
Suomen AA:n Etelä-Suomen alueen aluekokous Sopu-ryhmän tiloissa osoitteessa 
Sibeliuksenkatu 4, 08100 Lohja sunnuntaina 4.9.2016 kello 17.00. 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1a. Järjestävän ryhmän tervetuloa sanat 
 

Rami toivotti kaikki tervetulleiksi aluekokoukseen. 
 
1b. Kokouksen avaus (alueen puh.joht.) 
 

Markus avasi kokouksen tyyneysrukouksella. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 

Tehtiin muutoksia esityslistaan, pöytäkirja uuden työjärjestyksen mukainen. 
 
3. Kokouksen sihteeri 
 

Kirsin ollessa estynyt valittiin kokouksen sihteeriksi Rami Sopu-ryhmästä. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
5. Ryhmäedustajien toteaminen 
 

o Läsnä kokouksessa ryhmäedustajina olivat Markus AA-ryhmä 12, Risto Karjaan AA-
ryhmä, Aulis Hangon Majakka-ryhmä, Ertsi Vihdin Ihme-ryhmä, Ola Keravan Ura-
ryhmä, Make II AA-Tiiliryhmä Riihimäki ja Rami Sopu-ryhmä. Lisäksi Rami 
SAAP:n edustajana. 

o Paikalla 8 henkilöä 7 ryhmästä. 
 
6.1 SAAP:n edustaja puheenvuoro (Rami) 
 

o Lohjan Syyspäivien arvokeskustelun aihe on: Tervetuloa tulokas. 
o Uuden ryhmän materiaaliin lisätty Palveluopas sekä 10 kpl nippu esitteitä Mitä AA 

on. 
o Bergvikin SAAP:n järjestäytymiskokouksen yhteydessä pidetään uusille palvelijoille 

perehdyttäminen SAAP:n toimintaan. 
o Historiikkiryhmä on kokoontunut Kouvolassa ja Lappeenrannassa.  

- Kansainvälinen osa valmis, aluetoiminnasta tulee osio, Auttavasta puhelimesta 
tulee osio, kokemuksista tulee osio. Työryhmän seuraava kokous on 14.9.2016 
AA-toimistolla. Ryhmä kokoontuu myös Lohjan Syyspäivillä. Työ etenee hyvin, 
on valmis 70v-juhliin. 

o LASAT ja TI yhdistettiin Tiedotus- ja sanomansaattotoimikunnaksi (TiSa). 



o MPV:t ovat lähdössä New Yorkiin, Marko tehnyt maaraportin. Marko kuuluu myös 
MeTa:an ja talousasioihin. Jatta kuuluu myös MeTa:an ja Kirjallisuustoimikuntaan. 

o Vuoden 2017 Kesäpäivät pidetään Turussa. 
 
6.2. SAAK:n edustajan puheenvuoro 
 

• Masan ollessa estynyt Rami kertoi Masan terveiset  
o Kesän aikana ei ole ollut kustannuksen kokouksia.  
o Seuraava kokous on 10.09. Tämän jälkeen alkavat budjetoinnit.  
o Viimeiset talousluvut heinäkuulta ovat melko lailla ok. Ryhmätuet hieman 

viimevuotista jäljessä (-2800€). Kesäpäiviltä on tuloutumassa kuitenkin n. 
1000-2000 €. Toiminnallinen tulos vielä +4500€(ja mehän emme edes pyri 
voiton tekemiseen).  

o Ratkaisu-lehti laahaa supistuvasti (edelliseen vuoteen -1800€). Tiedotuksia-
lehdenkin tilaukset -1500 €. Osittain nämä lukemat selittyvät myös yleisellä 
printtimedian alavireellä, osin jäsenten aktiivisuuden vähenemisellä.  

o Sydämen Kieli otettu hyvin vastaan. Kirjaa on myyty n. 700 kpl/18.08 
mennessä.  

o Lappeenrannan kesäpäivien myynti oli 7800€, kesäpäiviemme paras lukema 
viimeiseen kymmeneen vuoteen. 

 
7. Ulkoisen tiedottamisen yhdyshenkilön puheenvuoro 
 

• Sopu-ryhmän Rami kertoi edellisen aluekokouksen jälkeen tapahtuneista asioista 
o Lohja Luksiaan (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) on saatu yhteys 

AA:n tiedotustilaisuuksien pitämiseen. Ensimmäinen tilaisuus on syyskuussa 
uudelle mielenterveys- ja päihdealan opiskelijaryhmälle ja toinen saman linjan 
aikuisopiskelijoille. 

o Sopu-ryhmän Rami hoitaa. 
o Elopäivillä Nummelassa oli lauantaina 27.8.2016 avoin tiedotustilaisuus. 

Tilaisuudessa oli kutsuvieraita; Lohjan Päihdeklinikalta palvelupäällikkö ja 
päihdeohjaaja, Lohjan seurakunnasta 2 diakonia, Vihdin seurakunnasta 1 
diakoni, Pelastusarmeijalta tilan omistajana edustaja ja Finfamilta edustajaa. 
Kaikki käyttivät tilaisuudessa puheenvuoron. 

• Lohja Syyspäivien ohjelmaan on tullut tähän mennessä lisäyksinä lauantaille 
o Tiedotusyhdyshenkilöiden tapaaminen ja kokemusten vaihto 
o Detroit 2020 info 
o Auttavan puhelimen kokemusten vaihto 
o Historiikkityöryhmän kokoontuminen. 

 
8. Ihme-ryhmän ehdotus SAAP:n rakenteesta poistetaan; Kirjeet vuosikokoukselle-osio, 

kirjeet käsiteltäisiin SAAP:ssa. Päätetään Etelä-Suomen alueena ehdotuksen 
lähettämisestä SAAP:lle. Ryhmiltä odotetaan mielipiteitä kokoukseen. 

 
Päätettiin että Ihme-ryhmän ehdotus ei aiheuta toimenpiteitä. Alue ei lähetä kirjettä 
SAAP:lle. 



 
9. Valitaan alueelle varasihteeri 
 

Varasihteerin etsintä jatkuu. Pyydetään ryhmiltä ehdotuksia seuraavaan 
aluekokoukseen. 

 
10. Ryhmien kuulumiset 
 

o Tiiliryhmä, Ei muutoksia, tulee yksi 1-vuotias. 
o Ura-ryhmä, Suunta ylöspäin, uuden kokouspaikan haku edelleen päällä. 
o Ihme-ryhmä, Kokoontuu maanantaisin, 10-20 kävijää. Sanomansaattoa 

Terapiatehtaalle, yhteistyötä Kumppanuusfoorumin kanssa. 
o Majakka-ryhmä, Kokoontuu kerran viikossa, 10-11 kävijää. Tulokkaita on, kaikki 

eivät jää. Nyt tullut yksi vanhempi henkilö, käynyt 4 kertaa. 
o Karjaan AA-ryhmä; On tehty ryhmäpäätös auttavan puhelimen hankinnasta. 

Halukkaita on, jaetaan vuorot. Etelä-Uusimaan tulee ilmoitus. Jos joku haluaa 
mukaan, on tervetullut. 

o AA-ryhmä 12. Ei muutoksia, yksi 1-vuotias tulee marraskuussa.  
o Sopu-ryhmä, Ei muutoksia, kolme kokousta viikossa, 15-25 kävijää/kokous. 

Sanomansaattoa Päihdeklinikalle, Aluesairaalan katkolle ja Sanaskotiin.  
o Kivijalka, Ei muutoksia, avoryhmä, kokoontuu keskiviikkoaamuisin. 10-15 kävijää. 

 
11. Muut esille tulevat asiat 
 

11.1 Ryhmissä voidaan tuoda esiin yhteisömme lehdet Ratkaisu ja Tiedotuksia ja 
auttaa lehtien tilauksissa. Ryhmät voivat tilata Ratkaisua myös laitoksiin halutessaan. 
 
11.2 Tiedotusyhdyshenkilön palvelutehtävä päättyy tammikuussa, uuden haku päälle.  

 
12. Seitsemäs perinne 
 

Kokouksen lipastuotto 44,20 €. Alueella on nyt rahaa 262,92 € josta varaus100€ 
sanomansaattomateriaalin, joten rahaa on käytettävissä 162,92 €. Kassa pidetään 
sihteerin hallussa. 

 
13. Seuraava kokous 
 

Seuraava aluekokous 19.11.2016 klo 14.00 Karjaan AA-ryhmän tiloissa osoitteessa 
Felix Frominkatu 4 (Verkatehtaankatu 4) 10300 Karjaa. 

 
14. Kokouksen päättäminen 
 

Markus päätti kokouksen klo 18.43. 
 
Muistiin merkitsi Rami      
 


