
 

Suomen AA, Etelä-Suomen alueen aluekokous 
 
Aika:   8.3.2014kello 15.00 
Paikka: Alho-ryhmä, Mannilantie 25, Järvenpää 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen tyyneysrukouksella. 
 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen vuosikokouksen pöytäkirja. 
 
Ryhmäedustajien toteaminen 
Paikalla 14 henkilöä, joista 11 ryhmäedustajaa. 
Rami, pj / Karjaan AA-ryhmä, Kirsi, siht. / AA-ryhmä 12, Reka / Riihi-ryhmä (SAAK) Masa / Sveitsin 
ryhmä (Tiedotus), Eki / Porvoon AA-ryhmä (MPV), Masa / Takka-ryhmä, Ola / Keravan Ura-ryhmä, Harri 
/ Karma-ryhmä, Ertsi / Vihdin Ihme-ryhmä, Matti / Järvenpään AA, Pena / Alku-ryhmä, sekä Maru Ura-
ryhmästä, Pentti Järvenpään AA-ryhmästä ja Markus AA-ryhmä 12:sta. 
 
SAAP:n edustajan puheenvuoro 
Harri käytti puheenvuoron. SAAP:n vuosikokous on viikon päästä. Asialistalla mm. Rakennemuutos ja 
AA tulee täysi-ikäiseksi kirjan painaminen kovakantisena. Listalla on myös henkilövalinnat ja kokouksen 
avoimuus. 
 
SAAK:n edustajan puheenvuoro 
Reka käytti puheenvuoron. 2013 toimintakertomus postitettu ryhmille. 
Taloustilanne on heikentynyt huomattavasti. Vuoden 2013 tulos oli +1.500,00 €, kun se vielä vuonna 
2012 oli +18.000,00 €. Ryhmätukien osuus on pienentynyt. Tuloksesta tukien osuus on 40 % ja myynnin 
osuus 60 %. 700 ryhmästä vain puolet lähettää avustuksia. Tulokkaan kansion korvaa kirjanen, jonka 
hinta on 5,00 €. Kirjasta pidetään kalliina. Vararahastosta kustannetaan uudet tietokoneet. 
 
Käytiin keskustelua 7. perinteen merkityksestä AA:ssa. 7. perinteen mukainen hattu kiersi kokouksessa. 
 
 
Reka kertoi vielä kustannuksista, että 12/12 kirjasta tehty uusi suomennos. Ratkaisu lehteä on myyty 
hyvin. Tiedotuslehden tilaukset ovat vähentyneet. Aluekokouksia on paljon. Tiedotus ja Kustannus ovat 
pääasiassa osallistuneet kokouksiin. Jatkossa aiotaan esittää, että vuosikokouksessa valitaan vain yksi 
tilintarkastaja. Uusia jäseniä valittaessa, olisi hyvä huomioida, että siviiliammatti tukee palvelutehtävää. 
 
MPV:n puheenvuoro 
Eki kertoi Euroopan kokouksesta Frankfurtissa. Raportti on julkaistu Tiedotuksia-lehdessä. 
Kansainvälinen kokous Varsovassa 5 päivää. Kokouksessa annettiin maaraportit. Palvelurakenteessa 
pysytellään Bill W:n alkuperäisessä suunnitelmassa, jossa palvelutehtävät ovat vain 2 vuodet pituisia. 
Kokoukset ovat hoidettu hyvin. Tulkkaukset toimivat. 
 
Käytiin keskustelua palvelurakenteesta. Ryhmäedustajat kertoivat kokemuksia kohtaamisista Bill 
W:läisten kanssa ryhmissä. Keskusteltiin SCANCYPAA:sta. Eki kertoi kokemusta Nuorten AA:laisten 
kokouksesta, jossa hän oli ollut mukana. Palvelurakenteesta keskusteltaessa Eki kertoi AA:n historiaa, 
kuinka ryhmät ovat lisääntyneet vuodesta 1950 lähtien. Tarvitsemme valtuustoa, koska ryhmien määrä 
on niin suuri. Keskusteltiin taloudellisista vaikeuksista AA:ssa. Eki kertoi, että kaikissa maissa AA:ssa on 
tällä hetkellä taloudellisia vaikeuksia. 
 
Alueen Tiedotusyhdyshenkilön puheenvuoro 



 

Masa käytti puheenvuoron. Alueellisten nettisivujen kapasiteetista on käytössä 1%. Ehdotuksia käytöstä 
otetaan vastaan. Masa toimitti nettisivuista koituneen laskun 118,68 alueen kassaan. S-postiosoitteita on 
niukasti. Olisi hyvä, jos osoitteita saataisiin lisää. Masa kertoi ”Elämä veitsenterällä”-kampanjasta. 
Sairaala on tilannut 3 Ratkaisu-lehteä. Masa kertoi laajalti AA:sta tiedottamisesta, mm. väitöskirjoista ja 
HS:n artikkeleita. 
 
Keskusteltiin alkoholismin sairauskäsitteestä, päihdelääkäreistä ja yleisesti miten vähän alkoholismista 
tiedetään. 
 
Ryhmien kuulumiset 
Takka-ryhmä: Ryhmä toimii normaalisti. 
Järvenpään AA-ryhmä: Pari tulokasta. 
Alho-ryhmä: Toimi hyvin. 
Ura-ryhmä: 4 palaveria viikossa. Väkeä on ihan hyvin. 
Karma-ryhmä: 5 palaveria viikossa. Ridasjärvellä tiedotustilaisuus. Vilkasta on ollut. Maanantaina oli 
tulokas. On pystytty lähettämään rahaa palveluun. Bill W:läiset vie tarkoituksen. 
Sveitsin ryhmä: Tulokkaita, nuoria on tullut hyvin. 
Riihiryhmä: 4 palaveria viikossa. Ti aamu on suosituin. Nuoria moniongelmaisia on paljon. Nuoren 
tarvitsevat vanhoja kokemuksen omaavia. 
Vihdin Ihme-ryhmä: Kävijöitä n. 10–20. Asiakokous kk 1. maanantai. Yhteistyö päihdeklinikan kanssa ei 
toimi. Klinikalla on kielteinen asenne AA:ta kohtaan. Kumppanuus-projekti, Ertsi piti tiedotustilaisuuden. 
Rahat lahjoitetaan Lohjan syyspäivä 2016 keräykseen. 
Porvoon AA-ryhmä: Iso ryhmä, Toimii 5 päivänä viikossa. Talous kunnossa. Kesäpäivät elokuussa. 
AA-ryhmä 12: Kävijöitä 10–15. Rahat Lohjan syyspäiville. Asia/perinne palaveri kk 1. maanantai. 
Karjaan AA-ryhmä: Muutto uusiin tiloihin. Katkolla käydään viemässä sanomaa. 
 
 Muut esille tulevat asiat 
                – Elopäivät 2014 
                Ertsi kertoi Elopäivien 2014 järjestelyistä 
 
                – Syyspäivät Lohjalla 2016 
                Kirsi kertoi mitä syyspäivien järjestelykokouksessa oli sovittu. 
 
Seitsemäs perinne 
Lippaan tuotto 108,38. Saldo nettisivulaskun jälkeen 172,90. 
 
Seuraava kokous 
Päätettiin pitää Ura-ryhmässä Keravalla lauantaina 17.5.2014 klo 12.00. 
 
Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20. 
 
Kiitos kokoukseen osallistuneille. 
Muistiin merkitsi Kirsi, varasihteeri 


