
Suomen AA, Etelä-Suomen alue        pöytäkirja  8.6.2019 
        Karjaan AA-ryhmä 
 
 
1. Kokouksen avaus: 
 Risto järjestävästä ryhmästä esitti tervetulotoivotuksen. 
 
2. Puheenjohtajaksi valttiin Vennu. 
 
3. Sihteerinä toimi Kaisa. 
 
4. Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjahyväksyttiin. 
 
6. SAAP n puheenvuoro: Markus lupasi, että asioita ei tarvitse merkitä pöytäkirjaan koska 
tiedot voi lukea seuraavasta Tiedotuksia-lehdestä. 
 
7. SAAK n puheenvuoro: Edustaja on kesälomalla. Näistäkin on tiedot Tiedotuksiassa. 
 
8. Vankilat ja laitokset: Kenelläkään ei ollut tästä kerrottavaa. 
 
9. Ryhmien asiat: 
 
Vihdin ryhmässä on keskusteltu Päivä kerrallaan - kirjasta. 1994 se julkaistiin 
kovakantisena. Onko paperikantinen tarkoitusenmukainen, koska sitä yleensä käytetään 
vuosikausia? 
 
12&12 kirjan uusi käännös on muunnos Bill W:n kirjoituksista. Ryhmän mielestä olisi ollut 
parempi säilyttää vanha käännös ja tehdä siihen tarvittavat korjaukset. Uudessa 
käännöksessä on uudet virheet. 
 
Tarkkailija Sveitsin ryhmästä lausui, että kääntäjän pitää osata AA. 
 
Keskustelun jälkeen päätettiin, että Vihdin ryhmä voi tehdä esitykset suoraan 
Kustannukselle. 
 
  
 -Tammisaari ”2”: Ryhmä toimii hyvin. Kävijöitä n. 10, enimmillään 16. On tuettu 
 Kustannusta ja ostettu kirjoja. 
 
 -Vihdin Ihme-ryhmä toimii kahdessa paikassa; Kirkon sivusalissa ja Nummelassa. 
 Kävijöitä noin 10. Kesällä tuli yksi 1. vuotias. Talous on tiukalla. 
 
 -AA-ryhmä 12, Lohjalla toimii normaalisti. 
 
 -Karmaryhmä toimii voimallisesti, 3 kertaa viikossa. 14.7. on vuosipäiviä. 
 Ridasjärvellä käydään infoamassa. Raittius on iloinen asia. 
 
 -Uraryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Kävijöitä on n. 10. Pari tulokasta. 
 
 -Sveitsin ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa viikossa. On tulokkaita ja menokkaita. 



 Karmaryhmä ja Sveitsinryhmä toimivat synkassa. Edustaja lisäsi kirjallisuusasiaan, 
 että pidetään Suomen kieli kunniassaan. 
 
 -Hausjärven AA-ryhmässä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edellisen 
 kokouksen jälkeen. 
 
 -Karjaan AA-ryhmässäkin pätevät edellisen kokouksen tiedot. Kokoonnutaan kaksi 
 kertaa viikossa. 
 
 -Lopen AA-ryhmässä käy vakituisesti neljä henkilöä. Kävijämäärän ennätys on 11. 
 
 -Riihiryhmä on ollut viimeaikoina hieman passiivinen (pärstäongelma). 
 
10. Seitsemäs perinne tuotti 70€; alueella on nyt rahaa yhteensä 135,15€. Järjestävällä 
ryhmä ei tarvitse korvausta. 
 
11. Muita asioita ei ollut. 
 
12. Seuraava kokous päätettiin pitää 21.9. klo 14 Sveitsin ryhmässä, Torikatu 9 B, 
Hyvinkää. 
 
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
Läsnä olivat: 
Jarmo, Tammisaari ”2”-AA 
Ertsi, Vihdin Ihme-ryhmä 
Markus, AA-ryhmä12, Lohja, SAAP:n edustaja 
Eero, Karma-ryhmä 
Vesa, Ura-ryhmä 
Sepe, Sveitsin ryhmä 
Vennu, Hausjärven AA-ryhmä, alueen pj 
Risto, Karjaan AA 
Sven Sveitsin ryhmä, tarkkailija 
Kaisa, Lopen AA-ryhmä, alueen sihteeri 
 
 
 
 


