Suomen AA, Etelä-Suomen alue

Pöytäkirja 7.11.2020
Riihiryhmä, Riihimäki

Vennu toivotti paikallaolijat tervetulleeksi kokoukseen, lausuttiin yhdessä Tyyneysrukous.
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Kokouksen avasi Vennu.
Puheenjohtajaksi valittiin Vennu.
Sihteeriksi valittiin Katja.
Työjärjestys hyväksyttiin.
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
SAAP ei edustajaa paikalla.
SAAK ei edustajaa paikalla.
Maailmanpalveluvaltuutettu ei ollut mukana kokouksessa.
Vankilat ja laitokset. Eivät ajankohtaisia asioita tällä hetkellä.
Ryhmien asiat.
Kirsti, Karma-ryhmä Hyvinkäällä kokoontuu muutaman kerran viikossa, kävijöitä on.
Sisko, Riihiryhmä, kokoontuu neljä kertaa viikossa. Tulokkaita on pari, kävijämäärät ennallaan.
Kaikki hyvin.
Maarit, Naistenryhmä. Kokoontuu kerran viikossa perjantaisin. Kävijöitä hyvin, usein tulokkaita.
Maarit toivoi samassa paikassa sunnuntaisin kokoontuvasta Saharyhmästä levitettävän tietoa, jotta
ihmiset löytäisivät myös sen.
Pena, Hyvinkään AA-ryhmä, kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Kävijöitä on, myös tulokkaita. Ryhmän
puolesta maskit. Muutto saattaa olla edessä lähiaikoina.
Harri, Sveitsin ryhmä, joka päivä on kokous, useana päivänä kaksi. Toiminta erittäin vilkasta.
Tulokkaita ja palaajia on paljon. Ryhmä on pysynyt auki koko korona-ajan ja lupaa tehdä niin myös
jatkossa. Auttavan puhelimen numero kerran kuukaudessa lehdessä.
Vennu, Hausjärven ryhmä, kokoontuu kerran viikossa. Yksi tulokas on käynyt. Ryhmä kaipaa
tehostusta. Tällaisesta on ollut toiveita, eräs vanha AA-lainen on alkanut puuhata lisäryhmää.
Maija, Temppelikadun ryhmä, kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Lauantain nettiryhmästä ei
ollut tietoa. Elokuussa kävi paljon väkeä, kun ihmiset uskalsivat liikkua. Nyt kävijöitä ollut 4-5.
Marko ja Maija pitivät ryhmän hengissä keväällä korona-aikana.
Riihimäen Tiiliryhmä kiinni, laitos kieltänyt kokoontumisen.
Vesa, Ura-ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Kävijöitä 5-10, toiminut koko korona-ajan
normaalisti.
Kaisa, Lopen ryhmä. Säännöllisiä kävijöitä ollut kolme naista. Ennen koronaa kävi tämän lisäksi
pariskunta. Myös yksi nuori mies käynyt. Auttava puhelin on ollut tarpeellinen, siitä kannattaa
levittää tietoa.

11. Seitsemäs perinne tuotti 28.80
12. Muut esille tulevat asiat.
Kaisa otti puheeksi kirjeen, joka oli löytynyt Riihiryhmän pöydältä ja oli lähtöisin Espoon alueen Aaalueelta. Siinä oli ehdotus palvelurakenteen muuttamiseksi yhtenäisyyden säilymisen
varmistamiseksi. Kaisa ehdotti, että asia käsiteltäisi seuraavassa kokouksessa, koska kyseessä on
niin iso asia. Sveitsin ryhmä ja Ura-ryhmä vastustivat jyrkästi. Molempien perusteluna oli se, että
Anonyymit erkanivat Nimettömistä alkoholisteista jo yli 30 vuotta sitten omasta halustaan. Kiista on

ollut käynnissä jo 90-luvulta lähtien ja aina välillä otetaan uudelleen esiin. Vesa muistutti, että tässä
ulkopuoliset haluavat muuttaa AA-n rakennetta. Heidät on toivotettu takaisin AA-n piiriin. Kaisa
huomautti, että alun perin kyseessä on SAAPin järjestämän työryhmän aikaansaama ehdotus, eli
alkujaan ajatus on lähtenyt AA:n sisältä. Suoritettiin pikainen äänestys, kaikkien muiden alueen
ryhmien kanta, lukuun ottamatta Lopen ryhmää, oli kielteinen. Lisäksi Hausjärven ryhmä ei
halunnut ottaa asiaan kantaa tässä vaiheessa. Kielteisen kannan esittäneiden ryhmien toivomus on,
ettei asiaa käsitellä enää jatkossa.
13. Seuraava kokouspaikka ja aika: Sveitsin ryhmä, Torikatu Hyvinkää, 13.2.2021 klo 14.00.
14. Kokous päättyi klo 14.59

Läsnäolijat:
Vennu, Hausjärven AA, puheenjohtaja
Maarit, Hyvinkään naistenryhmä
Kirsti, Hyvinkään Karma-ryhmä
Harri, Hyvinkään Sveitsin-ryhmä
Vesa, Keravan Ura-ryhmä
Pena, Hyvinkään AA-ryhmä
Sisko, Riihimäen Riihiryhmä
Maija, Riihimäen Temppelikadun AA-ryhmä
Kaisa, Lopen AA-ryhmä
Katja, Hyvinkään Sveitsin ryhmä, sihteeri
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