SUOMEN AA
Etelä-Suomen aluekokous
Karjaa 4.9.2021 klo 14.00

Paikalla:
Sven, Sveitsin ryhmä, Hyvinkää
Katja (sihteeri), Sveitsin ryhmä, Hyvinkää
Harri, Sveitsin ryhmä, Hyvinkää
Ola, Ura-ryhmä, Kerava
Kaisa, Lopen AA-ryhmä
Eero, Hyvinkään Karma-ryhmä
Markus, Ryhmä 12, Lohja
Aulis, Majakka-ryhmä, Hanko
Erik, Majakka-ryhmä, Hanko
Ismo, Karjaan AA-ryhmä
Jarmo (palvelun edustaja), Tammisaari ”2” AA-ryhmä
Tallinnanmatti (puheenjohtaja), Sveitsin ryhmä
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Kokous avattiin
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
Saapin edustaja: seuraava Saapin kokous lokakuussa
Saakin edustaja ei paikalla
Maailmanpalveluvaltuutettu ei paikalla
Vankilat ja laitokset: Eero kertoi, että Ridasjärvi on auki, ryhmätoiminta ja tiedotukset siellä
jatkuvat taas normaalisti. Kalliola kiinni.
Ryhmien asiat:
Majakka-ryhmä on ollut auki koko ajan, ja porukkaa on käynyt. Karma-ryhmä on taas auki,
jäsenmäärä pieni, maanantain ryhmä siirtynyt Sveitsille. Ryhmä 12 oli kiinni aiemmin, heinäkuun
alusta ollut auki 10 hengen voimin. Karjaan ryhmä on toiminut nyt jonkin aikaa, kävijöitä 10-12.
Tammisaari 2 on ja on ollut auki koko ajan. Kävijämäärä on vakiintunut, mutta jäseniä on vain yksi.
Lopen ryhmässä käy 3 henkeä, silloin tällöin neljäs ja viides. Keravan Ura-ryhmä oli hetken aikaa
kiinni, nyt taas auki ja väkeä käy tasaisesti. Sveitsin ryhmässä kaikki toimii, 11 palaveria viikossa ja
porukkaa käy paljon, myös tulokkaita on.
Seitsemäs perinne 42.35, rahaa nyt yhteensä 128.55
Kaisa esitti kysymyksen voiko nettiryhmät ilmoittaa alueen sivuilla. Asia ei saanut kannatusta. Matti
kysyi uudelleen kuka ja kenen päätöksellä on laittanut nettiryhmät Aa:n sivuille. Ismo oli selvittänyt,
että toimistonhoitaja on ne laittanut, koska näin on joskus päätetty, Markus tiesi kertoa, että
kustannuksen 6 hengen ryhmä on ainoa, joka päätöksen on voinut tehdä. Asiasta käytiin vilkasta
keskustelua. Jarmo lupasi ottaa asian esille seuraavassa palvelun kokouksessa. Markus kysyi
haluaako alue paheksua sitä, että vieraan järjestön edustajalle on annettu palstatilaa
ratkaisulehdessä. Äänestyksen tuloksena päätettiin paheksua.
Seuraava kokous Karma-ryhmässä Hyvinkäällä 20.11. 2021 klo 14.00
Kokous päätettiin Eeron toteamukseen, että raittius on iloinen asia.

