
Suomen AA:n, Etelä-Suomen alueen aluekokous Karma-ryhmässä  
osoitteessa Torikatu 19, Hyvinkää lauantaina 23.1.2016 kello 13:00. 
Läsnä: Markus, Kirsi, Risto, Rami (Karjaa), Reka, Rami (Sopu), Timppa, Tallinnanmatti, Oiva, Eija, 
Kaija, Make 2, Ertsi, Aulis, Sepe, Ola, Jarmo, Eero ja Vennu. 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1a. Järjestävän ryhmän tervetuloa sanat 

Eero Karma ryhmästä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi lausuen: ”Raittius on iloinen asia” 
 
1.b Kokouksen avaus (alueen puh.joht.) 

Markus avasi kokouksen tyyneysrukouksella, johon osa kokousväestä yhtyi. Käytiin läpi 
esittelykierros ja todettiin samalla ketkä läsnäolijoista ovat ryhmiensä edustajia. Edustajat 
merkitty kohtaan 4. 

 
2.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisättiin kohtaan 9. kohta 9.1. web-yhdyshenkilönä toimivan Timpan puheenvuoro. 
Hyväksyttiin esityslista lisäyksen jälkeen. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus ja hyväksyminen 

Pöytäkirja on ollut nähtävänä alueen nettisivuilla. Pöytäkirjaan ei ollut huomauttamista. 
Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
4. Ryhmäedustajien toteaminen 

Ryhmä-12: Kirsi, Karjaan AA-ryhmä: Risto, Riihi-ryhmä: Reka, Sopu-ryhmä: Rami, Temppeli-
ryhmä: Tallinanmatti, 7 miehen-ryhmä: Oiva, Naisten AA-ryhmä Riihimäki: Kaisa, Tiili-
ryhmä: Make 2, Vihdin Ihme-ryhmä: Ertsi, Hangon Majakka-ryhmä: Aulis, Sveitsi-ryhmä: 
Sepe, Ura-ryhmä: Ola, Karma-ryhmä: Eero, Hausjärven AA-ryhmä: Vennu. 

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

Rami käytti SAAP:N puheenvuoron. Palvelussa tilanne jatkuu seesteisenä. Viikko sitten oli 
kokous Tiksissä. 
Palveluun oli tullut kirje saamelaisalueelta tiedoksi, että siellä on aloittanut toimintansa 
saamenkielinen ryhmä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja toimintasuunnitelma 
vuosikokousta varten. 
70 v. juhlat tulossa. AA liikkeen historiikin kirjoitusta varten on perustettu toimikunta: Leena ja 
Kalle (Outokumpu) ja Rami (Karjaa) Alustavaa työtä on tehty. Materiaalia on paljon. 
Käytiin vilkasta keskustelua historiikin kirjoituksesta. Ehdotettiin, että alueiden historiikit tulisi 
olla kirjoituksessa mukana. Todettiin, että aina jää jotain puuttumaan. Mielipiteenä esitettiin, 
että 50 v. historiikki oli ”liiankin vapaamuotoinen” ja että historiikin tulisi edetä kronologisesti. 
Todettiin, että yksittäisiä AA:laisia ei nosteta esiin. 70 v. historiikki tulee olemaan 
suurpiirteinen.  
SAAP:n seuraava kokous on 12.3.2016 ja vuosikokous 17.4.2016  
 
 
 
 



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

Reka käytti puheenvuoron. Tilinpäätös ei ole vielä valmis. Pientä plussaa on tulossa. Ryhmien 
tuet ovat kasvaneet 9000 € ja kustannussäästöt ovat purreet, joten taloudellinen tilanne on nyt 
hyvä. 
”Language of heart” kirjan käännös tulee olemaan iso kustannus, mutta se ei kaada taloutta. 15 
vuotta sitten on ollut viimeksi iso käännöskustannus. Kustannuksessa on tekeillä pitkän 
tähtäimen taloussuunnitelma, jossa varaudutaan pahimman varalle. Eläköitymiset ja taloyhtiön 
remontit on otettu huomioon. 
Kirjan nimeksi tulee ehkä ”Sydämen kieli”, se ei ole vielä varmaa. Kirjan kustannus tulee 
olemaan 35–40.000,00 €. Kirjan hintaa ei vielä tiedetä eikä painosmäärää. Rekan arvio 
painosmäärästä on 500 kpl. Keskusteltiin maksuvalmiudesta joka tällä hetkellä on 8 kk. 
Ehdotettiin jopa maksuvalmiuskattoa, esim. 6 kk. Maksuvalmius tulee lyhenemään ensi vuonna 
kirjan kustannusten vuoksi. 

 
7. Alueen tiedotusyhdyshenkilön puheenvuoro  

Rami käytti puheenvuoron. Edellisen kokouksen jälkeen lisäyksenä on tullut Lohjan 
Aluesairaala, jossa on aloitettu infot keskiviikkoisin klo 18.00. 
Puheenjohtaja totesi, että yhdyshenkilö toimii Lohjalla. Tieto hänen ja ryhmien välillä toimii s-
postitse. Ryhmät hoitavat tiedotuksen alueillaan itse. 

 
8. Ryhmien kuulumiset 

Vihdin Ihme-ryhmä: Ei muutoksia edellisen pöytäkirjan jälkeen. Majakka-ryhmä: n. 10 jäsentä, 
toimii maanantaisin, muutama 1-3 vuotias, ei tulokkaita. 
Riihi-ryhmä: 4 palaveria viikossa + auttava puhelin, ryhmä pienentynyt ja ”ukkoutunut”, ei 
tulokkaita. Sveitsi-ryhmä, 5 kokousta viikossa, vahvuus aika pieni, Ridasjärvellä käydään 
sanomansaattotehtävissä. Ura: ”Mennyt surkeasti”, Jouduttu muuttamaan monta kertaa, 
parkkipaikkoja vähän. Kokoontuu ma, ti, pe. Ryhmän koko on pienentynyt 30:stä 10:een.  
Karma: ”Ei meitä montaa ole”. Muista ryhmistä käy porukkaa. Ei muutoksia edelliseen. Sopu: 
Ei muutoksia edelliseen. Kivijalka-ryhmän terveiset: Avo-ryhmä, kokoontuu keskiviikko 
aamuisin klo 10.00, 10–15 kävijää. Temppeli-ryhmä: 20 jäsentä, aktiivisia kahvinkeittäjiä, 
yhteinen watsapp-ryhmä. 1100 € lähetetty tukeen. Asiapalavereja ei pidetä, jos asioita on, ne 
käsitellään sitä mukaa. 
Karjaan AA-ryhmä: Torstaisin suljettu, lauantaisin avo-ryhmä. Kävijöitä to 10–15 kävijää, la 2-
6. Ryhmässä n. 15 jäsentä. Viimeisen vuoden aikana 1-2 tulokasta.  
7 miehen-ryhmä: 3 jäsentä, kokoontuu ma klo 19.00. Rahaa on laitettu tukeen 
100 €. Naisten AA-ryhmä Riihimäki: On ollut toiminnassa vähän toista vuotta. Tiili-ryhmä: On 
ollut toiminnassa 8 kk. Ryhmä on lähtenyt käyntiin 12:nen askeleen tuloksena. Kokoontuu 
torstaisin klo 19.00. Kävijöitä on keskimäärin 12. Ryhmä on omavarainen. Vierailijoita on ollut. 
Hausjärven ryhmä: Ryhmä kokoontuu la klo 12.00, ma klo jää tauolle remontin vuoksi. Ryhmä-
12: Ei muutoksia edelliseen. Kävijöitä 10 henkilön molemmin puolin, myös naisia käy 
suhteessa ryhmän kokoon paljon. Ryhmän tuki menee tällä hetkellä Lohjan syyspäivien juhla-
tilille.  
 
 
 



 
 
9. Muut esille tulevat asiat 
 9.1 Web-yhdyshenkilön puheenvuoro 

Timppa kertoi millä sabluunalla alueen nettisivut toimivat. Timpalle sai esittää kysymyksiä. 
Sivuston latausmääriä kysyttiin. Timppa lupasi selvittää. S-postilla tullut tieto on lisätty 
myöhemmin: 
”Sivusto on julkaistu maaliskuussa 2013 ja sen jälkeisiä sivustolatauksia on tullut 
suositummuusjärjestyksessä seuraavasti: 1. AA ryhmien tiedotuksia 2067 latausta 2. Alueen AA 
kokoukset 1851 latausta 3. Etelä suomen alueen tiedotuksia 1541 latausta 4. Ryhmien 
yhteystiedot 1353 latausta 5. Auttavat puhelimet 764 latausta.” 
Timppa sai ehdotuksia pöytäkirjojen arkistointitapaan. Todettiin, että tämä nykyinen tapa on 
toimivampi. Sivustolla on käytössä mobiiliversio. Timppa antoi selventävää tietoa sivuston 
käytöstä. 

 
10. Seitsemäs perinne 

Lippaan tuotto 83,40 €. Alueen kassassa rahaa 309,40 €. Netti-lasku maksetaan, kun lasku tulee. 
Muita kuluja ei ole. Siirrettiin päätös seuraavalle kokoukselle rahojen käytöstä.  

 
11. Seuraava kokous 

päätettiin pitää 14.5.2016 Riihimäellä klo 13.00. Naisten AA-ryhmä järjestää kokouksen. 
 
12. Kokouksen päättäminen 

Ennen kokouksen päätöstä puheenjohtaja kiitti SAAK:n puheenjohtajana toiminutta Rekaa 3 
vuotisesta ansiokkaasta työstä. Kokous päättyi klo 15.04. 
Muistiin merkitsi Kirsi 

 


