 v. 
30.1. Maritta                  19 v. 
1.2.   Satu                         4 v. 
11.2. Riikka                   11 v. 
11.2. Timo                     11 v. 
14.2. Tapsa                    29 v. 

KOUVOLA 
Viiala-Mämmälä 
8.1.  Tapsa                   37 v 
16.2.Seppo                  38 v. 
Tunneliryhmä 
 5.2.  Marja-Liisa          36 v.   
10.2.  Jaana                    16 v. 
11.3.  Reino K               18 v. 

Lahti           
Siltaryhmä 
5.2.     Marjo                   3 v. 
10.2    Sirpa                    6 v. 
28.2    Ari                       7 v. 
        

TERVETULOA 
HELSINGFORS/ HELSINKI 
Kallioryhmä 
Su 4.2.18. Perinteellinen 
vuosipäivä alkaen klo 11.00. 
Ryhmän kiitolliset jäsenet 
tarjoavat kakkua ja kahvia 
ystävilleen. TERVETULOA 
KOUVOLA 
Viialan ryhmä 
Tapsa  ja Seppo  viettävät vuosi-
päiviään lauantaina  17.2.18, 
palaverin yhteydessä klo 11.00 
Os. Lauttatie 8 (Klubitalo) 

Tunneliryhmä 
La 10.2. klo 14.00 
Marja-Liisa 36 v. viettää 
vuosipäiviään ryhmän avoimen 
kokouksen merkeissä 
TERVETULOA 
La 17.3. klo 14.00 
Jaana 16 v. ja Reino K 18 v. 
viettävät vuosipäiviään ryhmän 
avoimen kokouksen merkeissä 
TERVETULOA

   
TILAA SELVÄ 

tilaukset@selvalehti.org 
 tai toimiston aukiollessa  

 ma ja ke klo 12.00 - 16.00 
puh: 09 - 7231 2110  

Voit lukea lehden  myös 
netissä os: 

 http://www.selvalehti.org/

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 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 olimme 
väärässä myönsimme sen heti. 
11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla 
kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, 
sellaisena kuin Hänet käsitämme, rukoillen 
ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan 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 ole-
massa vain yksi perusarvovalta - rakastava 
Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista 
itsensä ryhmämme omassatunnossa. Johta-
jamme 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 raha-asioi-
ta, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat 
vieroittaisi meitä päätarkoituksestamme. 
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 palkata erikoistyön-
tekijöitä. 
9. AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan 
organisoida, mutta voimme muosostaa  pal-
veluelimiä tai tai toimikuntia, 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.



Anonyymit Alkoholistit Palvelutoimisto 
  Käyntios.      Fleminginkatu 30 työtila 44 (terassitaso) 
  Postiosoite    PL 108   00511  HELSINKI 
  Puhelin         09 - 7231 2110 
  Internet         www.aasuomi.fi 
  Sähköposti    toimisto@aasuomi.fi neuvosto@aasuomi.fi 
  Pankkitili      FI98 1011 3500 1181 45 
  Päivystys      ma  ja ke klo 12 - 16  
  Selvälehti     tilinumero  FI25 1544 3000 0399 12 

  Pääkaupunkiseudun AA-alue 
  Vastauspalvelu 040 848 4000 varmimmin  klo 16 - 22     
  Sähköposti     tiedotus@pksalue.org 
  Pankkitili       FI24 8000 2537 5368 22 
  
  Turun paikallistoimisto   TUPA         
  Osoite:          Vähäheikkiläntie 37  20810  TURKU 
  Puhelin          02- 250 1125 klo 18- 20,  
  Aineisto        Tupa-lehteen: tupa.aineisto@suomi24.fi 
  Internet         www.aa-tupa.fi 
  Sähköposti    tupa.turku@gmail.com   
  Pankkitili      FI64 5284 0220 0791 29  
  Päivystys      Vain sovittaessa      
  Suomen AA-toimisto  
  Käyntios.     Kielotie 34 C Tikkurila  
  Osoite:         PL 201   01301 VANTAA   
  Puhelin        09- 8387 040 
  Internet        www.suomenaa.fi 
  Sähköposti   aa@suomenaa.fi 
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