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Etelä-Suomen Alueen aluekokous Tammisaaren "Kakkonen"-ryhmässä 

Osoitteessa Koivuniemenkatu 29-31, Tammisaari 10260, 13.05.2017, klo 13.00.  

1.a Tammisaari-"Kakkosen" AA-ryhmän Jarmo esitti ryhmän tervetulotouivotuksen. 

1.b Risto (Karjaan AA) (Alueen pj.) avasi kokouksen. 

2.      Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yksimielisesti. 

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin niinikään.  

4.      Ryhmäedustajien toteaminen: Paikalla 7 ryhmää edustettuna. 

-Ola ( Keravan Ura-AA-ryhmä 

-Ertsi (Vihdin Ihme-ryhmä), tied.toim.yhteyshlö 

-Rami (Lohjan Sopu-AA) 

-Markus (Lohjan AA-ryhmä12) 

-Aulis (Hangon Majakka AA) 

-Erik (Hangon Majakka-AA) 

-Risto (Karjaan AA-ryhmä)  

-Jarmo (Tammisaaren "2"-AA-ryhmä 

5.      SAAP.n sekä SAAK:n edustajia paikkasi hienosti ja selventävästi Markus Lohjan AA-

ryhmä 12:sta. Perustoimikunnat edellisen vuoden kaavan mukaisia. Uusien jäsenten valinta. 

Erovuorossa Jatta. SAAP.n pj Rami Karjaan AA:sta, varalle  Kalle (Helsingin alue). Vermon 

jälkeen kokoustettu mm. Kruusilassa 16 edustajaa paikalla.  RATKAISUUN kaivattaisiin 

juttuja, on kovin aneemista tällä hetkellä!  Maailmanpalveluvaltuutettu Marko ollut Ruotsin 

puolella tarkkailijana. Toimistossa aloittaa syyskuussa uusi työntekijä ANNE, jota Kirsi 

opastaa sisään työhön. Kirsi eläkkeelle marraskuussa. 70v.-juhlista ei raportoitavaa. 

Arvokeskustelun aihe kuitenkin on 5. Perinne. Ratkaisuun tulee tilin:o johon voi maksaa. 

Aluekokouksiin väen saamiseksi paikalle ehdotettiin mm.: Ertsi (vihti Ihme AA-ryhmä) 

paperinen liite muistutukseksi Ratkaisun tai Tiedotuksen väliin. Aulis (Hangon Majakka AA-

ryhmä) ehdotti "Noottia" osallistumisesta. Nyt samat henkilöt pitävät kokousta pystyssä 

vuodesta toiseen. Alueen 52 ryhmästä 6-8 ryhmää edustettuna, mikä mättää. Palveluhenkeä 

peräänkuulutetaan ja siksi Erik (Hangon Majakka AA-ryhmä) aiheellisesti  ehdotti että 

ryhmät ottaisivat asian esille kokouksissaan ja miettisivät asiaa perusteellisesti. Ola (Keravan 



Ura AA-ryhmä) : ALKOHOLISTI EI SELVIÄ ENNENKUIN LÖYTÄÄ POHJANSA, 

KUMMIN TÄRKEYS OSANA PYSYVÄÄ RAITTIUTTA! 

6.      Ertsi jätti liitteen  raportistaan toimitettavaksi mukaan. Myös Ramin raportista liite 

mukaan. 

7.      Ryhmien kuulumiset: Rami (Lohjan Sopu AA-ryhmä). Lohjalla toimii sanomansaatto- ja 

tiedotustiimi, osallistujia kaivattaisiin lisääkin. Ryhmä toimii hyvin, kävijöitä tasaisesti. 

TieTo viesanomaa tällä hetkellä Päihdeklinikalle kerran kuussa, sairaalan katkolle kerran 

viikossa ja Sanaskodin Päihdekuntoutuslaitokseen kerran viikossa. Luksiassa (Länsi-

Uudenmaan Koulutuskuntayksikkö) pidetty kaksi kertaa AA:n tiedotustilaisuus päihde- ja 

mielenterveysopiskelijoille, yhteistyö jatkuu.Kokouksissa jaetaan vuorot tilaisuuksien 

vastuuhenkilöistä. Sopuryhmän omissa kokouksissa kävijöitä 15-25 toipujaa. Tulokkaita ollut 

runsaasti, osa jopa kiinnittäytynyt ryhmään. Tänä vuonna jo 3 1-vuotiasta, viime vuonna 6 1-

vuotiasta. Ryhmä kokoontuu 3 x viikko. -Ertsi (Vihti Ihme AA-ryhmä): Kävijöitä 10-20 

toipujaa, 2 tulokasta. OLA (Keravan Ura AA-ryhmä): Ryhmä toimii ja kävijöitä 10-12 

edelleen samassa paikassa! Markus (Lohjan AA-ryhmä 12): Kävijöitä 10-12/kokous, 

kokoontuminen kerran viikossa. Erik( Hangon Majakka AA-ryhmä): 1 x viikko, 

maanantaisin, 10 vakijäsentä.  Jarmo (Tammisaaren "2"-AA-ryhmä): tiistaisin klo 19.00, 

kävijöitä 5-10. Risto (Karjaan AA-ryhmä): 2 x viikko, torstaisin klo 13.00 suljettu ja 

lauantaisin 19.00 avo. Kävijöitä runsaasti. 

8.      Varasihteeriä ei edelleenkään saatu. Tarvittaessa valitaan paikalla olijoiden joukosta! 

9.      7.perinne: Alueen varat nyt kun tämän kokouksen tulo on mukana: 243,20€ 

10.   Seuraava kokous Nummelassa Elopäivien yhteydessä, lauantaina klo 13.00 

11.   Puheenjohtaja Risto päätti kokouksen.  

  

Sihteeri jar-mo 
 


