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AA:n perinteillä on kauttaaltaan ominaista sen tunnustaminen, 
että yhteisöllämme on syntinsä. Myönnämme, että meissä on 

luonteenvikoja yhteisönä ja että nämä virheellisyydet uhkaavat 
meitä jatkuvasti. Perinteemme ovat opastus parempiin 

työmenetelmiin ja käyttäytymistapoihin  yhteisönä, ja ne on 
tarkoitettu pitämään ryhmät hengissä ja yhtenäisinä eli ne ovat 
verrattavissa siihen mitä AA:n kaksitoista askelta merkitsevät 

jokaisen jäsenen raittiudelle ja mielenrauhalle.   
AA elämäntapana 149 
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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 2018 ilmestyy SELVÄ yhteensä kuusi kertaa: helmi-, 
huhti-, kesä-,  elo-, loka- ja joulukuussa. Aineistopäivä on aina edelä-
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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Seuraava Selvä ilmestyy kesä-
kuun alussa. Siihen tarkoitetun ai-
neiston tulisi olla toimituksen 
käytettävissä viimeistään perjan-
taina 25.5.18. Tällä kertaa kir-
joituksia oli reilunlaisesti  osa piti 
siirtää seuraavaan numeroon. 
Tekstien pituus on aika merkittä-
vä asia, sillä kovin montaa pitkaa 
juttua ei samaan lehteen oikein- 
sovi. Tulee taitto-ongelmia, koska   
yrityksenä on saada tarina yhtä-  
jaksoisesti peräkkäisille sivuille 
niin, että  esim. kaksisivuisen ju-
tun voisi lukea samalta aukea-
malta. 
 Kevät on valtakunnallisten 
kokousten aikaa. Niin   Anonyy-
mit,  kuin Nimettömätkin Alkoho-
listit järjestävät kokouksensa huh-
tikuussa. Kumpikin samana vii-
konloppuna 13 - 15.4. Toivotaan, 
että kokoukset onnistuvat odo-
tusten mukaan. AA Suomessa 
täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja 
sitä juhlitaan Nimettömien Alko-
holistien kevätpäivillä. 
 Yhtenäisyysväki on taas pit-
kästä aikaa herännyt  ja järjestää 
asian puitteissa keskustelutilai-
suuden toukokuussa  Juvan AA-
ryhmän toimesta. Asiasta ilmoitus 
jäljempänä. Keskustelu yhtenäi-
syydestä on aina hyvä asia ja toi- 
voa sopii, että se joskus myös 
johtaisi todellisen yhtenäisyyden 
löytymiseen. 
 Yhtenäisyyden löytymisellä 
alkaakin oikeastaan olla melkoi-
nen kiire. Huhtikuun Tiedotus- 

lehdestä pikaisesti suoritetun las-
kelman perusteella AA:laisten 
ikärakenne  alkaa olla aika toivo-
ton.  Ensimmäisen vuoden täyt-
täviä oli kuusi tai seitsemän. Yli 
40 vuotiaita oli 21, joista kaksi yli 
50 vuotta raittiina olleita. 1-20 
vuotiaita oli yhteensä vähän alle 
sata ja yli 20 vuotiaita vähän yli 
sata. Tästä voi jokainen halutes-
saan päätellä jotakin. 
 Ehkäpä meidän jollakin tapaa 
pitäisi herätä ja katsella tosiasioi-
ta silmästä silmään. Ja sitten 
pyrkiä yhdessä tekemään jotakin 
asiantilan korjaamiseksi. Se, että 
AA:laisilla on pitkiä raittiuksia ei 
ole huono asia sehän vain todis-
taa, että AA:n ”lääkkeet” ovat toi-
mineet ja ihmiset ovat pysyneet 
ohjelman avulla raittiina pitkiä ai-
koja.  
 Jostakin syystä AA-sanoma ei 
enää pure ja uusia ihmisiä tulee 
aina vähemmän ja vähemmän. 
Asiaa ei auta juoruilu ja vihapu-
heet, vain vilpitön AA-sanoman 
saattaminen alkoholisteille voi 
saada jotakin aikaan. Tämänkin 
vuoksi yhtenäisyydestä keskus-
teleminen on tervetullutta.    
 AA-kirjallisuuteen ennakko-
luulottomasti tutustumalla löytyy 
se AA jota me tarvitsemme. 
Kirjallisuudestakin olisi hyvä 
avoimesti keskustella. AA-ohjel-
massa ei nimittäin ole salai-
suuksia eikä etupiiritietoa vaan 
kaikki  on tarjolla   jokaiselle  sitä 
haluavalle alkoholistille.  
sekatoimittaja 



    HYVÄ JULKISUUS 
Toinen kirjoitus kuuden numeron sarjaan, jossa tutkitaan Pohjois-
Amerikan menestykseen johtaneita tekijöitä ja etsitään vastaavat ratkai-
sut Suomen AA:n menneisyydestä. Vaikka lähtökohdat hieman poik-
keavat toisistaan, ne pysyvät kummassakin vuodesta toiseen samoina: 
Pohjois-Amerikassa 80 vuotta ja Suomessa 70 vuotta. Näin 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 näitä tilastoihinsa laske. 
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Pohjois-Amerikan AA kasvoi voi-
makkaasti: toipuneet olivat seitse-
mänä ensimmäisenä vuotena: 5, 
15, 40, 100, 400, 2 000, 8 000. 
Iso Kirja kirjoitettiin 1938, kun 
jäseniä oli 100. Jack Alexanderin 
artikkelisarja 1941 nelinkertaisti 
toipuneiden määrän yhdessä vuo-
dessa 8000:een. Nousu erottuu 
hyvin. 
 Vähintään vuoden raittiuden 
oli Suomen AA:ssa saavuttanut 
seitsemänä ensimmäisenä toimin-
tavuotena: 1, 3, 9, 26, 55, 80, 155. 

Pöytäkirjoissa ei mainita suhteita 
lehdistöön, mutta joidenkin leik-
keiden mukaan tiedotusvälineet 
olivat kiinnostuneet Suomen 
AA:n tuloksista. Alussa niitä oli 
Suomestakin hyvin runsaasti. AA 
on nyt osa pohjoisamerikkalaista 
elämäntapaa ja mainitaan viesti-
missä usein, mutta Suomen tu-
lokset kääntyivät pysyvään las-
kuun 1997. Kun Suomen AA 
vaikenee tuloksistaan, julkisuus-
kin pysyy vaiti. Kumpikin maa 
päättää itse omista toimistaan. 
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Ensimmäisten vuosikymmenten 
aikana Suomen AA tuotti itse hy-
vää julkisuutta vihkoillaan. Silta 
elämään (AA 30 vuotta Suomes-
sa, Juhlajulkaisu 1978) ja Juhlan 
jälkeen (AA Suomessa 30 vuot-
ta). Kaksi ensimmäistä vihkoa 
kuvaavat Kolumbuksen johtamia 
vuosia 1951 – 1981. Niihin pitä-
nee lisätä historiikiksi kutsuttu 
kirja Nimettömät Alkoholistit 
Suomessa, joka pysähtyy vuo-
teen 1980. Palvelu, toipumisen 
perusta (AA Suomessa 50 vuotta, 
Juhlajulkaisu 1998) kirjoitettiin, 
kun Suomen AA oli jo revennyt. 
Vuoden 2018 juhlajulkaisu Suo-
men AA 70 vuotta vaikenee 
tuloksista täysin. 
 Ensimmäisen 30 vuoden ai-
kana Suomen AA:sta tehtiin usei-
ta lehtijuttuja, radio- ja TV ohjel-

mia. Nimettömien Alkoholistien 
sivuilla on vieläkin linkki 40 
vuoden takaiseen TV-ohjelmaan 
vuodelta 1978, mutta tehokkain 
oli vuonna 1995 kymmeniä ker-
toja esitetty TV-tietoisku. Esimer-
kiksi jouluaattona 24.12.1995 
AA:n tietoisku esitettiin juuri en-
nen television pääuutislähetystä 
klo 20.30. Suomessa oli silloin 
kolme TV-kanavaa. Julkiseen 
keskusteluun AA voi osallistua tai 
sitten se käydään ilman AA:ta. 
Nimettömyys on perinteittemme 
hengellinen perusta, mutta neu-
voston eialkoholisti jäsenet voi-
vat nimelläänkin esiintyä. Tä-
mänkin vuoksi on käsittämätön-
tä, ettei Suomen AA ryhmien 
vuosikokous koskaan suostunut 
AA:n palveluneuvostoon (board) 
saati sen eialkoholisti-jäseniin. 
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Suomen lukumäärissä ei näy 
Anonyymien Alkoholistien ryh-
mien jäseniä, koska Suomen AA-
palvelu ei näitä tilastoihinsa las-
ke. Repeämisen jälkeen ei hyvää 
kerrottavaa Suomen AA:n tulok-
sista enää saatu. Ratkaisu -lehti 
hyytyi hymistelyyn ja torjui itse-
tutkistelun. Jälkikäteen on tietysti 
vaikea myöntää, että Suomen AA 
luhistui vuosikokousten päätök-
siin, vaikka AA-palvelu oli jo 
1970-luvulla havainnut hiipumi-
sen alkaneen. 
  Tapahtunutta tosiasiaa ei tun-
nusteta ilman itsetutkistelua, jolle 
ei ole myönnetty paikkaa eikä ai-
kaa. Pöytäkirjasta voimme lukea, 
että Suomen AA-ryhmien vuosi-
kokous päätti 1997 paikan, missä 
itsetutkistelua ei saa tehdä: Suo-
men AA-palvelu. Nimettömät  

Alkoholistit selosti toimintansa  
omassa palveluoppaassaan 2015, 
jonka ohjeilla toveriseura oli saa-
tu näivettymään 20 vuodessa. Sitä 
ennen AA oli saatu jakaantumaan 
kahtia itseään vastaan.     
 AA:n yhteisestä päätöksestä 
 (St. Louis  1955)  irrottautunut  
Suomen Nimettömät Alkoholistit 
on nyt lirisevä puro, jonka kui-
vumista kukaan ei toivo, mutta ei 
siitä uutiseksikaan ole. Koko jä-
senmäärän puoliintumisaika on 
20 vuotta, yksivuotiaiden osalta 
puolet tästä, ja toimiston tulojen 
puoliintumisaika on nyt vain 5 
vuotta. Sokeutta selittää se, että 
läheltä ei näe kauas. Suomen 
yksivuotiaiden hiipuminen alkoi 
1970 -luvulla, ja kokonaisuuden 
alamäki jyrkkenee. Ilmiön havait-
see, kun katsoo riittävän kaukaa. 
Variksenpelätin

   AA-KOTIKERHO 
Pysyvän AA-toiminnan katsotaan Suomessa alkaneen siitä ajankoh-
dasta, jonka jälkeen on säännöllisesti pidetty viikottaisia kokouksia. 
Tuo ajankohta oli 14.3.1948. Tuolloin toinen huoltoviraston palveluk-
sessa ollut aviopari kutsui kotiinsa viraston kirjoihin joutuneita alko-
holisteja. Vaimo toimi alkoholistien valvojana ja joutui työssään näke-
mään alkoholistien perhe-elämää ja myös sen, että jotkut alkoholistit 
tuntuivat todella haluavan muutosta elämäntapaansa mutta eivät tien-
neet miten se olisi mahdollista. Koska hänen miehensä lisäksi oli 
alkoholisti, joka uskonnollisen kokemuksen avulla oli vapautunut 
juomisen pakosta jo muutamaa vuotta aikaisemmin, arvelivat he 
voivansa olla avuksi myös toisille. Mitään ohjelmaa heillä ei ollut, 
vaan tilannetta yritettiin pohtia pyöreän pöydän ympärillä ja 
kahvikuppien ääressä. Avioparin lisäksi heidän kotiinsa saapui neljä 
kutsuttua. Yhteinen toteamus oli, että jotain olisi tehtävä, ja niin yksi 
mukana olleista kutsui joukon koolle seuraavalla viikolla omaan 
kotiinsa. Siellä päätettiin jatkaa kokoontumisia säännöllisesti. 
määrättynä viikonpäivänä. 
Nimettömät alkoholistit suomessa sivu 19
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 Kymmenes ja yhdestoista  perinne 
10. perinne 

AA:lla ei ole mielipidettä ulkopuolisista virtauksista; sen takia 
AA:n nimi ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin. 

11. perinne 
Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin 
vetovoimaan kuin huomion herättämiseen; meidän tulee aina 
ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion ja 

television piirissä. 
Kysymyksiä mietittäväksi

1. Osaanko rehellisesti kertoa 
joistakin edellämainituista il-
man, että se vaikuttaa joltakin 
”AA: näkemykseltä? 

2. Mikä seikka AA:n historiassa 
antoi sysäyksen kymmenen-
nen perinteen syntyyn? 

3. Onko omassa elämässäsi sat-
tunut jotain vastaavaa? 

4. Mitä olisi AA ilman näitä pe-
rinteitään ? Missä itse olisin? 

5. Toiminko (ehkä hyvin vähän 
tai lähes huomaamattani) tä-
män tai jonkun muun perin-
teen vastaisesti? 

6. Miten voisin ilmentää tämän 
perinteen henkeä omassa elä-
mässäni? 

1. Pyrinkö joskus viemään AA:n 
sanomaa sellaisella kiihkolla, 
että se vaikuttaa luotaantyön-
tävältä? 

2. Pidänkö tarkoin huolen siitä 
etten levitä eteenpäin asioita, 
joita minulle luottamuksella, 
AA: n jäsenenä on uskottu? 

3. Käytänkö varoen tietojani 
koskien AA-jäsenten nimiä - 
myös AA:n piirissä? 

4. Häpeilenkö sitä, että olen al-
koholisti? 

5. Minkälainen olisi AA ilman 
tämän perinteen taustalla ole-
vaa opastusta ? Missä itse 
olisin? 

6. Vaikuttaako oma AA-raittiu-
teni riittävän vetovoimaiselta, 
jotta sairas alkoholisti haluaisi 
sitä samaa. 

Sana kiertää nro 9/2004
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Tammikuussa 2018 kävi kutsu 
kaksikieliseen Puhujapäivään, 
järjestäjänä  Turku Internatonal 
AA. Värikäs kutsu kukkasineen 
herätti heti mielenkiintoni. Tilai-
suuden teemana oli Emme ole 
mitenkään synkkää joukkoa. - We 
are not a glum lot. Jees, tämän 
halusin kokea! Maksoin ennak-
koilmoittautumisen eli ”suositel-
lun lahjoituksen” kymmenen eu-
roa annetulle tilille ja lähdin bus-
silla matkaan. 
 Järjestäjät kertoivat paikan-
päällä minulle, että kyseessä oli 
Suomen ensimmäinen konventti. 
Sellaisia järjestetään maailmalla 
ja idean he olivatkin saaneet Tuk-
holmassa, jossa osallistuivat vas-
taavaan tilaisuuteen. 
 Päivän ohjelma oli selkeä: 
viisi erillistä puhujakokousta kes-
oltaan 45 minuuttia ja kunkin  
välissä puolen tunnin sosietee- 
raustauot sekä lisäksi puolentoista 
tunnin lounastauko. Tauoilla jut- 
telimme uusien ystäviemme kans-
sa ja saimme tilaisuuden tutustua 
lähemmin.  
 Kolme kokousta pidettiin 
englanniksi ja kaksi suomeksi. 
Kunkin kokouksen alussa luettiin 
AA:n määritelmä, Ison Kirjan 
viidennen luvun alku ja perinteet 
sekä lopuksi lupaukset. Ja tie-
tenkin puhujien esitellessä itsensä 
tervehdimme heitä kansainvälisen 
(ja oman AA-ryhmäni) tavan 
mukaan iloisesti yhteen ääneen: 
Hei/Hi!  

 Kukin kokous   päätettiin 
siten, että vetäjä kysyi: ”Who lo- 
ves us/  
kuka rakastaa meitä?” Vasta-
simme  piirissä käsi kädessä 
yhteen ääneen tyyneysrukouk-
sella. Siinä tuli tippa linssiin. 
 Puhujat jakoivat kokemusta, 
voimaa ja toivoaan seuraavista 
aiheista:  Elämää ohjelmassa, 
Toimintaan, Toipumisen työkalut, 
Elämäntarina ja  Halukkuus 
muutokseen. Lopuksi jaoimme 
kaikki kokemuksiamme teemasta: 
Emme ole mitenkään synkkää 
joukkoa. Emmekä ole, tai jos 
olemmekin se on vain tilapäistä ja 
menee ohi! Keinona ohjelmatyös-
kentely ja jakaminen.     
 Kaiken  aikaa AA:n henki oli 
läsnä. Toipumisohjelmamme ja 
siihen opastamisen ja ohjelman 
”työskentelemisen” merkitys  tuli 

                         Konventissa  
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Osallistujia oli ainakin Ruot-
sista, USA:sta, Kanadasta, 
Englannista ja Suomesta. Tosin 
muut kuin ruotsalaiset asuvat 
Suomessa. One world, one AA, 
one language of the heart. 
 Kiitos järjestäjille, jotka 
myös pitivät minulle pyyn-
nöstäni seuraa konventtia edel-
tävänä iltana. Turku näytti  
kaikinpuolin parhaat puolensa ja 
lähtiessä koko kaupunki oli 
peittynyt hämmästyttävään vi-
tivalkoiseen vaippaan.  
 Suomesta on lyhyt matka 
Ruotsiin ja nyt olisi tilaisuus 
osallistua kansainväliseen kon-
venttiin Tukholmassa 27-29.4. 
2018. Kielenä on swenglish ja 
teemana DROP YOUR ROCK 
Suosittelen! Leni, Oulunkylän AA.

   Uusia näköaloja 
Useimmille tavallisille ihmisille alkoholin juominen tuo väriä elämään, 
se merkitsee toveruutta ja tapahtumia. Se merkitseen vapautumista huo-
lista ja ikävystymisestä, Se on tapa olla iloisesti lähellä muita ja tuntea, 
että elämä on mukavaa. Mutta meille, jotka ryyppäsimme raskaasti, Vii-
na ei merkinnyt loppuaikoina mitään tällaista. Entinen hauskuus oli 
poissa.  Entiset suuret hetket eivät koskaan palanneet. Yritimme kiih-
keästi nauttia elämästä niinkuin kerran ja hellimme säälittävää päähän-
pinttymää, että saisimme jotenkin ihmeellisesti alkoholin käyttön hal-
lintaamme  niin, että elämä maistuisi taas elämältä. Yritimme yhä uu-
delleen, ja yhä uudelleen me epäonnistuimme.  
 Mitä vähemmän ihmiset meitä sietivät, sitä kauemmaksi me vetäy-
dyimme heistä ja itse elämästä. Kun meistä tulo kuningas Alkoholin 
alamaisia , hänen hullun valtakuntansa vapisevia asukkeja, silloin las-
keutui päällemme yksinäisyyden kylmä huuru. Se sakeni ja musteni. 
Eräät meistä etsiytyivät elämän laitapuolille yrittäen sieltä löytää ym-
märtämystä,  ystävyyttä ja hyväksymistä. Joskus hetkittäin niitä löytyi - 
sitten tuli pimeys ja hirveä herääminen Neljän Ratsumiehen seurassa, 
jotka olivat Kauhu, Hämmennys, Pettymys  ja Epätoivo Onnettomat 
juopot, jotka lukevat näitä rivejä, ymmärtävät mistä me puhumme.  
Nimettömät Alkoholistit s. 149
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Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista 
Perinnettä- kirjassa todetaan: 
”Kun olemme työstäneet ensim-
mäiset yhdeksän Askelta, niin  
olemme valmistautuneet kohtaa-
maan uuden elämän seikkailun. 
Mutta kun lähestymme Kymme-
nettä Askelta, niin alamme so-
veltaa käytäntöön AA:n elämän-
tapaa päivä päivältä tyynissä ja 
myrskyisissä olosuhteissa. Nyt tu-
lee varsinainen happotesti: Voim-
meko säilyttää raittiutemme, pitää 
tunne-elämämme tasapainoisena 
ja elää hyödyllistä elämää kaikis-
sa olosuhteissa.” 
 Raittiuteni alussa, kun aloin 
tutustua Askeliin, kuulin ihmisten 
kertovan, että Kymmenenteen 
Askeleeseen kuuluu päivittäisen 
inventaarion tekeminen. Tämä 
toteamus ei sopinut pirtaani. 
Neljännen Askeleen inventaarion 
tekemisessä oli minulle ihan 
tarpeeksi. Päivittäinkö - ei tule 
kuuloonkaan. 
 Niinpä en pitkään aikaan 
kiinnittänyt juuri huomiota Kym-
menenteen Askeleeseen. Tosi sil- 
mäilin satunnaisesti edistystäni. 
En ollut juonut. Enkä enää tehnyt 
niitä asioita, jotka johtivat minut 
aiemmin pullojeni pariin. Syvällä 
sisimmässäni kuitenkin koin, että 
persoonallisuudessani oli tapahtu-
nut vain vaatimattomia kehitystä. 
Vasta äskettäin kuitenkin Kym-
menennen Askeleen soveltami-
nen sai uuden merkityksen joka-
päiväisessä elämässäni. 

 Noin kaksi vuotta sitten aloin 
tuntea epämukavuutta muuta-
mista ajatuksistani ja tekemisis-
täni. Uusi  kummini  ehdotti, että 
kirjoittaisin lyhyen inventaarion 
havaitakseni, mitä minulle todella 
oli tapahtumassa. Hänen esimerk-
kinsä (yli kaksikymmentäviisi 
vuotta yhtäjaksoista raittiutta) oli 
mielestäni riittävä syy ottaa lu-
sikka kauniiseen käteen ja ryhtyä 
töihin. Sattumalta tämä uusi 
kummini oli henkilö, jolle monia 
vuosia sitten olin tehnyt Viiden-
nen Askeleen, joten hän tunsi 
tapaukseni sangen hyvin. 
 Aloin työskennellä ohjeen 
mukaan. Ihmeiden ihme - se tepsi 
ongelmiini. Niinpä aloin pian tun-
tea eri tavalla ja mikä oli kaikkein 
tärkeintä aloin toimia ja ajatella 
uudella tavalla.  
 Tämän ensimmäisen työsken-
telysession jälkeen, olen monta 
kertaa toistanut menetelmän saa-
dakseni selkoa itsestäni. Sangen 
usein voin todeta, että muutoksia 
todella tapahtuu. Kun törmään 
muutoksiin, joita en halua elä-
määni, palaan Kymmenennen As-
keleen työstämiseen. Nykyään 
jatkan henkilökohtaisen inven-
taarion tekemistä ja kun olen 
väärässä, niin heti myönnän sen.   
 Ihmettenkin kuinka monella 
muulla on vaikeuksia myöntää 
itselleen omien ajatustensa ja 
tekojensa todellista luennetta. Mi-
nulle se on ollut vaikeaa. Mutta 
nyt saatuani uuden tietoisuuden 

Kymmenes Askel - happotesti 
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itsestäni tuntuu kuin olisi joulu ja 
olen avaamassa saamiani paket-
teja. Paketin muodosta voin aa-
vistaa sen mahdollisen sisällön, 
mutta totuus paljastuu vasta kun 
avaan paketin. Sisällöstä riippuen 
teen tarpeelliset toimenpiteet. 
Olenko läpäissyt happotestin - 
olenko ollut raittina? 
 Lähes kuusitoista vuotta olen 
ollut raittiina päivä kerrallaan. 
Kyllä, mutta entäpä jos olen sai-
rastanut vakavasti. Pitääkö ottaa 
ensimmäinen ryyppy? Ei. Monet 
ystävät AA:ssa ovat läpikäyneet 
vakavan sairauden ja säilyttäneet 
kuitenkin raittiutensa ja ovat tuo-
neet iloa lähimmäisilleen. 
 Voinko säilyttää tunne-elämä-
ni tasapainon? Kun elämä kohte-
lee minua kovakouraisesti, niin 
mitä minä voin tehdä. Hyvä, voin 
olla kiitollinen siitä, ettei se ru-
sikoinut minua vielä pahemmin.  
Olen kiitollinen AA:ssa saamis- 

tani keinoista. Miten voin palaut-
taa tasapainoni? 
 Huolellisella reaktioiteni tar-
kastelulla tilanteessa kuin tilan-
teessa voin säilyttää tunne-elämä-
ni tasapainon: tunti, päivä tai 
viikko kerrallaan. Mutta minulla 
itsellä täytyy olla halukkuus toi-
mintaan. 
 Voinko elää hyvää hyödyllistä 
elämää kaikissa olosuhteissa? 
Elämälläni on tarkoitus tänä päi-
vänä. Tuo tarkoitus on pysyä rait-
tiina, työstää ohjelmaamme ja 
viedä sanomaa toiselle alkoho-
listille. ”Sehän on niin arkipäi-
väistä”, voit sanoa. Kyllä, olet oi-
keassa. Elämäni on arkipäiväistä, 
mutta ei tylsää - kaukana siitä. 
Voinko menettää tarkoitukseni? 
Kyllä varmaankin, jos en jatka in-
ventaarioitani, jotka palauttavat 
minulle kiitollisuuteni elämästäni. 
Anonymous/ AAGrapevine Käännös: 
23.2.18 Gran Canaria/Pena K

   Työ muiden parissa 
Käytännön kokemus osoittaa, että mikään ei tee niin vastustuskykyi-
seksi alkoholille kuin tarmokas työ muiden alkoholistien parissa. Kun 
muu toiminta pettää, tämä auttaa. Tämä on meidän kahdestoista ehdo-
tuksemme; Vie tämä viesti muille alkoholisteille! Sinä voit auttaa kun 
kukaan muu ei voi. Pystyt saavutttamaan heidän luottamuksensa sil-
loin, kun muut eivät pysty. Muista, ett alkoholistit ovat vakavasti 
sairaita ihmisiä. 
 Elämä saa uutta merkitystä. Ajattele miltä tuntuu nähdä ihmisten 
toipuvan, auttavan toisiaan, nähdä yksinäisyyden katoavan, yhteisön 
kasvavan, ystävien joukon laajenevan ympärilläsi! Se sinunkin pitää 
kokea. Tiedämme, että et tahdo menettää tätä kokemusta Jatkuva 
yhteys uusiin tulokkaisiin ja toisiimme on elämän valopilkku 
Nimettömät alkoholistit s. 101
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Krapula on jotain sellaista, jonka 
me kaikki tunnemme, kuka pa-
remmin , kuka huonommin. Se on 
alkoholin liiallisen käytön väistä-
mätön seuraus. 
 Krapulaa koskeva ensimmäi-
nen ja tärisyttävin tosiasia on pa-
hin – sille ei löydy mitään paran-
nuskeinoa. Krapula ei millään 
keinolla voi välttää. Yksinkertai-
sesti se on vain kestettävä. Todel-
la hirvittävän krapulan aikaansaa-
miseen tarvitaan hämmästyttä-
vän paljon. Parhaimmillaan kra-
pula on kiirastuli pahinta laatua, 
eikä sitä saisi yrittää kestää heti 
paikalla. On olemassa erilaisia 
lykkäyskeinoja. Juomalla hiukan 
lisää alkoholia voimme yleensä 
siirtää kohtalokasta päivää tuon-
nemmaksi eli – oman käsityk-
semme mukaan – lykätä krapulan 
sopivampaan ajankohtaan. Saat-
taisi otaksua, että toisen päivän 
krapula on kaksi kertaa niin paha 
kuin ensimmäisen päivän krapula, 
mutta näin ei asianlaita ole. 
Todellisuudessa on toisen päivän 
krapula keskimäärin 20 % pa-
hempi kuin ensimmäisen päivän  

krapula. Kolmannen tai neljännen 
lykkäämisen jälkeen krapula on 
vain 10 – 15 % pahempI.  
 Jatkuvat lykkäämiset ovat 
suureksi eduksi krapulan lopul-
liselle syntymiselle, mutta näin 
tekemällä saamme maksettavak-
semme hirvittävän suuren las-
kun. Tätä laskua emme voi mak-
saa rahalla vaan ainoastaan ruu-
miillisilla kärsimyksillä ja sielun-
tuskilla. Rahalla voi kyllä saada 
lääkäreiltä apua, mutta lääketiede 
pystyy  lievittämään vain ruu-
miillisia tuskia ja niitäkin vähäi-
sessä määrin. Sielulliset tuskat 
meidän on kestettävä yksin – ka-
tumus, ärtyneisyys, itsesääli, it-
sensä tuomitseminen, inho, uh-
kaavan onnettomuuden pelko, 
kaiken yhdentekevyys ja lopuksi 
yksinäisyys, kauhistuttava yksi-
näisyys. 
 Kulkiessamme kohti krapula-
tilan lopullista täyttymistä meillä 
on useita erilaisia kokemuksia. 
Siirrymme asteittain vaimeasta ja 
raukeasta krapulasta yhä pahem-
piin muotoihin., kunnes lopulta 
on vastassamme tila, jota on mah-
dotonta kuvata sanoin  ei edes 
mielikuvituksemme siihen riitä. 
Tuona päivänä heräämme hirvit-
tävään päänsärkyyn – päämme on 
kuin höyrykattila, joka milloin ta-
hansa voi räjähtää. Päämme jys-
kyttää samassa tahdissa kuin nä-
kymätön rummunlyöjä, joka iskee 
rintaamme. Itse asiassa tunnem-
me tuon ilkeän jyskytyksen koko 
ruumiissamme.

KRAPULA
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 Hermomme ja ajatuksemme 
rukoilevat vielä yhtä  lykkäystä, 
mutta ruumis asettuu vastarintaan. 
Hermot ja ajatukset vaativat  
itsepäisesti lisää alkoholia, mutta 
ruumis pysyy järkähtämättömänä. 
Olemuksemme eri osat taistelevat 
keskenään. Lykkäysyritykset nu-
jerretaan, ja edessämme on tuon 
hirvittävän laskun maksaminen.  
 Hitaasti sukellamme esiin su-
musta  ja  höyrystä.  Hermomme 
kirkuvat apua. Ihoamme kutittaa 
ja pistää, aivan kuin sillä ryömisi 
luteita tai muurahaisia. Tunnem-
me pahoinvointia ja hermostuk-
semme kasvaa. Korvat soivat ja 
silmissä tanssii kirkkaita valoja. 
Emme kykene katsomaan määrät-
tyyn kohtaan. Astumme vuoteesta, 
tunnemme olomme heikoksi ei-
vätkä jalkamme oikein kanna, 
hoipertelemme ovelle – edessäm-
me on jotakin, jota ei voi käsin 
kosketella, tunnemme nipin napin 
välttyneemme törmäämästä yh-
teen jonkin tuntemattoman ja 
epätodellisen kanssa, joka pelästyi 
meidän tulostamme. Hoiperte-
lemme takaisin sänkyyn ja vedäm-
me peiton korviin saakka. Pale-
lemme äärettömästi. Jokaisesta 
huokosesta juoksee hiki virtanaan. 
Tuijotamme huoneeseen, ja siinä 
samassa nuo epätodelliset esineet, 
joita ei voi käsin kosketella, 
rupeavat liikkumaan salaman-
nopeasti hämyisissä nurkissa, tuo-
lien takana, vuoteen alla. 
 Korvien soiminen, epämää-
räiset kuiskaukset, kellojen soitto 
ja torven toitotus, kaikki tämä su-
lautuu yhteen äänten mielipuo-
liseksi hälyksi, kaukaiseksi ja epä-

selväksi. Sydämemme jyskyttää 
niin voimakkaasti, että tunnemme 
sen joka solullamme ja vasaran-
iskut päässämme, ruumiin jokai-
sessa hermosäikeessä, seuraavat 
toisiaan samassa tahdissa. 
 Huone on yhtäkkiä ruvennut 
elämään. Tuolit heiluvat ja hohta-
vat. Lattia on muuttunut aaltoile-
vaksi mereksi, joka nousee ja las-
kee. Loputtomat aallot vyöryvät 
esiin yhdestä seinästä ja katoavat 
sitten vastapäätä olevaan seinään. 
Pienet punatakkiset miehet tanssi-
vat katossa ja seinillä – punatak-
kiset miehet, joilla on puukengät 
jaloissa – tanssivat tämän iankaik-
kisen tykyttävän jyskytyksen tah-
dissa. Suljemme silmämme ja 
hautaamme kasvomme käsiin 
päästääksemme näkemästä näitä 
näkyjä. Mutta suljettujen silmiem-
me edessä alkaakin, nyt liikkua 
toisenlaisia näkyjä. Ikään kuin 
filminauhalla näemme meriä ja 
järviä, metsiä ja vuoria, kummal-
lisia olentoja, jotka ovat puoliksi 
ihmisiä ja puoliksi eläimiä, toiset 
niistä hauskoja, toiset hirveitä. 
 Avaamme silmämme ja taas 
näemme huoneen loputtoman aal-
toilun, keinuvan lattian ja heilu-
vien tuolien meren, tanssivat mie-
het ja tanssivat valot. Ja aaltojen 
harjalla ratsastaa olentoja, joiden 
pienessä päässä kiiltelevät silmät 
ja jotka vääntelevät itseään aalto-
jen tahdissa. Suoraan seinästä tu-
lee tämä lakkaamaton virta aaltoja 
ja kiiltäväsilmäisiä päitä, jotka 
tanssivat ja vyöryvät hitaasti huo-
neen poikki kadotakseen vastak-
kaiseen seinään. 
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 Takova päänsärky, jyskyttävät 
sydämenlyönnit, korvien soimi-
nen, kuiskaukset ja äännähdyk-
set, kellojen soitto, torven toitotus 
koko tämä helvetillinen musiikki 
kasvaa ja paisuu ja hyökkää kes-
kitetyin voimin suoraan päähäm-
me. Joka sydämenlyönnillä pääs-
sä olevat suonet pullistuvat pys-
tyäkseen pitämään puoliaan hel- 

vetillisen melun tekemää hyökkä-  
ystä vastaan. Suonet laajenevat ja 
supistuvat aina sitä mukaa kun 
vasaraniskut jatkuvat. Lopuksi ne 
epäilemättä pullistuvat siinä mää-
rin, että niitä seuraa tulivuoren-
purkauksen kaltainen räjähdys. 
   Nyt raittiina alkoholistina, toi-
von etten koskaan unohtaisi tätä 
kauheaa kokemusta – krapulaa. 
Anonyymi.

Olen ollut AA:ssa jo vuosia ja 
saanut pettyä milloin minkäkin-
laisiin  viisasteluihin. Olen Kuul-  
lut ja joskus uskonutkin siihen, 
että ylin päättävä elin olisi AA-
vuosikokous. Uskoni on kuiten-
kin viimeisten vuosien aikana 
rakoillut. Välillä nayttää siltä 
kuin AA-kustannus ry. päättäisi 
miten asioita tulisi hoitaa. Joskus 
taas julistetaan AA-palvelun 
kaikkivaltiutta. Olenpa  välillä 
kuullut kummia jostakin Hel-
sinkiläisestä matruusitoimikun-
nasta, joka asioita valmistelee ja 
ajaa ne sitten jollakin oudolla 
tavalla läpi.  
 Nyt ei kuitenkaan enää taida 
olla huolta sillä joulukuun selvä-
lehdestä sain lukea, että Pohjan- 

maalla kokoontuva tasaisen pai-
kan leiri on ruvennut päättämään  
AA asioista.  
 Tämä on hyvä uutinen sillä 
nythän voimme purkaa kaikki 
kustannuksia vaativat turhat ra-
kenteet, niin Nimettömiltä- kuin 
Anonyymeiltäkin. Emme tarvitse 
kuin jonkun itsensä nimittävän 
toimikunnan tarpeen mukaan ei-
kä aina välttämättä tarvi olla tar-
vettakaan. Nythän ilmeisesti ku-
ka tahansa voi kerätä ympäril-
leen joukon perässähiihtäjiä ja 
perustaa toimikunnan päättä-
mään  AA:n asioista. Onkohan 
tämä hyvä uutinen vai lieneekö 
edessä se lopullinen kaaos.  Saa-
pa nähdä mitä seuraavaksi saa 
kuulla näistä päättäjistä.  
Kauan kuivilla ollut suomesta 

MIELIPIDE
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Moni alkoholisti näyttäytyy ulko-
puolisille ailahtelevana ja arvaa-
mattomana henkilönä. Monet 
myös pelkäävät alkoholistia. 
”Koko ajan saa olla varpaillaan.” 
Ilmapiiri on usein kireä ja räjäh-
dysaltis. Toki myös surullinen ja 
itsetuhoinen. 
 ”Miksi Jeppe juo?” on klassi-
nen kysymys alkoholistien koh-
dalla. Usein sen pohtiminen on 
kuitenkin hyödytöntä. Oleellista 
olisi kyetä ajattelemaan, miksi ja 
miten Jeppe saadaan olemaan 
juomatta. Miten Jeppe saadaan 
ottamaan vastuuta ja kasvamaan 
ihmisenä oikeaan mittaansa? 
 Alkoholistin elämä on usein 
ääripäillä olemista. Asiat ovat 
usein täysin hällä väliä menta-
liteetilla juomisen kera, mutta 
kuivana ollessa ja hampaat irvis-
tellen pienikin virhe on enemmän 
kuin raskas. Keskitietä on vaikea 
nähdä, saati muutenkaan havaita. 
 Alkoholismista ei puhuta jul-
kisesti sanan varsinaisessa merki-
tyksessä. Se pidetään mieluum-
min tabuna ja henkilökohtaisena 
asiana. Todellisuudessa juuri tätä  

se ei kuitenkaan ole. Ongelmat 
eivät katoa vaikenemalla, mie-
luummin päinvastoin.  
 Mielestäni alkoholismi tarvit-
see näyttäviä ulostuloja ja yhteis-
kunnallista keskustelua. Totta kai 
alkoholistien ollessa kyseessä tä-
mä vaatii pitkää raittiutta ja kant-
tia kestää eriarvoisuutta ja epä-
määräisyyttä, arvostelusta puhu-
mattakaan. Julkisuuden takia tätä 
ei kannata tehdä, vaan raittiuden 
edistämisen takia.     
 Huolimatta siitä, että alkoho-
lismi on sairaus, voi moni alko-
holisti olla kuitenkin hyvinkin 
pystyvä ja kykeneväinen mo-
neenkin tehtävään. Tässä näkö-
kulmassa olisi tärkeää antaa alko-
holismille ja alkoholistille kasvot, 
jotka antaisivat toivoa monelle. 
Pitää olla voimia elää rohkeasti, 
myös raittiina.       
 Maailma muuttuu, alkoho-
lismi kasvaa ja muuttaa muo-
toaan. Pitäisi meidänkin muut-
tua? Päivittää sanoman saattami-
nen ja tiedottaminen sille kuulu-
valle tasolle? 
Marko

                 ROHKEUTTA ELÄÄ

   Persoonallisuuden muutos 
Usein kuulee sanottavan, että me AA:n jäsenet olemme kiinnostuneita 
ainoastaan  alkoholismista. Se ei ole totta. Meidän on päästävä juomi-
sesta pysyäksemme hengissä. Mutta jokainen, joka tutustuu alkoholis-
tin persoonallisuuteen, ymmärtää varsin pian,  ettei kukaan alkoholisti 

koskaan lopeta juomistaan ellei hänessä tapahdu syvällistä 
persoonallisuuden muutosta. 

 AA elämäntapana  s. 1.
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Kun aikoinani tulin AA:han olin 
nuori alle 30 vuotias AA tie-
toinen, olin kuitenkin ollut jo  n. 5 
vuotta. Ensimmäisessä palave-
rissani oli minun lisäksi viisi hen-
keä, joilla kellään ei ollut vuotta 
raittiutta. Kolme heistä oli minua 
nuorempia. Neljäs oli n. 15 vuotta 
vanhempi, viides kaveri joka 
myös oli vanhempi oli aika päis-
sään enkä ole häntä sen koommin 
nähnyt. Yksi nuoremmista retkah-
ti jonkun ajan kuluttua mutta 
kaksi muuta. minua nuorempaa 
kuten myös vanhempi ovat saa-
vuttaneet pitkät raittiudet Kaksi 
heistä on edelleen mukana kun 
aikaa on kulunut yli 35 vuotta. 
 Alussa minustakin tuntui, että 
AA ei ole ”meidän nuorten” paik-
ka juuri siksi kait jouduin niin 
kauan juomaan AA tietoisena.  
Raittiuteni kuitenkin alkoi kestä-
mään kun säännöllisesti aloin 
käydä palavereissa. Löysin itsel-
leni kotiryhmän ja rupesin vasta 
löytämieni uusien ystävieni kans-
sa kulkemaan erilaisissa AA tilai-
suuksissa. Matkoilla ”huuli lensi” 
ja raittius jatkui. Kokouksissa en 
paljon pystynyt puhumaan, mutta 
halu yhdessäoloon AA kavereitten 
kanssa piti minut ”kuivilla”. 
Myöhemmin olen sitten oppinut 
puhumaan asioistani toisille ryh-
mässä ja sen ulkopuolella. Usein 
vähän liikaakin. 
 Oleellista raittiina säilymisel-
leni oli kummin löytyminen, mel-
ko nopeasti mukaan päästyäni.  
Tämä  tapahtui  puolittain  vahin- 

gossa. Eräänä iltana ryhmästä tul-
lessamme tunsin, yhteenkuulu-
vuutta minua vanhempaan kave-
riin, jonka kanssa usein kuljimme 
yhdessä palavereissa. Seuraavana 
päivänä aloimme jutella vähän 
syvällisemmin ja jonkun ajan ku-
luttua pyysin kaveria kummik-
seni.  
 Sana kummi oli minusta hir-
veä ja olisin halunnut muuttaa sen 
joksikin muuksi, mutta pikkuhil-
jaa asia menetti merkityksensä. 
Oli paljon muutakin mitä mie-
lestäni olisi pitänyt muuttaa mutta 
valtaosaan näistä olen sopeutunut 
koska en muutakaan ole voinut. 
 Yksi nuoruuden ominaisuuk-
sista on kai sellainen, että se vähi- 
tellen muuttuu vanhuudeksi. Aina 
tulevat uudet nuoret jotka pitävät 
meitä vanhoja vähintäänkin ”Di-
nosauruksina”. Niinhän me itse-
kin olemme tehneet ollessamme 
nuoria. AA tarvitsee kuitenkin 
kaiken ikäisiä ihmisiä. Nykyisin 
vaan taitaa tulla enemmän iältään 
vanhempia kuin nuoria. Ikära-
kenne maassa on sen kaltainen. 
Apua asiaan voisi löytyä syvälli-
sestä yhteisistä pyrkimyksestä 
löytää yhteinen sävel. 
Selvä 3/2012  K.M. 

DINOSAURUS
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Jakamisistunto on senlaatuinen 
kokous, missä Jokainen saa mah-
dollisuuden tuoda julki ajatuksi-
aan ja arvosteluaan siitä, mikä on 
parasta AA:lle. Se voidaan jär-
jestää milloin vain mille tahansa 
ihmisryhmälle, mutta erityiseen 
hyödyllinen se on aluepäiville ja 
piirikokouksille. Se on tarkoitettu 
tuomaan esille ujoimmankin AA:-
jäsenen ajatukset ja jollakin ta-
voin se estää liiallisen kaunopu-
heisuuden pääsemästä vallalle 
kokouksessa.      
 Jakamisistunnossa voi tarjota 
mielipidettään tarvitsematta puo-
lustella sitä. Puheenjohtaja tai ve-
täjä on ememmänkin puheen-
vuorojen pituuden valvoja kuin 
suuren viisauden lähde. Tässä 
siitä, kuinka istunto työskentelee. 
Sano kaamme, että aiheena  on    
Miten saamme enemmän AA:n 
jäseniä kiinnostumaan yleis-
palveluista”? Vetäjä soittokel-
lolla varustettuna, lukee kysy-
mykset ja selittää säännöt. Kukin 
läsnäoleva jäsen voi puhua 1 1/4 
tai 1 1/2 mihuuttia tai enemmän - 
minkä rajan ryhmä sopii keske-
nään. Vetäjä aloittaa ensimmäi-
sestä AA jäsenestäa vasemmalla 
tai oikealla. Kun tämän jäsenen 
aika on lopussa . kello soi - ja sit-
ten seuraava. Kun jokainen on  
sanonut sanansa kierroksella  ve- 
täjä aloittaa kierroksen alusta. 
Tällä kierroksella on todennä-
köistä, että monet ihmiset sivuut-
tavat puheenvuoron. 

 Yksinkertainen aihe voi viedä 
aikaa 20 minuutista aina yli tun-
tiinkin. Istuntoa ei pidä hoputtaa - 
eikä myöskään venyttää yli sen 
milloin enemmistö tuntee aiheen 
tulleen loppuun käsitellyksi.  
 Jonkun AA-jäsenen, joka on 
nopea tekemään muistiinpanoja, 
pitäisi kirjoittaa tiivistelmä ko-
kouksesta. Tällaiset muistiinpanot 
tulevat olemaan hyvien ideoiden 
lähteenä aluetoimikunnan virkai-
lijoiden, ja ryhmien yleispalve-
luedustajien (Repe)  käyttöön. 
 Hyvlä aiheita jakamisistun-
toihin? Kenttä on rajaton. Aihe, 
joka herättää kiinnostusta ryh-
mässä on aina suositeltava kuten: 
- Kun osallistuminen ryhmän 

kokouksiin on vähentyny, mitä 
askeleita voi ottaa sen jälleen 
rakentumiseksi? Kuinka toiset 
ryhmät voisivat auttaa? 

- Ovatko ”erityisryhmät” tulossa 
tärkeämmiksi nuortenryhmät, 
naistenryhmät, miestenryhmät? 
Onko tämä suuntaus hyväksi 
vai pahaksi? 

- Kummitoiminta….AA: käsi? 
- Ryhmäomatunto…AA: ääni? 
- Jne 
AA-Palvelukäsikirja  s. 93-94. Suomen 
AA kustannus 1980  

     Jakamisistunto

Harkinta on 
järkevää huomioon 

ottamista Ilman 
huolestumista!   

AA-elämäntapana 91 
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Nollamieheksi kutsutaan AA:n jä-
sentä, joka on pysynyt raittiina 
ensimmäisestä kokouksestaan 
lähtien. Mitä tapahtui sitä ennen? 
 ”Potilasta voi pyytää soitta-
maan paikalliseen AA-numeroon 
vielä tämän ollessa vastaanotol-
la”, kertoo taitelehtisemme AA 
terveydenhuollon tukena. Toimi 
on sopu soinnussa AA:n Ison 
Kirjan kanssa. Tohtori William 
Silkworth kehotti Bill W:tä kerto-
maan tulokkaille ”armottomat 
lääketieteelliset tosiasiat”. Kuka 
pystyisi diagnosoivaa lääkäriä 
luotettavammin kertomaan, että 
”emme olleet niin kuin muut”? 
Iso kirja vahvistaa heti kolman-
nen luvun alussa, että tämä on 
ensimmäinen askel: ”Se harhakä-
sitys, että olemme niin kuin muut, 
jos ei tänään niin huomenna, on 
murskattava.” 
 Ison Kirjan kanssa sopusoin-
nussa on suomennoksen Päivä 
kerrallaan ensimmäinen askel (3. 
tammikuuta): ”Myönsimme ole-
vamme voimattomia alkoholin 
suhteen – että olimme menettä-
neet elämämme hallinnan.” Se 
katsoo vain taaksepäin. Seinil-
lämme oleva, Ruotsin Länkarna 
-liikkeeltä mukaillen lainattu en-
simmäinen askel kertoo jostain 
muusta ja sen mukaisia tuloksia 
pitää etsiä jostain muualta. 
 AA:n ensimmäinen askel 
”Myönsimme olevamme voimat- 

tomia alkoholin suhteen – niin  
että olimme menettäneet elämäm-
me hallinnan” oli nollahetki ja  
AA-jäsenyyteni alku, myös AA:n 
pääsy tutkinto. Edeltävä aika oli 
pitkä, myöntämiseen aikaa ei ku-
lunut lainkaan, kun mieli oli vielä 
avoin. 
 Tämä tosiasia oli mahdolli-
suus – ei uhka. AA:n sanoman 
viemisessäkin olemme erilaisia 
kuin muut. 
 AA:n työmaa on sanoman 
vieminen, viides perinne. Sulje-
tutkin toipumiskokoukset ovat 
kuin työmaakokoukset, joissa 
osallistujat ovat pois työmaalta 
eikä mikään muutu. Jokainen 
sopii muiden ja itsensä kanssa, 
mitä tekee tai jättää tekemättä. 
Ongelmia syntyi, kun AA:han 
tullessani kokemuksissani oli 
sellaista, joka oli mukavalta tun-
tunut, ja yritin AA:ssa toistoa. AA 
on hengellinen ohjelma, ei lääke-
tiedettä, ei psykologiaa, ei ihme-
dieetti eikä ikuinen laihdutus-
kuuri, vain elämäntavan muutos. 
Kummi kertoo alkoholistille ko-
kemuksensa ja alkoholisti jatkaa 
ketjua. 
 AA:n ohjelma on hengellinen. 
Tämä henki ei istumalla kohoa 
penkistä vaan laskeutuu ylhäältä. 
Jos poistan AA:sta hengellisyy-
den, teho heikkenee kuin poistai-
sin silmälaseistani linssit. 
Nollamies 

NOLLAMIES 
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Sanalla organisointi tuntuu AA 
maailmassa olevan huono kaiku-
pohja. Sanan herättämällä pelolla 
on hallittu Suomalaista AA:ta jo 
pitkään. Taistelu vallasta onkin 
jatkunut jo kauan. Onkohan tässä 
mitään järkeä? Yhdeksännen pe-
rinteen sanoma on jäänyt ymmär-
tämättä. Sillä todellinen yhteinen 
toiminta ei ole mahdollista ilman 
jonkinasteista järjestelmää. 
 AA-laisessa organisaatiossa 
ei kuitenkaan kukaan ole toisensa 
yläpuolella niin, että voisi antaa 
käskyjä ja kieltoja. AA:ssa toimi-
taan tasavertaisuusen pohjalta. 
Ainakin perinteiden mukaan tulisi 
toimia. Tämän edellytyksenä on, 
että palvelijat valitaan yhdessä. 
Itse itsensä nimittäminen ei ole 
oikea AA-lainen tapa toimia. Toi-
mivan AA-ryhmän palvelijat vali-
taan ryhmän asiakokouksessa  ja 
ryhmien yhteiset palvelijat piiri- 
alue- tms. kokouksissa. He ovat 
aina suoraan vastuussa niille joita 
palvelevat. 
 AA.ryhmän päätarkoitus  on 
sanoman saattaminen vielä kärsi-
välle alkoholistille. Tätä tehtävää 
ei varmasti kukaan ole aikonut-
kaan organisoida. Ryhmät hoita-
vat  tehtävänsä kukin omalla ta-
vallaan. Yksityisen alkoholistin 
vapauteen hoitaa itseään niinkuin 
parhaaksi näkee ei kannata yrit-
tääkään puuttua. Alkoholistilla ei 
kuitenkaan AA-ryhmässä ole kuin  

yksi ääani. Myös AA-ryhmällä on 
yhteisissä asioissa vain yksi ääni. 
Kaikki AA ryhmät ovat saman-
arvoisia eikä ole olemassa mitään 
alueen tai piirin pääryhmää. 
 Tietenkään ei ketään voi pa-
kottaa toimimaan edellä kuvatul-
la tavalla. Asiat voi hoitaa  myös 
toisin, esim, vastustamalla kaik-
kea järkevää toimintaa. Näin syn-
tyy ”kuppikuntien valta” ja siitä-
hän AA:ssa varsinaisesti taistel-
laan. Henkilöistä tulee tärkeitä, 
syntyy ikuisia AA-profeettoja. 
Perässä hiihtäjät metelöivät ja 
AA-tilaisuudet saavat farssimai-
sia piirteitä. 
 Mikään ei kuitenkaan estä 
AA-ryhmää toimimasta järkevällä  
tavalla jos se niin haluaa. Palave-
rien rauhoittaminen turhilta kä-
hinöiltä tapahtuu parhaiten asia-
palaverin avulla. Miksi keskustel-
la ryhmäasioita tavallisessa ko-
kouksessa kun ne voidaan siirtää 
niitä varten varattuun aikaan.  
 Paljon puhuttu toipuminen 
AA:ssa näkyy parhaiten juuri 
ryhmistä. Kun jäsenet toipuvat al-
kaa myös ryhmä käyttäytyä ter- 
veemmällä tavalla. Ryhmän on 
hyvä tietää, että se voi itsenäisesti 
päättää vain omista asioistaan. 
Yhteisistä asioista päätetään yh-
dessä ryhmien kesken. Yhteisiä 
ratkaisuja varten tarvitaan  sitten 
jo ”organisointia”  sopiva määrä.   
Sana kiertää Kymen Aluetta nro 1. 1998 
 

          YHDEKSÄNNESTÄ PERINTEESTÄ 
AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme 
muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömäti 

vastuussa niille, joita palvelevat.
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RAITTIIT VUODET 
HELSINKI 
Opasryhmä 
15.2. Heli-Anneli          42 v 
JYVÄSKYLÄ 
Huhta-ryhmä 
27.4. Jarmo               10 v. 
28.4. Rauni                 6 v. 
16.5. Heidi                11 v. 
Lahti           
Siltaryhmä 
15.3. Mirella              1 v. 
31.3.Sari                    6 v. 
15.4.Kirsi                 17 v. 
27.4.Martti                 6 v. 
SALO 
13.5.  Jorma              30 v. 

TERVETULOA 
HELSINGFORS/ HELSINKI 
Isokirjaryhmä 
Juha 1 v. viettää ensimmäistä 
vuosipäiväänsä AA-Isokirja 
ryhmässä ma.14.5.18. klo.18.00 
Kokous on avoin AA:n kokous 
GRANKULLA/KAUNIAINEN 
 Årsdagar Ma 7.5. kl 19:00 
Håkan 8 år, Curre 24 år och Reijo 
40 år po Grani Gruppens öppna 
möte. Avoin kokous Graniryh-
mässä. Paikka Villa Junghans, 
Leagränden 4 Leankuja, 02700 
Grankulla - Kauniainen 

   Ryhmät piirit alueet 
KOUVOLA 
Pohjois-Kymen piiritoimikunnan kokous Su 20.5.2018, klo 13.00 
Os. Oikokatu 2. (Ryhmäyhteisön kokoustilat.) 
GRANKULLA/KAUNIAINEN 
Grani Gruppen håller stängt f.o.m. 2.7. – t. o. m. 31.7.2018.    
AA-möte börjar igen f.o.m.  6.8.18. 
Granigruppen  on suljettuna 2.7. – 31.7. välisenä aikana.  AA-
palaveri alkaa jälleen  6.8.18. 

   HUIPULLA 
Tulokas kiipesi vuoron huipulle ajatuksella että jos hän pääsisi 
riittävän lähelle taivasta hän voisi puhua korkeammalle voimal-
leen. Katsoen ylös taivaalle hän huusi, "Luoja, mitä miljoona 
vuotta on sinulle?” Hänen hämmästyksekseen kumea ääni 
vastasi "Yksiminuutti." 
 Yllättynyt tulokas rohkaistuneena kysyy, " Mitä miljoona 
dollaria merkitsee sinulle?" Luoja vastaa  "Yhtä penniä” Nyt 
itsevarmana uusi AA:lainen pyytää, "Saisinko yhden pennin?” 
Pienen tauon jälkeen luoja vastaa " Kyllä, minuutin kuluttua." 
Selvä 1.2011/AA grapevine
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ILMOITUKSIA 
Anonyymit  Alkoholistit Suomessa 

XXI VALTUUSTOKOKOUS 
13 — 15.4.2018 

Paikka: Kotoranta, Nurmijärvi, 05250  KILJAVA 

Suomen AA 70 v.  Kevätpäivät 
 14 - 15.4.2018 

Helsingin Kulttuuritalolla 
Os. Sturenkatu 4, HELSINKI 

   
Juvan AA-ryhmä järjestää yhtenäisyyskokouksen  

Lauantaina 12.05.2018  
missä käsitellään yhtenäisyyden ja sanomansaaton suhdetta ja jaetaan 

kokemusta näistä. Juvan Matin raittiuden 33-vuotispäivä juhlistaa 
kokoontumistamme.Tilaisuus alkaa ruokailulla kello 12-13 ja päättyy 

n. klo 16.00.  
Osoite: Partalan Kuninkaankartano, Huttulantie 1, 51900 Juva. 

Anonyymien Alkoholistit Eteläinen alue  
Järjestää 83 v.  AA:n  kunniaksi, onnellisen, iloisen ja vapaan  

       ALUEPÄIVÄN 
 Kouvolassa su.10.6.2018 klo 12.00 - 15.00.  

 Paikkana on Ravintola Helmi fresh  
Os.  Kauppalankatu 6 - 8 A-rappu  4. kerros 

Ohjelmassa: Alustus AA:n syntyhistoriasta sekä 
Jakamisistunto aiheena ISO KIRJA ja sanomansaatto 

Varaa  aika kalenteriisi! 
Ps. Kauppalankatu on kävelykatu sen vuoksi autolla ei pääse ovelle 
asti. Molemmissa päistä kävelykatua löytyy autoille tilaa, kuin myös 
keskikadulta joka leikkaa kävelykadun kävelymatkaa tulee paikasta 
riippuen n, 75-200 metriä. Kouvolan rauta- ja linja-autoasemalta on 

kävelymatkaa n 300 m. Yhteydet:  Bo  040 765 2176 

   POHJOISMAINEN RISTEILY    
AA-lainen  kevätristeily  maailman kauneinpaan saaristoon. Turusta la 
26.5.18 klo. 8:45 Viking Amorella Maarianha-minaan, paluu Gracella 
Turkuun klo 19:53. Lisätietoa Anonyymien alkoholistien kotisivuilta . 

www.aasuomi.fi

  

http://www.aasuomi.fi/
http://www.aasuomi.fi/
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Valtuustokokoukselle tehdyn aloit- 
teen ja sen pohjalta annetun val-
tuuston toimintasuosituksen mukai-
nen Aloituspaketti uudelle AA-
ryhmälle on valmistunut. Paketin 
tarkoituksena on auttaa ryhmän toi-
minnan aloittamisessa ja kokouksen 
käynnistämisessä.  
  Mukana on AA:n Iso kirja ja esit-
teitä. Lisäksi saatekirjeessä on joita-
kin kysymyksiä, joita aloittavan ryh- 
män on hyvä pohtia.  
          Aloituspaketin voi tilata tai hakea maksutta Palvelutoimistolta 
os.  Flemingink. 30  00510 Helsinki  (avoinna ma ja ke klo 12-16 ).           
toimisto@aasuomi.fi   
Tilauksen yhteydessä on hyvä jättää ryhmää koskevat tiedot esim. 
Anonyymien Alkoholistien kotisivuilla olevalla Ryhmätietolomak-
keella.  

MATERIAALIA UUSILLE RYHMILLE

    

     Lehden voit tilata seuraavista 
osoitteista: 

tilaukset@selvälehti.ork 
Tai toimiston aukioloaikoina 
ma ja ke klo 12.00 - 16.00 

puh: 09- 7231 2110 
Voit lukea lehden myös:  

www.selvälehti.org 
Selvän tukitili:  

FI25 1544 3000 0399 12 

mailto:tilaukset@xn--selvlehti-y2a.ork
http://www.xn--selvlehti-y2a.org/
mailto:toimisto@aasuomi.fi
mailto:toimisto@aasuomi.fi
mailto:tilaukset@xn--selvlehti-y2a.ork
http://www.xn--selvlehti-y2a.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 jol-
lekin toiselle ihmiselle. 
6. Olimme täysin valmiit antamaan Juma-
labn poistaa kaikki nämä luonteemme heik-
koudet. 
7. Nöyrästi pyysimme häntä poistamaan va-
javuutemme. 
8. Teimme luettelon kaikista vahingoitta-
mistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää 
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 näi-
den askelten tuloksena yritimme saattaa tä-
män 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 ei-
vät 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 ta-
kaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata AA:n 
nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä ul-
kopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, 
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 palkat erikoistyönte-
kijöitä. 
9. AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan or-
ganisoida, mutta voimme muosostaa  palve-
luelimiä tai tai toimikuntia, jotka ovat välit-
tömästi 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 
ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä leh-
distön, radion ja elokuvan piirissä. 
12. Nimettömyys on perinteittemme henki-
nen perusta, aina muistuttaen meitä asetta-
maan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen 
edelle.
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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 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 

http://www.aasuomi.fi/
mailto:toimisto@aasuomi.fi
mailto:neuvosto@aasuomi.fi?subject=
mailto:tiedotus@pksalue.org
mailto:tupa.aineisto@suomi24.fi
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mailto:tupa.turku@gmail.com
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mailto:aa@suomenaa.fi
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