SUOMEN AA
Etelä-Suomen aluekokous
Loppi 8.5.2021 klo 14.00

Paikalla:
Tallinnanmatti, puheenjohtaja
Katja, sihteeri
Vesa, Kerava, Ura-ryhmä
Sven, Hyvinkää, Sveitsinryhmä
Kaisa, Lopen AA
Pena, Hyvinkään AA-ryhmä
Maarit, Hyvinkään naistenryhmä sekä Sahamäen ryhmä
Vennu, Hausjärven AA-ryhmä
Eero, Hyvinkään Karma-ryhmä
Ismo, Karjaan ryhmä, SAAPin edustaja

1. Kokous avattiin.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Saapin edustaja
Saap ei ole kokoontunut uudella kokoonpanolla vasta kuin netissä, seuraava nettikokous 22.5.
4. Saakin edustaja ei ollut paikalla
5. Maailmanpalvelun edustaja ei ollut paikalla
6. Vankilat ja laitokset ovat toistaiseksi tauolla, palataan asiaan kun tulee ilmoitus, että avautuu taas
ulkopuolisille.
7. Ryhmien kuulumiset:
-Keravan ryhmä auki, noin 10 henkilöä/ryhmä. Ei tulokkaita.
-Sveitsin ryhmä auki, 1-2 ryhmää päivässä, kävijöitä 15-17/ryhmä. Toiminta aktiivista.
-Lopen ryhmä auki, noin 4 henkilöä/ryhmä, naisia. Kokoontuu su klo 19.
-Hyvinkään AA-ryhmä suljettu toistaiseksi, avataan kun koronatilanne hellittää.
-Naistenryhmä auki, kävijöitä vain 2-3/ryhmä, aiemmin oli paljon. Kokoontuu kerran viikossa,
samoin kuin Sahanmäen ryhmä. Siellä kävijöitä kuitenkin enemmän. Rajoitus heillä 6 henkilöä,
mutta ketään ei ajeta poisl.
-Hausjärven ryhmä, meno entisenlaista, 3-12 henkilöä/ryhmä. Maanantain ryhmä jää kesätauolle.
Yhteistyö kunnan kanssa toimii hyvin. Kantamosta ei ole viime aikoina käynyt vierailijoita.
-Karman ryhmä tauolla, Sveitsi hoitaa karman vuorot tällä hetkellä. Imoittavat kun toiminta jatkuu,
mahdollisesti jo kesällä.
-Karjaan ryhmä suljettu.
-Tammisaari Kakkonen toiminut koko pandemian ajan normaalisti, kävijöitä 10-17/ryhmä

-Tiili-ryhmä Riihimäellä avannut ovet 6.5.
8. Seitsemäs perinne tuotti 25,85 euroa.
9. Tallinnanmatti ei ole saanut vastausta kysymykseen, kuka on laittanut nettiryhmät AA:n sivustolle.
Saapin edustaja selvittää asian. Harri kertoi, että kaksi palvelukokoonpanoa on aiemmin päättänyt,
ettei niitä laiteta. Sven muistutti, ettei tällaiset asiat saa päästä ohi päätöksenteon. Saapin edustaja
lupasi selvittää, kuka on Saakin edustaja, tällä hetkellä ei ole tietoa.
Sovittiin, että sihteeri laittaa seuraavan aluekokouskutsun henkilökohtaisesti Saapin ja Saakin
edustajille, kunhan yhteystiedot löytyvät. Saapin edustaja laittaa referaatin aluekokouksen
pöytäkirjasta tiedotukseen.
10. Seuraava aluekokous Karjaalla 4.9. klo 14, jos tilat auki. Varalla Hyvinkään Sveitsi.
11. Kokous päätettiin tyyneysrukouksella.

