
Suomen AA:n, Etelä-Suomen alueen aluekokous Naisten AA-ryhmässä  
osoitteessa Etelän Viertotie 17, 11100 Riihimäki, lauantaina 14.5.2016 kello 13:00. 
Läsnä: Markus, Kirsi, Rami, Risto, Make II, Hannu, Ertsi, Ola, Kaisa ja Eija. 
 
 
Ehdotus asioista kokoukselle työjärjestykseksi: 
 
1a. Järjestävän ryhmän tervetuloa sanat 

Kaisa toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi. Toivoi kokouksen sujuvan sopuisasti ja luki 
tyyneysrukouksen. 

 
1.b Kokouksen avaus (kokouksen puh.joht.) 

Markus avasi kokouksen. Todettiin, että kustannuksen kokous on samaan aikaan, joten Masa ei ole 
paikalla. MPV:tä ei tällä hetkellä ole alueella. 

 
2.  Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 Hyväksyttiin netissä ollut ehdotus työjärjestykseksi. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus ja hyväksyminen 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4. Ryhmäedustajien toteaminen 
 Todettiin, että paikalla oli 10 henkilöä ja 7 ryhmäedustajaa. 
 
5. SAAP:n edustajan puheenvuoro (Harri, Rami) 

Rami oli estynyt saapumaan kokoukseen, mutta hän oli lähettänyt viestin sihteerille. Ramin asiat 
kokoukselle olivat: 
- Kouvolan kevätpäivillä SAAP:n puheenjohtajaksi valittiin Ave Lahdesta ja varapuheenjohtajaksi 

Rami Karjaalta. Sihteeriä ei saatu valittua, mutta ensi viikonloppuna Bergvikissä yritetään 
uudestaan.  

- Harri on jäänyt pois SAAP:sta kesken kauden ja kokouksen tulisi valita Ramille varajäsen 
Palveluun.  

- Historiikki työryhmä valittiin viime Palvelun kokouksessa ja se piti ensimmäisen kokouksensa 
Kouvolan kevätpäivillä. Työryhmään kuuluu: Rami, pj., Leena siht., Kalle, Pulli ja Pasi. 
 
Pj. Ramille annettiin tehtäväksi selvittää SAAP:n ja SAAK:n tilavaraukset Lohjan syyspäiville, 
mikäli kokouksia varten tiloja tarvitaan.  
 

 
6. SAAP Etelä-Suomen alueen varaedustajan valinta kausille 2016–17. Ryhmiltä odotetaan ehdotuksia 
kokoukseen varajäseneksi. 

Ehdotettiin Kaisaa varaedustajaksi. Ehdotettiin Markusta varaedustajaksi. Markuksen ehdottaminen sai 
kannatusta. Kaisa vetäytyi ehdokkuudesta. Valittiin Markus yksimielisesti SAAP:n varaedustajaksi 
kaudelle 2016–2017.    

 
7. SAAK:n edustajan puheenvuoro (Masa) 
 Masa ei ollut paikalla, koska Kustannuksen kokous oli samaan aikaan.  

Vihdin ryhmä toi esille edellisen edustajan Markku F:n ehdotuksen, että Suomen AA:n tulisi tukea 
kansainvälistä AA:ta. 8 kk maksuvalmius mahdollistaisi hyvin uusien maiden kirjallisuustuen.  
 

 



8. Alueen tiedotusyhdyshenkilön puheenvuoro (Rami) 
Rami on pyytänyt alueen nettisivujen kautta ryhmiltä tai ryhmien jäseniltä yhteystietoja infotilaisuuksien 
vetotehtäviä varten. Nettisivuilla on linkki, jota kautta halukkaat voisivat ilmoittaa tietonsa Ramille, niin 
siten saataisiin paikallinen AA-ryhmä tai ryhmän jäsen ottamaan vastuu infotilaisuuksien pitämisestä. 
Rami Lohjalta ja Rami Karjaalta olivat olleet yhdessä Keudassa pitämässä infoa. Joku ryhmä 
lähempääkin voisi ottaa tehtävän hoitaakseen. Rami kertoi kokemusta kuinka päihdetyötä opiskelevat 
ottavat tietoa vastaan ja avautuvat jakamaan omaa kokemustaan tilaisuuksissa. Rami ehdotti, että alue 
voisi ostaa esitteitä Keudaa varten. Siirrettiin tämä rahan käyttöasia kohtaan 7.  

  
9. Ryhmien kuulumiset 

Kaisa: Naisten AA-ryhmä kituuttaa pienellä porukalla. Ryhmä on ollut n. 1,5 vuotta toiminnassa.  
Ola: Ura-ryhmä on ”kesannolla”. Kolme kertaa muuttanut vuoden sisällä ja uusi paikka on hakusessa. 
Nykyinen ryhmätila on sivussa, eikä parkkipaikkoja ole riittävästi. 
Ertsi: Vihdin Ihmeryhmässä maanantaisin käy n. 10–20 jäsentä. Yhdet 1-vuotispäivät on ollut ja yksi 
sanomansaattotehtävä yhdessä Lohjan Sopu-ryhmän kanssa.  
Make II: Tiili-ryhmä on melko uusi. Keskimäärin 12 kävijää / krt. Ryhmässä on pari 1-vuotiasta. Hyvin 
on lähtenyt käyntiin.  
Risto: Karjaan ryhmässä ei juuri muutoksia viime kertaan. 3 kk mukana ollut nainen vetää ryhmää. 
Talous on kunnossa.  
Rami: Sopu ryhmässä ei muutoksia. Kokoontuu 3 krt/vko 15–25 kävijää. Tänä vuonna tulee seitsemän 
1-vuotiasta, jossa luvussa mukana yksi pariskunta.  
Kirsi: AA-ryhmä 12 ei muutoksia. Yksi ryhmän jäsen saavutti 1-vuoden raittiuden, mutta ei viettänyt 
vuosipäiviä ryhmässä. Seuraavat 1-vuotispäivät luvassa lokakuussa.    

 
10. Muut esille tulevat asiat 

10.1. Keskusteltiin aluekokouksen edustuksesta, miten saataisiin enemmän porukkaa mukaan. Olisiko 
edustus runsaampaa, jos kokous järjestettäisiin jonkun tapahtuman yhteydessä. Puhuttiin siitä, että 
olisiko sillä vaikutusta, että kutsu ryhmiin menisi paperiversiona. Ehdotettiin myös sitä, että ryhmillä 
tulisi olla oma s-postiosoite. Aikaisemmin oli sovittu, että ryhmien tulisi valita keskuudestaan henkilö, 
joka huolehtii siitä, että kutsu menee ryhmään. Todettiin, että ei muuteta nykyistä käytäntöä, että 
kokouskutsu on alueen nettisivuilla.  

 
10.2. Keskusteltiin SAAP:in vuosikokoukselle 2016 lähetetystä kirjeestä, joka käsitteli yhtenäisyyttä ja 
jonka kirjeen vuosikokous päätti olla lähettämättä eteenpäin - äänestyksen jälkeen. Vihdin Ihmeryhmä 
ehdotti, että Etelä-Suomen alue lähettäisi SAAP menettelytapatoimikunnalle ehdotuksen käsittelyyn, että 
SAAP:n Ryhmien vuosikokouksen työjärjestystä muutettaisiin siten, että vuosikokouksen tehtäväksi 
määritettäisiin ainoastaan käsitellä toimintakerto- mukset ja toimintasuunnitelmat, vahvistaa Palvelun 
kokoonpano ja maailman-palveluvaltuutettu. Muut asiat, kuten kirjeet käsittelisi SAAP. Ryhmien kantaa 
pyydetään seuraavaan kokoukseen. 
 
10.3. Sihteerin varamiehen valinta 
Päätettiin siirtää omana kohtanaan seuraavaan kokoukseen. 
 

11. Seitsemäs perinne 
Lippaan tuotto oli 52 €. Alueella oli rahaa 309,40 €, josta summasta sihteeri on maksanut Masalle 
nettisivupalvelusta 118,68 €. Naisten AA-ryhmän tarjoilukulut olivat 22,00 €. Alueen tiedotustoimintaa 
varten varataan 100,00 € esitteisiin. Saldoksi jää 220,72 €.  
 
 
 
 



 
12. Seuraava kokous 

Päätettiin pitää 4.9.2016 klo 17.00 Lohjalla Sopu-ryhmän tiloissa, Sibeliuksen katu 4.  
 
13. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.  
 
 
 Muistiin merkitsi 
 Kirsi 


