
 

Etelä-Suomen alueen AA:n Vuosikokous Keravalla 17.5.2014 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen tyyneysrukouksella. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4. Ryhmäedustajien toteaminen 
Rami pj Karjaan AA-ryhmä, Rami sihteeri Sopu-ryhmä, Harri Karma-ryhmä, SAAP, 
Ola Keravan Ura-ryhmä,Aulis Hangon Majakka-ryhmä, Markus AA-ryhmä 12 Lohja, 
Reka Riihiryhmä, SAAK, Aaro Vihdin Ihme-ryhmä. 
Lisäksi Vesa ja Maru Ura-ryhmästä. Paikalla 10 henkilöä 8 ryhmästä. 
 
5. SAAP:n edustajan puheenvuoro 
Harri toi Vuosikokousterveiset; 
Tallinnan Matti jatkaa Etelä-Suomen edustajana ja Harri varaedustajana. 
Mikkelin Kolmen perinnön AA-ryhmän esitys valtuustorakenteesta hylättiin äänin 89-29, 
1 tyhjä. Esityksensä AA tulee täysi-ikäiseksi-kirjan painamisesta kovakantisena ryhmä veti 
vuosikokouksessa pois. 
Harri toi esiin AA-ryhmien palvelijoille, aluekokousedustajille, Palvelun ja Kustannuksen jäsenille 
osoitetun kirjeen, jonka on allekirjoittaneet Perinnönjakajien puolesta Einar, Sam ja Suti, koskien 
rakenneasiaa ja Kolmannen perinnön käyttöönottoa Suomessa. 
Asiasta käydyn keskustelun pohjalta aluekokous oli sitä mieltä, että kirjeenvaihto rakenneasiasta saisi jo 
loppua, asia on ollut esillä useammissa vuosikokouksissa ja aina on oltu nykyisen rakenteen kannalla, Ei 
ole ilmennyt yht ään asiaa joita ei voida nykyisellä rakenteella hoitaa. 
SAAP järjestäytyi vuosikokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi tuli Rami Kymistä, varapuheenjohtajaksi 
Timo Espoosta ja sihteeriksi Ulla Varsinais-Suomesta. 
Seuraava SAAP:n kokous on Bergvikissä 23.-25.5.2014. 
 
6. SAAK:n edustajan puheenvuoro 
Reka kertoi talouden olevan tiukoilla. 
Vuoden 2014 budjetoidut tulot ovat noin 350 000 € ja menot noin 340 000 €. 
Ryhmätuet ovat kasvamassa. Maksuvalmius vararahastoineen on 7,5 kuukautta. 
 
7. MPV:n puheenvuoro 
MPV ei ollut paikalla. 
 
8. Alueen tiedotusyhdyshenkilön puheenvuoro 
Ei ollut paikalla. 
 
9. Pöytäkirjojen julkaiseminen alueen kotisivuilla. 
Etelä-Suomen alueen kokouspöytäkirjat on nykyisin julkaistu  alueen sähköpostilaatikossa osoitteessa 
https://posti.neutech.fi .  Viime kokouksen pöytäkirja julkaistiin myös alueen kotisivuilla osoitteessa 
http://www.etelasuomenaa.net jossa se on nähtävillä Alueen tiedotuksia-alasivulla. Tänne on linkitys 
Suomen AA:n kotisivuilta Yhteydet-alasivulta. 
Tämän kokouksen pöytäkirja julkaistaan vielä molemmissa osoitteissa, mutta jatkossa pöytäkirjat 
julkaistaan vain alueen kotisivuilla osoitteessa http://www.etelasuomenaa.net . 
Kotisivuilla pöytäkirjat on luettavissa ilman salasanaa. 
Kotisivujen ja sähköpostin hallinta tulee AA:sta saatujen ohjeiden mukaisesti olla kahdella henkilöllä, kun 
henkilö vaihtuu, tulee aina vaihtaa myös salasana. 
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10.Ryhmien kuulumiset 
Keravan Ura-ryhmä: Toiminta jatkuu normaalisti, 4 palaveria/vko. Maanantaisin perinnepalaveri. 
Tulokkaita ja menokkaita ollut. Asiapalaveri aina kuukauden alussa jolloin sovitaan ryhmätuen 
lähettämisestä. 
 
Majakka-ryhmä: Ryhmä toimi aiemmin kolem kertaa viikossa, kävijöitä oli vähän. Nyt ryhmä kokoontuu 
kerran viikossa, maanantaisin, ja useimmiten kaikki ryhmän jäsenet ovat paikalla. 
 
Ihme-ryhmä: Ryhmä tekee yhteistyötä Terapiatehtaan hoitolaitoksen kanssa, sieltä käy tulokkaita 
ryhmässä. Ryhmä tehnyt päätöksen että keskustellaan ryhmien välillä 12. askeleen työstä ettei tule 
päällekkäisyyksiä. Kokouksissa noin 20 henkeä paikalla. 
 
AA-ryhmä 12: Toiminta ennallaan, hyvin menee. 
 
Riihiryhmä:  Vajaa vuosi sitten alkaneille vankilakäynneille riittänyt vetäjiä. Toiminta muuten OK, 
tulokkaita on vähän. 
 
Karma-ryhmä: Ryhmä kokoontuu 5 kertaa/vko. Ryhmällä vetovuoro Ridasjärven hoitolaitoksessa kerran 
kuukaudessa. Ryhmä käynyt tiedottamassa HUS Hyvinkään sairaalassa. Yhteistyöpyyntö on tullut 
sairaalan taholta. Sairaala tarjoaa apua päihdeongelmiin. Toiminnassa mukana Hyvinkään lisäksi 
Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. 
 
Sopu-ryhmä: Tulokkaita ollut, jatkuvuuttakin. Perjantaina 30.5. Vuosipäivät joissa 
1, 2 ja 3-vuotiaat sekä 21v. Sanomansaattoa Päihdeklinikalle, yhteistyö toimii hyvin. Ryhtyvät 
Päihdeklinikalla ennen maksusitoumuksen antamista määräämään asiakkaan tutustumaan 1-2 kertaa 
AA:han, haluaako ihminen toipua?. Sanaskodin hoitolaitoksesta haetaan halukkaita ryhmään. 
 
Karjaan AA-ryhmä: Ryhmä käy Tammisaaren katkolla tiedottamassa AA:sta. Positiivisia kokemuksia. 
Ryhmän toiminta perinteisissä uomissaan. 
 
11. Muut esille tulevat asiat: 
Ei asioita. 
 
12. Seitsemäs perinne: 
Lipastuotto 38,00 €. Taloustilanne; rahaa kokouksen jälkeen 210,90 €. 
 
13. Seuraava kokous: 
Seuraava aluekokous lauantaina 1.11.2014 klo 12.00 Vihdin Ihme-ryhmän tiloissa, 
osoite on Niuhalanraitti 6B, Vihti. 
 
14. Kokouksen päättäminen. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.44. 
 
 
Kiitos kokoukseen osallistuneille. 
 
Muistiin merkitsi Rami, sihteeri 


