
 
Suomen AA, Etelä-Suomen alueen aluekokous Porvoon AA-ryhmässä  
osoitteessa Aleksanterinkatu 12, Porvoo lauantaina 7.11.2015 kello 12:00. 
Läsnä: Markus, pj., Tallinnanmatti, Eero, Ertsi, Rami (Sopu), Eki, Rami (Karjaa), Masa, Kirsi, siht. 
 
 
Pöytäkirja: 
 
1a. Järjestävän ryhmän tervetuloa sanat 
 Porvoon AA-ryhmän Eki toivotti kokousväen tervetulleeksi. 
 
1.b Kokouksen avaus (alueen puh.joht.) 
 Markus avasi kokouksen tyyneysrukouksella. Käytiin läpi esittelykierros. 
 
2.  Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 Hyväksyttiin nettisivuilla ollut ehdotus työjärjestykseksi.  
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus ja hyväksyminen 
 Pöytäkirja on ollut luettavissa nettisivuilla. Korjauspyyntöjä ei ollut. 
 
4. Ryhmäedustajien toteaminen 

Paikalla oli edustaja kahdeksasta ryhmästä. AA-ryhmä 12, Lohja: Kirsi. Karma-ryhmä, 
Hyvinkää: Eero. Temppelikadun AA-ryhmä, Riihimäki: Tallinnanmatti. Vihdin Ihme-ryhmä: 
Ertsi. Sopu-ryhmä, Lohja: Rami. Porvoon AA-ryhmä: Eki. Karjaan AA-ryhmä: Rami. Sveitsin 
AA-ryhmä, Hyvinkää: Masa.  

 
5. SAAP:n edustajan puheenvuoro (Harri, Rami) 

Rami käytti SAAP:n puheenvuoron. Edellinen kokous oli 15.8. ja seuraava on 14.11. viimeistä 
kertaa samassa paikassa Tikkurilassa. Palvelussa tilanne on seesteinen. Ohjeistuslista on käyty 
läpi. Yhtään kirjettä SAAP:lle ei ole tullut. Mitään uutta kerrottavaa SAAP:n edustajalla ei 
ollut. Kokouksella ei myöskään ollut viestitettävää Palvelulle. Todettiin vain, että on kiva 
kuulla, että tilanne on seesteinen.  
Käytiin keskustelua aluekokouksiin osallistumisen vähyydestä. Tässäkin kokouksessa oli vain 8 
edustajaa alueen 47 ryhmästä. Masa kertoi, että poikkeuksena on Savo-Karjalan alue, joka on 
hyvinkin aktiivinen.  
 

  
6. SAAK:n edustajan puheenvuoro (Reka, Masa) 

Masa käytti puheenvuoron. Elokuun loppuun mennessä ryhmätukien osuus oli 8000 € suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Tällä hetkellä osuus n. 6000 € suurempi. Maksuvalmius nyt 8,2 kk. 
Tulevia kustannuksia; 70-vuotis juhlat tulossa. Heart of language kirjan käännös- ja 
painatuskulut. Talous on tällä hetkellä ihan hyvä.  
Kustannukseen toivotaan ehdokkaita. Asiat sujuvat hyvin. Mitään johtamista ei varsinaisesti 
tarvita. SAAK:n edustajan osallistumisista aluekouksiin Masa totesi, että välttämättä joka 
kokoukseen ei tarvitse osallistua. Riittää, että lähettää raportin kokoukseen ja puhelinnumeron 
kysymyksiä varten. Keskusteltiin Heart of language kirjan kustannuksista. 1000 kpl painatus 
tulossa. Budjetti tulee seuraavaan kokoukseen. 



 
7. MPV:n puheenvuoro (Eki) 

Eki kertoi Heart of language kirjan käännösprosessista, joka on alkanut jo neljä vuotta sitten. 
Nyt kymmenen viikkoa sitten uusi toimitusjohtaja New Yorkista on saanut Copy Right oikeudet 
myönnettyä. Ruotsalaiset ovat painaneet kirjan ilman kustannuslupaa.  
Käytiin keskustelua AA:n jäsenistön ikärakenteen vanhenemisesta ja siitä että AA-liike ei kasva 
Suomessa. Keskusteltiin myönteisessä hengessä nuorten osallistumisesta AA-toimintaan. 

 
8. Alueen ulkoisen tiedottamisen yhdyshenkilön puheenvuoro (Rami) 

Sopu-ryhmän Rami ja Karjaan Rami ovat käyneet Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän 
Keudan Tuusulan koulutusyksikössä pitämässä AA:n tiedotustilaisuuden opiskelijoille 1.10. ja 
5.11.  
Järvenpään Alho-ryhmä on vastannut ryhmille osoitettuun kyselyyn alueella tapahtuvasta 
tiedottamisesta omalta osaltaan.  
Virkkalaan on perustettu uusi Kivijalka-ryhmä joka kokoontuu keskiviikkoisin avopalaverin 
merkeissä. Ryhmästä on tiedotettu Lohjan Päihdeklinikalle heidän asiakkailleen ja 
henkilökunnalle tiedoksi.  
Lohjan alueen Tieto (Tiedotustoimikunta)-ryhmä kokoontuu joka kuukauden 1.sunnuntai Sopu-
ryhmän tiloissa. Ryhmän toimintaan osallistuu tällä hetkellä henkilöitä AA-ryhmä 12:sta, 
Karjalohjan AA-ryhmästä, Sopu-ryhmästä ja Valo-ryhmästä. Tieto-ryhmän asioita:  
Sanaskodin katko Virkkalassa on lopetettu. Sanaskodin Siuntion kuntoutusyksikkö käy 
vajaatoiminnalla taloudellisen tilanteen vuoksi. Asiakkailla on heikko kiinnostus AA:ta 
kohtaan. Lohjalta on kuitenkin käyty Sanaskodissa viikoittain pitämässä perehdyttävä info-
ryhmä. 
Lohjan aluesairaalan katkolle on annettu kolmen AA: laisen yhteystiedot. Pyritään saamaan 
infotilaisuudet käyntiin myös Aluesairaalan katkolle. 
Lohjan Tiedotustoimikunnassa (Tieto) kartoitetaan auttavan puhelimen saamista Lohjalle. Asia 
on nyt ryhmissä keskusteltavana. 
Lohjan Päihdeklinikalle on sovittu tiedotustilaisuudet ensi vuodelle, joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai vanhan tavan mukaan.  
Tuli esille kysymys, onko nettisivuilla kävijälaskuria. Tallinanmatti kysyy Timpalta ja ellei sitä 
ole ehdotetaan, että sellainen laitettaisiin sivuille piilotetusti, ei näkyviin.  

 
  
9. Ryhmien kuulumiset 

Karjaa: Ei muutoksia edelliseen pöytäkirjaan. Ryhmä 12: Ei muutoksia. Vihdin Ihme-ryhmä: 
Asiapalaverissa oli läsnä kahdeksan henkilöä. Sanomansaattoa on tehty Terapiatehtaalle. 
Kriisikeskuksen infot on sovittu keväälle. Kumppanuusfoorumi kokoontui 5.11. Selkikeskuksen 
kanssa sovittu, että AA: laiset pitävät aamun avauksen keskuksessa kerran kuukaudessa 8.30 
n. 15–20 minuuttia. Karma-ryhmä: Jäsenistö on vanhentunut, Ryhmä toimii ma, ke pe ja su, 
ryhmissä käy n. 5-16 henkeä. Sanomansaattoa yhteistyössä Helsingin kanssa Ridasjärvellä 1 
krt/kk tiedotustilaisuus, johon osallistuu myös henkilökunta. Temppelikadun AA-ryhmä: 
Asiapalavereja ei pidetä, mutta jos asioita on, ne käsitellään. Avo-Minne toimii 
paradoksaalisesti lisäämällä kiinnostusta AA:ta kohtaan. Ryhmä ajat ti 19.00 ja la 21.30. Nuoria 
on paljon. Riihi-ryhmästä lähtenyt viiden hengen porukka, joka on perustanut Tiili-ryhmän. 
Ryhmä toimii hyvin.  
 



Porvoon AA-ryhmä: Toimii hyvin. Sveitsin ryhmä: Ryhmä tuet ovat lisääntyneet. Kustannuksia 
on säästetty sillä että on yhteinen palaveripaikka Karma-ryhmän kanssa.  

 
10. Muut esille tulevat asiat 

Käytiin keskustelua kustannusten kohoamisesta. Vuosikokousten pito maksaa. Masa: 
Toimintasuunnitelma on jo olemassa. 

 
11. Seitsemäs perinne 

Lippaan tuotto 40,00 €. Alueella on rahaa yhteensä 226,00 €. Laskuja ei tällä hetkellä ole. 
Pidetään rahat kassassa. Nettisivuista tulee lasku aikanaan.  

 
12. Seuraava kokous 
 Päätettiin pitää 23.1.2016 Karma-ryhmässä Hyvinkäällä, Torikatu 19.  
 
13. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13. 
 
 
 
Muistiin merkitsi 
Kirsi 


