
Suomen AA:n Etelä-Suomen Alueen kokous Hyvinkäällä, KARMA-AA:n tiloissa, Torikatu 19 
HYVINKÄÄ, 15.09.2018, klo 14.00. 
 
 

1. Eero (Hyvinkään KARMA-AA:sta) avasi kokouksen ja toivotti edustajat tervetulleiksi. 
 

2. Alueen pj. Risto (Karjaan AA:sta) aloitti kokouksen. 
 

3. Todettiin paikalla 11 edustajaa eri ryhmistä. 
 

4. Markus (Lohjan AA-12) (SAAP:n + SAAK:n terveiset ja kuulumiset): 
 
SAAP piti kokouksensa 01.09.2018 Vantaan Tikkurilassa, paikalla 18 aluetta edustettuna. 
Ruotsinkieliset Suomessa ja nyttemmin myös Ahvenanmaan ryhmät osoittaneet aktiivisuutensa 
esimerkillisesti. Seinäjoen Syyspäivät 2019 suunnitelmat hienolla mallilla! KAT:n ”Rakenne-kaavio” 
- esitystä käsiteltiin. MPV:t menossa Durbaniin. Uusia jäsen maita AA:ssa Bolivia ja Turkki! 

Toimistossa menee hyvin, Anne kunnostautunut tehokkuudellaan uutena tekijänä😊. Ryhmätuet 
6500,00€ miinuksella. Sihteeri osoittaa ryhmiä varmistamaan jatkuvuutemme kierrättämällä 
hattua esim. kaksi kertaa, jollei muuten heru jotain TUKEA!!! - Mobiili-käyttöönotto on vaiheessa, 
eli suunnitteilla, kun se ei olekaan ihan yksiselitteinen asia. Tällä hetkellä mm. ei ole varoja 
toteutukseen. 70-v Juhlaviirejä toivottaisiin tilattavan esim. 1-vuotiaalle vanhan perusviirin sijasta, 
ei huono ajatus. Markus luki Kanta-Hämeen AA-Alueen Kipinä-ryhmän kirjeen, joka ei anna aihetta 
toimenpiteisiin. Kouvolaan suunnitellut kevätpäivät eivät toteudu, ei riitä vapaaehtoisia??? Uutta 
paikkaa suunnitellaan ja ehdotuksia otetaan vastaan. Ryhmätukien ja ostojen näkymättömyys 
joidenkin ryhmien kohdalla selvitetty tyhjentävästi. Jatkossa siis maksajan kohdalle ryhmän nimi, 
ei viestiosioon!!! Lisätietoja maksusta painamalla tulee ruutuun ”alkuperäinen maksaja”. Rahat, 
jotka eivät Tiedotuksessa näy menevät muutoin ”kohdentamattomiin maksuihin.  
 

5. Ryhmien kuulumiset: 
 

Hanski (Takka-ryhmä); Ryhmä toimii, kokoontuu kerran viikossa, kävijöitä tusinan verran. 
Sepe (Sveitsi-AA); Porukkaa riittää, yhteistyö saumatonta Hyvinkään muiden ryhmien kanssa. 
Tiloissa kokoontuu joka päivä ryhmä ja nuoria aktiivisia jäseniä tullut mukaan. 
Eero (Karma-ryhmä); Jäsenistölle Alueen kokous. Ryhmässä 14 kävijää/kokous. Eeron  
aktiivisuudelle ja positiivisuudelle sihteeri nostaa kunnioittavasti hattua! Ridasjärvellä tapahtumia 
alueen ryhmien kasaamina, RAITTIUS ON ILOINEN ASIA, Eeron sanoin. Kerran kuukaudessa 
Tiedotustilaisuuksia Ridasjärvellä. Tieto kulkee hyvin! 
Risto (Karjaan AA-ryhmä); Ryhmä kokoontuu 2 kertaa viikko. Torstaisin suljettu klo 19.00, kävijöitä 
10-15, yksi 1-vuotia, tulokkaitakin? Lauantain avoryhmä klo 13.00, jossa kävijöitä 5-9 henkeä. 
Ryhmähenki toimii hyvin. 
Vennu (Hausjärven AA); Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, lauantaisin klo12.00, 2-11. Loma-
aikoina käy porukkaa enemmän. Palveluhalukkuus kateissa!!! 
Ertsi (Vihdin IHME-ryhmä); Kävijöitä 10-20, asiapalavereissa 2-3 ryhmäläistä. Tulokkaita EI! 
Päivi (Seitsemän Miehen-AA); Ryhmä on tauolla tilojen remontoinnin johdosta. Toimii silti! 
Markus (Lohjan 12-AA); Maanantaisin 18.30, srk:n tiloissa (vuokra 40€/kk), joitain tulokkaita, 
kahteen vuoteen ei 1-vuotiasta! Ryhmän ainut palvelija on Markus! 
Muista ryhmistä kävijöitä yli 10! 



Vesa (Keravan URA-AA); Kokoukset kaksi kertaa viikossa. 10 kävijää, ei tulokkaita. Ryhmän sijainti 
on muuttunut! 
Kaisa (vt. Riihimäen AA); Yksi 1-vuotias, infoa 2krt/vko. Auttava Puhelin. Ovi ollut kiinni jonkun 
kerran!!! Ryhmän jälkeen kaikki häviävät kuin varpusparvi. Avaimia on usealla, voisin väittää, että 
palveluhalukkuus kateissa! 
Kaisa (LOPEN AA-ryhmä; Toiminut huhtikuusta alkaen, yksi tulokas. Jopa 11 kävijää. Toivotaan 
vierailijoita. 
Jarmo (Tammisaari 2); Kävijöitä7-16, tiistaisin 19.00! 

 
6. Ertsi/Julkinen tiedotus; 

 
Kotisivuilla kannattaa käydä, sieltä löytyy ohjeet, jos haluat mukaan viemään sanomaa vielä 
kärsiville, ota yhteyttä eero.vaskimo@netti.fi, Ertsille hatunnosto sitkeästä sanomansaattotyöstä 
ja tiedottamisesta AA:ssa! 

 
7. Seitsemäs Perinne: 

 
Kokouksen lipastuotto alueelle yksimielisesti! 76,00€, joten Alueella nyt rahaa 147,70€ 
 

8. Seuraava Aluekokous RIIHIMÄEN RIIHI-ryhmässä, 12.01.2019 klo14.00. Etelän Viertotie 17. 
 

9. Risto, pj: Päätti kokouksen klo 15.15 
 

10. Jarmo, siht.: Kiitos todella ainutlaatuisen positiivisesta kokouksesta Hyvinkäälle ❤. 
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