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PERHONEN - Alkoholistien aikuisten lasten tiedotuslehti

Alkoholistien aikuiset lapset on itsehoitoon perustuva ryhmä, jonka jäseniä ovat sel-
laiset aikuiset henkilöt, joiden lapsuuden perhetaustaan on kuulunut toimimattomas-
sa perheessä kasvaminen. Tällaista toimimattomuutta on voinut olla vanhempien al-
koholismi, voimakas uskonnollisuus, perheessä vallitseva väkivaltainen, ankara tai
arvosteleva ilmapiiri, jne. Joukossamme on myös ihmisiä, jotka kokevat yleisesti ot-
taen lapsuuden perheessä olleen jotain pielessä.

Yhteistä meille on halu kasvaa terveiksi aikuisiksi.

Ryhmämme ovat avoimia. AAL:n ainoa jäsenyysvaatimus on halu toipua toimimatto-
massa perheessä kasvamisen vaikutuksista.
    Useat meistä ovat tunnistaneet itsensä pyykkilistasta ja tulleet lähimpään AAL
ryhmään. (pyykkilista lehden takakannessa.)

Lehden nimi PERHONEN perustuu itsehoitomenetelmämme 12. askeleen kehysker-
tomuksen vertaukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat aiheuttaneet meille
monia luonteenpiirteitä ja henkistä kipua, josta olemme AAL:n avulla alkaneet toipua.
12. askeleen kehyskertomuksessa toipumista verrataan perhosen vapautumiseen
kotelosta.
     Luonnossa oikea perhonen tarvitsee kaiken sen voiman minkä se saa kamppail-
lessaan itsensä vapaaksi kotelosta selviytyäkseen perhosena. Näin on myös meidän
kohdalla. Meidän tulee elää kipumme läpi, koska juuri se kasvattaa meitä. AAL on
auttanut meitä kohtaamaan tuon kivun ja vapautumaan siitä.
    Tämä lehti tiedottaa toiminnastamme sekä ajankohtaisista asioista sekä kertoo
keitä me Alkoholistien aikuiset lapset olemme. Haluamme lehden välityksellä viestit-
tää toipumistarinaamme: toipuminen on mahdollista. Hyvin moni meistä ei edes
aluksi tiennyt kuinka koteloituneita olimme. Vähitellen aloimme tunnistaa noita asi-
oita ja aloimme kasvaa irti kivusta. Tänään useat meistä voivat todeta, että toipumi-
nen lapsuuden perheen aiheuttamasta kivusta on todella mahdollista. Perhonen on
vapautunut kuorestaan!

Tämän lehden voi tilata itselleen kotiin paperiversiona laittamalla sähköpostia osoit-
teeseen tilaus(at)aal.fi. Lehden hinta 6,70 € vuosi. Lehti ilmestyy n. 4 kertaa vuodes-
sa. Lehden voi myös ladata netin kautta pdf-tiedostona osoitteesta www.aal.fi koh-
dasta materiaalit.
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ALKUSANAT –  Se mikä kielletään, vahvistuu

Viihdytin itseäni Tiede -lehden artikkelilla. Artikkeli kertoi kokeesta nimeltä ”Älä ajattele
valkoista karhua.” Kokeella haluttiin osoittaa mitä tapahtuu kun ihminen yrittää hallita
ajatuksiaan. Kokeessa oli mukana eri-ikäisiä ihmisiä. Heidät otettiin vastaan koetilan-
teessa yksitellen ja heille annettiin tehtäväksi puhua ääneen vapaasti mitä tahansa eli
asioita mitä heillä tuli siinä tilanteessa mieleen. Ihmiset puhuivat ja juttua riitti. Tämä oli
siis kokeen ensimmäinen vaihe. Helppo nakki.
  Kokeen toisessa vaiheessa henkilöitä pyydettiin puhumaan samalla tavalla mistä tahan-
sa mieleensä juolahtavista asioista, mutta heitä kiellettiin ajattelemasta valkoista karhua.
Kyllä vaan juuri näin heille sanottiin. Heidän tuli siis edelleen puhua, mutta valkoista
karhua ei saanut ajatella. Ohjeistus jatkui jotenkin siihen tapaan, että aina kun valkoinen
karhu tuli heidän mieleensä, vaikka ei saisi, tuli heidän soittaa pöydällä olevaa kelloa.
   Kokeen henkilöt pitivät koetta helppona siis myös tätä sen toista vaihetta. Heistä kukin
yksitellen alkoi kokeen toisessa vaiheessa puhua jälleen niitä näitä. Helppo juttu, mutta
ei se helppo ollutkaan. Tuo kielletty valkoinen karhu tunki heidän ajatuksiinsa väkisin,
puhumisesta tuli katkonaista, ajatus katkeili. Itse asiassa se katkeili koko ajan valkoisen
karhun tunkiessa heidän päähänsä. Niin he puhuivat pätkissä koko ajan kelloa soittaen.
   Kokeella haluttiin osoittaa, että ihminen ei voi hallita ajatuksiaan ja itse asiassa hallit-
semaan pyrkiminen vahvistaa niitä. Ajatelkaapa nyt; valkoinen karhu se ei ole ajatuk-
sista niistä tavanomaisin, joka noin vaan tulisi mieleen, mutta se pyrki häiritsevästi kaik-
kien testihenkilöiden mieleen, kun oli kielletty ajattelemasta sitä.
    Kyseinen tieteellinen tutkimus osoitti minulle sen kuinka 12 askeleen toipumisohjel-
mamme toimii.
    AAL ryhmät ja 12 askeleen toipumisohjelma ovat tuoneet minusta esiin piirteitä ja
asioita, joista en ollut ennen tietoinen. Tällä pääkopalla kaikkia riippuvuuksia ja muita
mielen kommervenkkeja on tullut lähinnä halukkaaksi kontrolloimaan, mutta nehän vie-
tävät vahvistuvat siitä. Toipumisohjelmamme toimii juuri siten, että opimme näkemään
itsemme juuri sellaisina kuin olemme. Harjoittelemme piirteidemme ja tekojemme
myöntämistä. Opettelemme hyväksymään itsemme ja luottamaan elämäämme kieltämi-
sen sijasta. Toipumisohjelmamme myös ehdottaa meitä luopumaan tietyntyyppisestä
tarpeestamme hallita itseämme.
   Jatkettuani ryhmissä käymistä ja itsetutkiskelua, olen tullut näkemään, että monet
toimimattomat tapani ovat kadonneet. Mietin mihin tämä perustuu. Ei ainakaan siihen,
että olen yrittänyt itse tehdä tuota muutosta ja hallita itseäni.
     Perinteisesti meille on opetettu, että kaikki kielteinen kuten tietyt tunteet tms. tulee
kieltää tai ne tulisi saada meiltä pois tai ainakin niitä tulisi yrittää hallita. Toipumisohjel-
mamme tekee toisin: se ehdottaa meille, että katsomme itseämme totuudenmukaisesti.
Se ehdottaa meitä hyväksymään ja luottamaan, ei kieltämään pelkojamme tai kauno-
jamme.
   Toipumisohjelmamme taika onkin siis siinä, että luovumme kieltämisestä, lupaamme
itsellemme pelkomme ja puutteemme, eikä siinä että yritämme ajatella jotain muuta vä-
kisin. Yritämme osata väkisin jotain muuta. Sen sijaan meille ehdotetaan, että suun-
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taisimme energiamme jotain hyvää kohti: korkeammasta voimasta ja maailmankaik-
keuden hengestä puhutaan. Myös myönteiseen toimintaan suuntautumista ehdotetaan
tilalle tuhoisaan käyttäytymiseen siis kun vika on havaittu.
    Minulle alkoholistiperheen lapsena monenlainen riippuvuuskäyttäytyminen on ollut
tyypillistä. Mainitsemani tieteellinen artikkeli osoittaa sen, että se mitä yritetään hallita,
se vahvistuu. Tätä vasten voidaankin siis ajatella, että se mikä myönnetään ja hyväksy-
tään, se heikentyy.
    Emme voi jatkaa riippuvuuksiemme ja tuhoisien käyttäytymismalliemme kieltämistä.
Niiden hallitsemaan pyrkiminen on jo kieltämistä. Ne vahvistuvat ryökäleet. Jossakin vai-
heessa yritin erittäin kovasti väen vängällä järkeä apuna käyttäen yrittää toimia eri ta-
valla kuin mitä olen neljännen askeleen itsetutkiskelussani löytänyt. Siinä hommassa
meinasi tulla hulluksi! Minä kipeän pääni kipeillä tavoillani yritän hallita kipeyttäni. Ei se
nyt ihan niin mene, kipeys vain vahvistui.

Häpeään perustuvat riippuvuutemme, pelkomme ja muut mielen mörkömme ovat noita
valkoisia karhuja, joita yritämme olla ajattelematta, mutta ne juoksevat mieleemme en-
tistä vahvemmin. Siispä on aika kutsua ne kylään, luvata niiden olemassaolo, on aika
tutkia niitä. Myöntää ne. Kato tuommoinen olen. On aika kertoa niistä toiselle henkilölle.
Näin tämä homma toimii.
   Tänään kysynkin meiltä alkoholistien aikuisilta lapsilta, että mitä jos opettelisimme
tuntemaan itsemme, jakaisimme minuutemme piirteet toisen ihmisen kanssa ja opette-
lisimme hyväksymään itsemme tällaisena kuin olemme tänään ilman vääntöjä tai tar-
peita hallita itseämme jonkinlaiseksi. Olemme tänään tällaisia. Eikö se ole hieno asia?

Tässä lehdessä ei seikkaile valkoinen karhu, mutta jo tutuksi tullut ihastuttava Anonyymi
Krokius. Kuulemme myös mitä Jumijärvellä tapahtui ja mitä yhtenäisyyden palaveri poiki
kesän viheriöidessä komeimmillaan. Pääsemme myös kurkkaamaan Oulunsalossa olleen
Paluu perusasioihin viikonlopun sekä Joensuun AAL-viikonlopun tunnelmiin.
   Lehdessä tietoa myös tulevista AAL-pikkujoulustamme.

Huomiota pyydän myös sille tosiseikalle, että lehtemme on vihdoin saanut ihan oman
sähköpostiosoitteen: perhonen(at)aal.fi. Sinne lähettelemään kokemuksia ja ajatuksia,
teemme yhdessä tämän lehden. Seuraava lehti ilmestyy tammikuussa 2010 riippuen
tietenkin siitä, että on tekstimateriaalia mistä muovata näköisemme lehti.

Iloista matkaa elämän teillä!

Sari M.
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Jumijärven yhtenäisyyskokous

Jumijärvellä kesäviikon yhteydessä pidettiin yhtenäisyyskokous sunnuntaina
19.7.2009. Kyseessä oli AAL-yhteisön asiapalaveri, jonka aiheena oli Yhtenäisyys.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Liisa ja sihteerinä Jaana, kokouksessa oli läsnä
noin 20 ihmistä.

- Cecilia Joensuusta toimii Niinan tilalla toimikunnan sihteerinä Niinan poissaolles-
sa. AAL:n pikkujoulujen paikaksi sovittiin Toivokka, Jyväskylä. Ryhmä, jonka yh-
teyshenkilönä on Paula, vastaa valmistelusta, ilmoittautumisista ja ruokailuista.
Ryhmät voivat ottaa vastuita palavereista.

- AAL:n  ensi kevään v. 2010 valtuustokokous pidetään maaliskuun 19.-21. päivä-
nä. Yhdeksi paikkavaihtoehdoksi esitettiin Kolmperää Espoosta (Ilkka vie asian
Kolmperän hallitukseen), toisena vaihtoehtona Karjaata. Toimikunta jatkaa asian
käsittelyä.

- Julistekilpailuun ei saatu vastauksia. Päätettiin, että AAL painattaa pienen pai-
noksen netissä olevia nalle- ja/tai kukka-aiheisia julisteita. Joensuu vastaa julistei-
den painattamisesta ja lähettämisestä paikkakuntien mielenterveystoimistoille,
joilla ryhmiä ei ole. Ryhmät voivat tilata niitä haluamansa määrän tai tulostaa itse
netistä, jotka sitten jakavat.

- ACA-kirjan suomennos etenee. Suomennos on päätetty painattaa, ja painoksen
kustannukset noin 2 - 3 000 euroa toivotaan kertyvän 7. perinteestä. Ryhmille tie-
dotetaan asiasta, jotta pesämunaa voidaan kerätä painamista varten. Kunhan pai-
natus on ajankohtaista, käytämme myös ennakkotilauksia ja -maksuja. (kokouk-
sen jälkeen saadun yhden alustavan tarjouksen perusteella kirjan painatushinnak-
si arvioidaan 6000-8000 euroa (500-1000 kpl)).

- Ryhmiä kehotetaan ilmoittamaan toiminnastaan toimikunnalle aal(at)aal.fi, jotta
ryhmään tuleva voisi varmistaa ryhmän olevan toiminnassa. Sivuille toivottaisiin
ryhmien yhteishenkilön puhelinnumero ja ryhmän sähköpostiosoite.

- ps. toimikunnan pj. oli hyvin onnellinen tästä asiakokouksesta, sillä valtuustoko-
kouksessa oli kovin vähän ihmisiä, ja asiat koskettavat kuitenkin koko yhteisöä.
Keskustelu oli vilkasta ja hedelmällistä. Kiitos kaikille osallistujille, ja kaikille Suo-
men AAL-ryhmäläisille!
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POIS UMMESTA JA MÄHKÄSTÄ

Umpimähkä on vanhaa suomen kieltä ja tarkoittaa tuhkaan säilymään pantua hiillosta.
Jossain kohtaa hiilissä on vielä jäljellä tulenhehkua, joka saattaa umpimähkään puhal-
lettaessa syttyä. 12 askeleen ohjelman itsetutkiskelu on kuin umpimähkään puhaltamis-
ta. Neljännessä askeleessa opastajan kanssa kaivaudutaan lapsuuden kodin mähkään ja
omiin kokemuksiin: kaivellaan, pöyhitään, puhalletaan yhdessä ja lopulta löydetään pie-
ni, mutta terve liekki, joka alkaa kasvaa ja leiskua.
   Umpimähkän leirikeskukseen Oulunsaloon kokoontui AAL:läisiä. Paluu perusasioihin -
kokouksen merkeissä elokuun viimeisenä viikonloppuna. Tilaisuuden olivat järjestäneet
oululaiset AA:laiset, mutta se oli avoin myös AAL:n ja Al-Anonin jäsenille. Tässä viikonlo-
pussa oli mukana 12 opastettavaa, joista kolme oli alkkareita. He olivat tulleet Oulunsa-
losta, Jyväskylästä ja Rovaniemeltä.

- Sain kokemuksen, miten 12 askelta käytetään ja sovelletaan ihan oikeasti.
- Huomasin, että voi oppia ottamaan vastuuta omista reaktioista niin, ettei koko

ajan syytä muita omasta pahasta olosta.
- Tapasin monta ihmistä, joista näkee toipumisen. Sain siitä inspiraatiota.
- Kotiin palaamisen kokemus oli positiivinen. Oma asenne oli muuttunut niin, että

perhe huomasi sen, vaikka ei tiennyt, missä olin ollut.

Näin kertoi Rovaniemellä asuva 21-vuotias AAL:n jäsen. Hän sai tiedon viikonlopusta
netti-ilmoituksesta.
      Paluu perusasioihin -kokoussarjaa kutsutaan myös Back to Basics -nimellä. Siihen
kuuluu neljä tunnin mittaista istuntoa, joiden aikana luetaan tietyt valmiit tekstit. Kaksi
ensimmäistä kokousta esittelevät askeleet 1−4. Umpimähkässä koko lauantai-iltapäivä
oli varattu neljännen ja viidennen askeleen inventaarion tekemiseen opastajan avulla.
Opastaja on henkilö, joka on itse aiemmin ottanut askeleet ja tehnyt inventaarion. Sun-
nuntaiaamuna pidettiin kaksi seuraavaa lukukokousta, joiden aikana esiteltiin ja otettiin
yhdessä askeleet 5−12.
    Tässä kokoussarjassa luetut tekstit liittyvät AA:n 12 askeleeseen. Askelten esittelyn
lisäksi niissä kerrotaan AA:n syntymisestä. Tekstit ovat osoittautuneet toimiviksi myös
AAL:n ohjelmaan opastuksessa, mutta on suunniteltu, että voisimme muokata ja valikoi-
da omat tekstimme. Kokoussarjan tarkoitus on, että tulokas ja AAL:n jäsen saisivat
käyttöönsä koko ohjelman ja sen myötä kaiken sen avun, mitä AAL voi tarjota toipumi-
seen. Ohjelma on tärkein toipumisen väline.
    ”Neljä askel osoittaa meille, kuinka tarkastella itseämme ja elämäämme rehellisesti,
mahdollisesti ensi kertaa. Jos teemme tämän huolellisesti, alkaa uusi tietoisuus itses-
tämme.”
    ”Valmistelemamme itsetutkiskelu koituu omaksi hyödyksemme. Se tulee olemaan vä-
line, jolla teemme tärkeimmän läpimurron toipumisessamme ja joka vie meidät vapau-
teen johtavalle tielle.” (AAL:n neljännen askeleen kehyskertomuksesta)

Anna T.
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JOENSUUN AAL-VIIKONLOPPU

Ei oo pakko jos ei taho!

Joensuun ryhmän järjestämä viikonlopun AAL-vaellus Petkeljärvellä 18.-20.9.09
yllätti järjestäjät suosiollaan. Kaksikymmentä neljä ihmistä ympäri Suomea Ou-
lusta Helsinkiin ilmaantui paikalle. Ihastelimme syksyn kuulautta ja ruskan värejä,
ympärillä ihmeellinen hiljaisuus. Tutustuimme iltapalaverissa ja saunan lauteilla ja
majoituimme kansallispuiston tilavaan majoitusrakennukseen.
   Tutustumispalaverissa oli hieno kuulla eräs puheenvuoro, joka alkoi: 'Älkää ot-
tako tätä henkilökohtaisesti, mutta mä vihaan teitä kaikkia.' Uusi paikka ja uudet
ihmiset herättävät helposti ahdistusta, mutta on hienoa että sen voi purkaa sa-
noiksi ja antaa sen haihtua.
   Aamulla sitten koitti AAL-lupausten aika. Kansainvälisiltä nettisivuilta käännetyt
lupauksemme olivat rastien aiheina.
    Löydämme todellisen minuutemme - otimme toisiamme käsistä kiinni, hengitte-
limme syvään ja hyrisimme, ja sitten ulvoimme sydämemme pohjasta - kas, kor-
peen mahtuu ääntä. Sitä minuuden yhtä puoltahan me olimme lähdössä luotaa-
maan.
    Annamme itsellemme tunnustusta päivittäin - ja ringissä ollen annoimme vuo-
rotellen itsemme tunnustusta siitä, mitä olimme tehneet; tänään, eilen tai yleensä
ottaen.

Opimme leikkimään. Sitähän leikittiin puuhippaa, eli puu oli turva ja hipan huuta-
essa 'IRTI!' oli kaikkien vaihdettava puuta. Kyllä nauratti ja sammaleet lensivät.
    Ryhmämme tuella opimme luopumaan sairaista tavoistamme. Pohjana oli suuri
puu eli englanninkielisen harjoituskirjan kansi. Sen lehdissä lukivat 'eristäytymi-
nen, riippuvuus jne.' Vieressä olivat omina lehtinään työkirjan takakannen sanat:
ilo, rauha, nöyryys, rakkaus, rohkeus jne. Kukin sai vuorollaan kertoa, mikä omi-
naisuus kenelläkin on korvautunut, tai mikä on erityisen tärkeä.
    Opimme nauttimaan rauhasta ja taloudellisesta turvallisuudesta. Otimme toisi-
amme käsistä ja teimme suuren piirin. Katsoimme toisiamme silmiin ja nyök-
käsimme hiljaisuuden vallitessa, kunnes kukin oli nähnyt ja tullut nähdyksi.
    Auktoriteettien pelko ja miellyttämisen pakko häviää. Tätä harjoittelimme yh-
den sian ja kolmen ketun ryhmissä. Alkuna oli satunnainen lause sitaattikasasta,
esim. Minun alkoholinkäyttöni ei ole sinun asiasi!
    Pystyimme läheisyyteen muodostamalla ihmiskasoja eli mahtihaleja sen ympä-
rille joka halusi.

Kun olemme käsitelleet hylätyksi tulemisen pelkomme, vahvuus alkaa viehättää
meitä ja siedämme paremmin heikkoutta. - Olimme ringissä, yksi keskellä. Hän
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sanoi: Pelkään hylätyksi tulemista, kun...esimerkiksi minut torjutaan. Ja kaikki
joilla oli ollut sama kokemus lähtivät paikoiltaan, ja se joka jäi keskelle aloitti uu-
delleen saman lauseen: Pelkään hylätyksi tulemista, kun...- Ja ihmeesti me ihmi-
set vaihdoimme paikkoja.
    Rakastamme ihmisiä jotka ovat rakastavia ja pitävät huolen itsestään. Ja kun
seurustelukumppani kertoo siitä mihin olemme ennen suostuneet, kerroimme
vuorollamme toisillemme: En enää koskaan seurustele ihmisen kanssa, joka...
    Opimme asettamaan selkeitä henkilökohtaisia rajoja, ja niitä treenasimme sika-
ketut-ryhmissä. Alkuna olivat satunnaiset kasasta nyhdetyt sanat: voisit-
ko...anna...lainaa...kuskaa...tuo...jne.
    Onnistumisen ja häviämisen pelko häviää ja opimme tekemään terveitä valin-
toja. Leikimme hetken älytöntä 'Kuka ekana-leikkiä' ja valitsimme sitten matkan
jatkamisen.
    Korkeamman Voimamme avulla opimme odottamaan parasta ja saavuttamaan
sen. Me olemme siis hyviä - jo tekemättä mitään. Teimme piirin, käsi kädessä, ja
kukin vuorollaan sanoi. Olen X. Minä olen. - Ja muut vastasivat: olet hyvä ihmi-
nen.

Näin siis selvitimme rastit, ja kävelimme siinä samalla viitisen tuntia raikkaassa
luonnossa kauniissa harjumaisemassa. Ei tällaista mammuttipalaveria varmaan
sisällä olisi jaksanutkaan. Rastiohjeet oli Heli siististi laminoinut, ja niitä voimme
kyllä jakaa muillekin ryhmille. Käännökset saattoivat olla hiukan parempia, en nyt
tässä kirjoittaessa ole niiden ääressä.
    Yhteisen kasviskeiton teko onnistui hienosti, vaikka keittiö olikin aika pieni. On-
neksi oli kaksi suurta kattilaa, ja monta hämmentäjää. Loput keitosta syötiin sun-
nuntaina ennen lähtöä.
    Iltapalaverissa oli ensin kahden minuutin aika, että kaikki jaksaisivat ainakin
yhden kierroksen. Toisella kierroksella oli viiden minuutin aika, ja tunnelmien pur-
kaminen onnistui paremmin.
    Illalla tietysti jatkettiin tarattelua aika kauan, vaikka raitisilma-myrkytys taisi
vaivata useampia. Aamusella mietiskeltiin ensin 5 minuuttia rumpua kuunnellen,
ja purkukierroksen jälkeen sitten vielä hitaammalla tahdilla kymmenen.
    Sitten juotiin lähtökahvit ja paluumatka alkoi, kuka minnekin. Oli ehkä huo-
mattu, että taipaletta on takana jo jonkin verran, jotain on jo saavutettu. Ja mat-
kaseura on ainakin mukavaa. Tunnelma on aina näissä viikonlopuissa hyvin avoin,
suora ja rehellinen. Tuntuu että koko aika on yhtä palaveria. Ja kukin saa olla
miten on - ei oo pakko jos ei taho.

Liisa
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AAL 20 VUOTTA OULUSSA

Alkoholistien aikuisten lasten toiminta alkoi Suomessa vuonna 1987 pääkaupunki-
seudulla. Oulussa ryhmä perustettiin vuonna 1990. Kauko M., eräs ensimmäisiä
jäseniä, muistelee alkuaikoja.
    Kauko on lähtöisin alkoholistiperheestä, ryhtynyt itsekin käyttämään alkoholia
ja raitistunut AA:n avulla

Kauko, miten ryhmä alkoi?

- Ryhmä oli aloitettu maaliskuussa vuonna 1990. Sain tiedon toukokuun alkupäivi-
nä, kun Jaska niminen AA:lainen kertoi minulle AA:n aluepäivillä, että Ouluun on
perustettu AAL-ryhmä.
- Ongelmalista oli tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Olin lukenut sen Al-Anonin
tiedotuslehdestä 80-luvun alussa. Totesin, että joku on jossain tajunnut, mitä mi-
nulle on tapahtunut.
- Jaskan lisäksi ryhmässä oli Al-Anoneista Lahja sekä Raija, joka oli tullut uutena
mukaan. Lisäksi oli Heimo niminen kaveri, joka asui Yhdysvalloissa ja lähti kesän
jälkeen takaisin sinne. Hän kannusti ja rohkaisi Jaskaa ja muita.
- Kokoontumispaikkana oli aluksi NMKY:n talo Raatinsaaressa. Jo syksyllä tai vuo-
den 1991 puolella muutettiin Karjasillan AA:n tiloihin, jossa oli pienempi vuokra.
- Aluksi porukkaa oli vähän, mutta vuosina 1991−1995 toiminta oli vilkasta. Tuli
uusia, mutta porukassa oli vaihtuvuutta. Palaverissa oli 10−20 osallistujaa. Oli
nuoriakin, Alateen-ikäisiä, joilla ei ollut AA- tai Al-Anon -taustaa. Lehdessä oli il-
moituksia. Oli hämmästyttävää, miten sana levisi.
- 90-luvun alussa osallistuttiin alkkareina AA:n valtakunnallisille päiville. Vastarin-
taa oli, kun yritettiin saada omat palaverit niihin.

Hiljaisen kauden jälkeen Sorsasaareen

- Vuoden 1996 aikoihin kävijämäärä romahti ja vuosi 1997 oli hiljaista. Kahden
kolmen kävijän voimin pidettiin ryhmä pystyssä.
- Vuonna 1997 oli voimakas rakenneriita AA:ssa. Jaska, Lahja ja Raija olivat jää-
neet pois toiminnasta, ja Oulussa aloitettiin samana vuonna AA-toiminta Sorsa-
saaressa.
- AAL-ryhmä muutti Sorsasaareen vuonna 1998 tai 1999, ja siitä alkoi vilkkaampi
kausi. Aluksi alkkarit kokoontuivat rantasaunalla. 2000-luvun alussa alkoi käydä
niin paljon väkeä, että alettiin pitää kaksi kokousta viikossa. Itse muutin vuonna
2000 Lahteen.
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Ryhmän toimintatavat

- Hesalaisilla oli toimikunta, jossa oli muutama henkilö. Jenkeistä olivat saaneet
kirjallisuutta, joka oli siinä porukassa käännetty. Vihkossa olivat ominaispiirteet,
askeleet ja niiden kehyskertomukset, ja sitä luimme kokouksissa. Vihkosessa ei
ollut perinteitä, mutta ryhmäkäytännöt noudattivat AA:n käytäntöjä, esimerkiksi
omavaraisuus.
- Kokoukset kestivät pari tuntia, yleensä pyrittiin lopettamaan yhdeksään mennes-
sä. Puheenvuoroja ei rajoitettu, minullakin oli tapana pitää vähintään 20 minuutin
puheenvuoroja. Saatettiin ottaa uusintakierros.
- Puheenvuorojen rajoittamisessa oli kahdenlaista koulukuntaa. Valtakunnan päi-
villä isossa porukassa käytettiin munakelloa. Itsellä oli kokemus, että kun puhujaa
jaksettiin kuunnella, niin se auttoi. Myöhemmin alettiin vaatia kellon käyttöä ko-
kouksissa ja siihen siirryttiin. Nyt ajattelen, että kyllä sanottavansa saa sanottua 7
minuutissa.
- En tiedä oliko se Al-Anonista tullut tapa, että kiertävien puheenvuorojen jälkeen
oli vapaata keskustelua, juoruiluakin ja sitten vasta luettiin loppusanat.
- Sanoin kerran, että eikö voitaisi ensin päättää palaveri ja sitten vasta hölistäisiin.
Niin ruvettiin sitten tekemään.

Mitä AAL on merkinnyt sinulle?

- Olin AA:ssa. Siihen aikaan suhtautumistapa toipumiseen ja tunne-elämän herk-
kiin asioihin oli karua. Sanottiin, että raaka peli alkoholistille, halolla päähän, ei se
muuten tajua. Ehkä se tuli AA:n alkuvaiheista 50-luvun Suomessa, jolloin alkoho-
listeilla oli karski mieheys ja raju mentaliteetti. Meikäläinen koki olevansa herkkä
tyyppi. AAL antoi pehmeämmän ja terapeuttisemman lähestymistavan.
- Ongelmalista kuvasi, mitä minulle tapahtui lapsuudessa psykologisesti. AAL oli
ryhmä, jossa oli mahdollisuus puhua niistä asioista.
- Henkilökohtaisesti se on merkinnyt minulle alkoholismin tämän puolen käsittele-
mistä, alkoholismin perheen sairautena. Sai oppia puhumaan ja ymmärtämään
lapselle tapahtuneita asioita. Sai mahdollisuuden käsitellä lapsen kokemuksia.
- On välttämätöntä, että on käsittelypaikka sekä omalle alkoholismille että lapsuu-
den perheen alkoholismille. Kanssa-alkoholismi on sitä, että alkoholistiksi voi tulla
muutenkin kuin juomalla. Se ei riipu juomisen määrästä tai tavasta.

Anna T., Oulu
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HYVÄ MUISTAA JA TIETÄÄ

Yhteystiedot: AAL Keskuspalvelu ry, PL 1233, 00101 Helsinki. aal(at)aal.fi

Askelvihko- ja tulokaskansiot sekä Ison kirjan tilaukset: tilaus(at)aal.fi

Ryhmäluettelomuutokset: otsikolla Web-muutokset: webmaster(at)aal.fi

AAL:n WWW - sivut osoitteessa www.aal.fi
AAL:n keskustelupalsta: www.aal.fi/keskustelu

AAL:n sähköpostilista
AAL:llä on käytössä sähköpostilista, jota käytetään mm. tulevista AAL-
tapahtumista tiedottamiseen. Listalle voi liittyä seuraavasti: 1. Mene www.aal.fi
nettisivulle. 2. Valitse vasemmasta palkista yhteystiedot ja 3. kirjoita Liity sähkö-
postilistalle –ruutuun oma sähköpostiosoitteesi, ja 4. paina LIITY.

Maksut
Kaikki maksut maksetaan tilille SAMPO 800015-71173393. Maksun saaja AAL.
Maksettaessa ilmoitetaan maksun aihe, kuka maksaa ja mitä maksaa, esim. ryh-
mätuki, lehti, askelvihot ym.

Tapahtumat
Jos ryhmä on suunnittelemassa viikonloppua tai muuta tapahtumaa, niin toimi-
kunnalle kannattaa laittaa tietoa tai mahdollisia kysymyksiä osoitteella
aal(at)aal.fi. WWW-sivujen tapahtumat-osioon tulevat ilmoitukset ja muutokset
osoitteella: webmaster(at)aal.fi

AAL –lehti
Tekstejä ja muuta lehtimateriaalia osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi.
Lehdessä julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajan omia näkemyksiä, eivätkä välttä-
mättä edusta AAL :n kantaa asioista.

AAL-lehden tilaaminen
AAL-lehden voi tilata itselleen paperiversiona kotiin postitettuna laittamalla sähkö-
postia osoitteeseen tilaus(at)aal.fi. AAL lehti ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

AAL lehden hinnat: vuositilaus (4 lehteä) ryhmille ilmainen
vuositilaus (4 lehteä) yksityishenkilölle 6,70 €
lisälehti (4 lehteä) 6,70 € (jos esim.
ryhmät haluavat tilata samaa lehteä toisen kappaleen)
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”EIHÄN TÄMÄ OLEKAAN KUOLLUT PUUTARHA!”

Tällaisen havainnon saattaa tehdä alkkari, joka lähtee sisäiselle matkalle. Entä
oletko koskaan tuntenut seuraavalla melko yksinäisellä tavalla: ”Tämä on salainen
puutarha, ja minä olen ainoa koko maailmassa, joka tahdon sen jäävän eloon.”
   Sata vuotta sitten kirjoitettu nuorten romaani Salainen puutarha on täydellinen
toipumiskertomus, jonka henkilöihin aikuinen alkoholistin lapsi pystyy samastu-
maan kokonaan. Päähenkilö Mary ja toiseksi päähenkilöksi nouseva Colin ovat
molemmat vanhempiensa hylkäämiä ja kieltämiä lapsia. Yläluokkaisten perheiden
lapsina heidän ulkoisista tarpeistaan on kyllä huolehdittu niin, että he ovat kasva-
neet hemmotelluiksi, käskeviksi ja koviksi lapsiksi. He halveksivat muita ihmisiä.
Mielentila kuvastuu heidän ulkomuodossaan: he ovat sairaalloisia, laihoja ja ru-
mia.
    Tapahtumat alkavat dramaattisen mukaansatempaavasti Intiassa: heti al-
kusivuilla kolera tappaa yhdessä yössä Maryn molemmat vanhemmat, joita hän
tosiasiassa ei ole lainkaan tuntenut, vaan palvelusväki on kasvattanut hänet. Mary
siirretään erakoituneen holhoojasetänsä valtavaan, yksinäiseen kartanoon Englan-
tiin. Hän on kymmenen vuoden ikäinen. Kymmenen vuotta on myös muurien ym-
päröimä ruusutarha, joka on lukittu sedän vaimon äkillisen kuoleman johdosta ja
pariskunnan silloin syntynyt poika on eristetty yksinäisyyteen, eikä hänen isänsä
ole halunnut nähdä häntä lainkaan. Puutarhan avain on haudattu maahan.
    Eläimet, kasvit ja lopulta ystävyys johdattavat Maryn ulos itseensä lukkiutumi-
sesta. Myötätunto kartanon sopukuista löydettyä, kuolemaa odottavaa Colinia
kohtaan vie molemmat lapset salaiseen puutarhaan. Luonto herää kevääseen, ja
myös lapset ponnistavat pois tuskastaan, löytävät myönteiset tunteet, uuden elä-
män ja terveyden.
    Myötäriippuvaiselle ja addiktille F. H. Burnettin klassikkoromaanin tapahtumat
ovat lohduttavia. Kirjan sanoma on voimakas ja innostava. Voisinko minäkin jona-
kin päivänä tuntea olevani kotona maailmassa ja tuntea riittäväni itselleni ilman
tuskallisten tunteiden toistamista ja ilman tuskallista riippuvuutta? Voisinko olla
vapaa ja onnellinen nauttimaan elämästä? Voisinko minäkin löytää muurien ym-
päröimän, lukitun puutarhani, sisäisen lapseni, ja saada sen kukoistamaan?
    ”Niin kauan kuin Colin huoneeseensa sulkeutuneena hautoi mielessään vain
omia vaivojaan, pelkoaan, heikkouttaan ja ihmisvihaansa ja mietti kyttyrää ja var-
haista kuolemaa, oli hän hysteerinen, puolihullu pikku erakko, joka ei tiennyt mi-
tään auringosta eikä keväästä eikä siitäkään, että hän saattaisi tulla terveeksi ja
seistä omilla jaloillaan, jos vain koettaisi. Kun uudet, kauniit ajatukset alkoivat
työntää syrjään entisiä vastenmielisiä ajatuksia, alkoi elämä palata takaisin hä-
neen, veri virtasi terveenä suonissa ja hän tunsi voimainsa karttumistaan karttu-
van.” Anna T.
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Millainen on sinun hirviösi?

Koko lapsuuttani varjosti hirviö. Minua on helpottanut ajatella isää tai äitiä ilkeänä
monsterina tai alkoholia vahingoittavana oliona tai ajatella viinapullo ilkeäksi hirviöksi,
joka syö koko perheen sisuksiinsa tai ainakin taikoo koko perheen omituiseen minuus-
kuoleman tilaan. Toisinaan olen mieltänyt lapsuuteni hirviön äidin mielensisäiseksi oliok-
si, joka on tunkenut hänestä joka kautta ulos lähettäen etäpesäkkeensä minuun ja niin
tuo sama hirviö on alkanut itää minussa.
    Olen havahtunut huomaamaan, että lapsuuden kauhujen sanoittaminen ja sovittami-
nen hirviömaailmaan on huojentanut minua huomattavasti, se on edistänyt toipumistani.
Aina kun se jokin tunne yksittäisenä arkisena päivänä, tunne, jolle ei meinaa löytyä sa-
noja, kun se on vallannut minut, olen alkanut piirtää hirviökuvia. Yleensä nämä piirus-
tukset ovat sisältäneet ahdistuksen sekaisen pelon ja epävarmuuden hirviömuodossa.
  Vuosien varrella minulle on kertynyt kokonainen hirviögalleria. Viimeksi tänään piirsin
hirviön, oman mielensisäisen sellaisen, se on hirviö, joka toistuvasti arjen tilanteissa saa
minut hylkäämään itseni. Kumma kaveri! Pohdinkin tätä kuvaa piirtäessäni, että kuka tai
mikä suojelisi minua minulta itseltäni?
   Kuvassa ojennan anteliaalla kädellä minuuteni pois, koska hirviö käskee minua teke-
mään niin, annan mukana jopa toimintaohjeet kuinka minuuteni tallataan. Toisessa  ku-
vassa puolestaan seisoo ilkeä linnunnäköinen nainen, ja kuvan teksti sanoo: äidit ovat
ilkeitä korppilokkeja, jotka nokkivat lapsiaan.
   Hyvin monissa kuvissa mukana ovat hirviön pitkät siimaiset käsien ja koukkujen omai-
set lonkerot, jotka toistuvasti eri muodoissaan tunkevat minuuteeni syvälle sen ytimeen.
Musta on myös kuvien keskeisin väri. Lapsuuteni hirveydet saivat aikaan sen, että mi-
nuun tuli paljon mustaa. On ollut tärkeää saada piirtää musta ulos itsestä.

AAL toipumisohjelmamme 4. askeleen  kauna- ja pelkoluettelon tekeminen ja muu nel-
jännen askeleen itsetutkiskelu ovat olleet elintärkeitä itsetutkiskelussa, jonka olen tehnyt
tukihenkilön kanssa. Jo AAL:n alkutaipaleella pyysin itselleni tukihenkilöä, jonka kanssa
askeleita yhdessä otettiin. Tuo suhde oli turvallinen mahdollisuuteni opetella luottamaan,
puhumaan ja kuuntelemaan. Itsetutkiskelusta on tullut tapa olla olemassa. Tuo koke-
musten jakamissuhde tukihenkilöön on edelleen olemassa.
    Olen tullut tässä matkan varrella huomaamaan, että minulle ei riitä pelkojen ja kau-
nojen kirjaaminen sanalliseen muotoon paperille eikä edes niiden sanominen toiselle ih-
miselle ääneen. Kirjoittamisen ja jakamisen lisäksi olen tarvinnut sisäiselle lapselle omi-
naisempia tapoja tuoda julki tuntemuksiaan. Tämä sisäiselle lapselle ominaisempi tapa
on ollut pelkojen ja kaunojen piirtäminen. Sanat eivät ole riittäneet kuvaamaan, varsin-
kaan sitä syvintä pelkoa ja tuskaa, jonka alkulähde on jo elämäni vauva-ajassa ja ajassa,
jolloin en vielä osannut puhua ja kirjoittaa.
   Kirjoittaminen ja puhuminen ovat minuuden puolistani sen aikuisen keinoja toimia,
jotka hyödyttävät minua kokonaisvaltaisesti. Mutta on olemassa pelko ja häpeän juuri,
joka on syvempi, hurjempi, väkevämpi, hirviömäisempi, kuin mitä yksikään sana tai
kaikki maailman sanat yhdessä voivat kuvata. Tähän olen tarvinnut piirtämistä.
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Ensin olin mykkä enkä osannut puhua. En tarkoita tällä konkreettista mykkyyttä vaan
sellaista kykenemättömyyttä puhua oikeasti asioista. AAL:ssä olen oppinut puhumaan
oikeista asioista. Puhe on loppujen lopuksi hämäävää. Kokemusten jakaminen puhumalla
on olennainen osa toipumista, mutta niin lähellä on se, että puhumme turhaan ja vää-
ristä asioista, jolloin puheesta tulee itseämme satuttavaa meteliä. Lörpöttely itse asiassa
satuttaa minua. Piirtäminen on myös opettanut minut kuuntelemaan itseäni. Kun itse
puhun, saatan puhumalla etäännyttää itseni itsestäni. Näin ollen sanallinen rukoilemi-
nenkin tuntuu toisinaan meteliltä. Piirtämällä olen voinut opetella kuuntelemaan sisintäni
ja ilmaisemaan asioita ja alueita, johon ei edes ole sanoja. Piirtäminen ovat minulle mie-
tiskelyä ja rukoilua.
   Luulen, että itsetutkiskelun alussa minkäänlainen piirustelu ei olisi auttanut minua,
sillä olin todella lukossa itseni kanssa. Nyt puolestaan on sanojen lisäksi myös kuvien
aika ja hirviögalleriani karttuu edelleen. AAL:ssä voisimme ottaa esimeriksi jonkin vii-
konlopun tai iltatapahtuman teemaksi hirviögallerian. Jotain pelkoon liittyviä kuvia onkin
AAL tapahtumissa jossakin vaiheessa piirrettykin. Myös piirtäminen on muuten ollut
teemana. Itselleni hirviöitä piirtäessä tärkeää on ollut rauha ja yksityisyys. Ryhmässä
tällainen on haasteellista. Kuviin liittyvään jakamiseenkin kannattaa kiinnittää huomiota:
olen huomannut, että omien kuvien selittäminen vahingoittaa minua, samoin kuin että
toiset kommentoivat niitä. Kuvat tavoittavat hyvin herkän ulottuvuuden minuudesta.
   Hirviögallerian rinnalla myös toisenlaisesta piirtämisestä on ollut minulle apua itsetut-
kiskelussani. Nimittäin piirtämällä olen hakenut muotoa sille korkeammalle voimalle, jo-
hon haluan elämässäni uskoa.
    Piirsin ensin hirviögalleriaan kuuluvan lapsuuteni muokkaaman näkemyksen korke-
ammasta voimasta, joka oli ilkeä, tuomitseva ja puolueellinen. Jossain määrin tajusin
tämän kuvan hallitsevan tämän päivän elämän uskoani ja luottamustani. Seuraavaksi
piirsin kuvan korkeammasta voimasta, johon haluan uskoa. Värit olivat kirkkaammat.
Piirtämisen lisäksi kirjoitin joitakin apusanoja Jumalakuvaani ja yksi niistä erityisesti oli-
vat sanat ”minun Jumalani.” Pitkin AAL taipalettani olen aina vähän väliä ehättänyt itseni
ajattelemasta, että 12-askeleen ryhmissä vallitsee yhteinen korkeampi voima, josta jää
minulle jotain, jos jää. On ollut mukava tajuta, että minulla on oma luottamukseni ja us-
komukseni, näkemykseni ja se saattaa erota hyvinkin paljon muiden ihmisten mukaan
lukien ryhmätovereiden suhteen.

Sari M.

QQQQQQQQQQQQQQQQqqqqq

Olen oppinut hiljaisuutta puheliaalta,
kärsivällisyyttä kärsimättömältä ja

ystävällisyyttä epäystävälliseltä;
kuitenkin, niin kummallista kuin se onkin,

olen kiittämätön näille opettajilleni.

- Kahlil Gibran
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Sujuuhan se näinkin
sulkemalla
viiltoja väistämällä
tunteet tukahduttamalla

Lainatuilla lavasteilla
kylmiin lakanoihin
kietoutumalla
uupuneilla unelmilla
päivästä päivään

Tyhjyys tarttuu
olemattomuuden olkapäähän
ikijään iholle jättää

Sujuuhan se näinkin

- yhdessä yksin

- Anne L.

Sisäisen lapsen ja aikuisen minän
erottaminen toisistaan
mahdollistaa lapsen puolustamisen
aikuisen voimalla ja vahvuudella.

- Anna

En voi muuttaa sitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut.
Se ei ole velvollisuuteni.
Ei tarvitse vaatia itseltään mahdotonta.
Voin muuttaa tulevaisuuden.
Se on mahdollista.
Suuntaan tästedes energiani lapsen lohduttamiseen.
En yritä muuttaa lasta tai sen tunteita.
En vaadi sisäiseltä lapseltani enää mitään.
Päästän irti kaikista vaatimuksista sitä kohtaan.

- Anna

Uneni takana syvässä yön pimeässä mi-
nuuteni maakuopassa, olen minä,
todellinen minuuteni.

Olen kutsumassa sitä esiin,
mutta ei se vielä tahdo tulla,
ei se uskalla.

Tämä on kuin kaivaustyötä, vähitellen,
vähitellen häpeän maanöyhtää pelon ai-
nesta kaivan pois edestä, että todellinen
minuuteni voisi vihdoin olla totta tässä
maailmassa.

- Nuppunyytti -
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Oman tarinan sanoittaminen

Silloin kun tulin ryhmiin, ominaispiirteiden listaa kutsuttiin ongelmalistaksi. Myöhemmin
kun siitä saatiin uusi käännös, näiden ominaispiirteidemme luetteloa alettiin kutsua
pyykkilistaksi. Useimmiten se luetaan meillä ryhmän alussa ja pidän juuri tästä pyykki-
listan versiosta. Tuo lista on ollut minulle kuin kutsu tutkimusmatkalleni itseen. Tuosta
listasta olen tunnistanut itseni. AAL taipaleeni alussa sain oivalluksen, että hei oireilleni
on nimi ja oireeni eivät ole tulleet tyhjästä. Minulla on tietyt ominaispiirteet sen seurauk-
sena, että olen kasvanut toimimattomassa perheilmapiirissä. Kaikki tuntui loogiselta.
   Nykyään kuuntelen pyykkilistaa hieman eri tavoin. Niin moni asia minussa on muuttu-
nut. Ne kohdat joiden aluksi ajattelin olevan sellaisia, että eivät päde minuun ollenkaan,
ovatkin tulleet erityisen todeksi elämässäni ja jotkut piirteet ovat jopa poistuneet. Eräs
mielenkiintoinen piirre pyykkilistaan on myös tullut, nimittäin aina kuullessani sen, halu-
aisin lisätä siihen jotain, sanoittaa sen omin sanoin. Kuten:
- Meitä on lapsena kaltoin kohdeltu ja sen takia pelkäämme elämää ja kuolemaa, tämän
vuoksi olemme alkaneet käyttäytyä itsetuhoisesti ikään kuin näin ratkaistaksemme pelon
ongelman. Myös rajojemme puuttuminen sekä tukahdutetut tunteet ovat ajaneet meidät
toimimaan tavalla, jolloin elämme itseämme tavalla tai toisella satuttaen, että tuntisim-
me edes jotakin.
- Olimme luonnostamme uskovia, luovia ja eloisia lapsia ja persoonia, mutta pelon ja
häpeän ilmapiiri nujersi meidät ja esti meitä kasvamasta ihmisiksi, joiksi meidät on tar-
koitettu. Aikuisena tunnemme lukkiutuneisuutemme ja etsimme vapautusta vankilas-
tamme itsemme ulkopuolelta.
     Nämä ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeät sanamuodot. Itsetutkiskelun tiellä
olenkin huomannut, että minulle on tärkeää saada sanoittaa omin sanoin tarinaani sekä
toipumiseeni liittyviä asioita. Pyykkilista onkin ollut oiva ovenavaus tähän: se tekee täys-
osuman valmiilla sanamuodollaan ja houkuttaa minut tutkimaan itseäni. Löytämään
omat sanat sille mitä minulle on tapahtunut.

Sari M.
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Forssassa uusi AAL-ryhmä:

Forssan uusi AAL-ryhmä on aloittanut 19.8.2009 keskiviikkona klo 18-20. (Ryhmä
on jatkossakin siis keskiviikkoisin klo 18-20). Ryhmä kokoontuu osoitteessa: Kar-
tanokatu 16, 30100 Forssa. (Seurakunnan kerhohuone, sisäänkäynti kulman takaa
(ei suoraan Kartanonkadulta)

QQQQQQQQQQQQQQQQQ

KAIKKI AAL-RYHMÄT HUOMIO!

Ryhmiä pyydetään mitä kauniimmin ilmoittamaan ryhmäluetteloon yhdyshenkilön
puhelinnumero. Tämä siksi, että jos ryhmään tulija ei löydä ryhmää, hän voisi tar-
kistaa, onko tulija oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Meille toimikuntaan on tullut
joitakin kiukkuisia ja turhautuneita kyselyitä, emmekä valitettavasti voi auttaa. Eli
pliis, yhden ryhmässä aika usein käyvän henkilön numero (tai ryhmän oman pu-
helimen numero) netin ryhmäluetteloon! Kiitos!

Tietoa kaipaillaan erityisesti mm. Tornion ja Parikkalan AAL-ryhmästä; huhuu ha-
loo oletteko olemassa, voisiko joku ilmoittaa toimiiko ryhmä vai ei? Tietoa vaikka-
pa sähköpostilla: aal(at)aal.fi

Terveisin AAL toimikunta

QQQQQQQQQQQQQQQQQ

Tähän lehteen voi lähettää tekstejä, kuvia, kokemuksia, juttuja omaan henkilö-
kohtaiseen toipumiseen liittyen sekä olleisiin tapahtumiin liittyen. Tulevien tapah-
tumien tiedotteita yms. otetaan vastaan. Lehden oma sähköpostiosoite on: per-
honen(at)aal.fi.

QQQQQQQQQQQQQQQQQ

AAL –pikkujoulut tulevat taas, katso seuraava sivu!

AJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTA

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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PerinteinenPerinteinenPerinteinenPerinteinen

AAL Pikkujoulu
Tunnelmallisessa Tunnelmallisessa Tunnelmallisessa Tunnelmallisessa Toivakan PartiokolkassaToivakan PartiokolkassaToivakan PartiokolkassaToivakan Partiokolkassa

4.12. -  6.12.20094.12. -  6.12.20094.12. -  6.12.20094.12. -  6.12.2009
- Palavereja
- Joulujuhla ruokineen lauantai-iltana
- Joulupukki
- Laulua ja leikkejä
- Saunomista
- Mukavaa yhdessäoloa ja tunnelmaa

Hinta 45 euroa, mikä sisältää koko viikonlopun ruoat ja majoituk-
sen, maksetaan AAL:n tilille 800015-71173393

27.11.2009 mennessä.
Laita maksaessasi viestikenttään:

Pikkujoulut/Oma nimi

Varaa mukaan omat liinavaatteet tai makuupussi ja pyyhe,
 sekä pikkulahja pukin konttiin (noin 5 euroa).

Ilmoittautumiset Paula puh. 050 – 544 4831.

Tervetuloa viettämään

pikkujoulua yhdessä!!!
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Pyykkilista

Nämä luonteenpiirteet näyttävät olevan meille yhteisiä johtuen siitä, että meidät
on kasvatettu toimimattomassa perheessä.

1. Meistä tuli eristäytyneitä sekä ihmisiä ja auktoriteettihahmoja pelkääviä.
2. Meistä tuli hyväksynnänhakijoita ja kadotimme siinä ohessa identiteettimme.
3. Pelkäämme vihaisia ihmisiä ja kaikkea henkilökohtaista arvostelua.
4. Meistä tulee alkoholisteja ja/tai menemme alkoholistien kanssa naimisiin tai
löydämme jonkun muun pakonomaisesti käyttäytyvän persoonallisuuden, kuten
työnarkomaanin, täyttääksemme sairaat hylkäystarpeemme.
5. Elämme elämäämme uhrin näkökulmasta ja tuo heikkous vetää meitä puoleen-
sa rakkaus- ja ystävyyssuhteissamme.
6. Meillä on ylikehittynyt vastuuntunto ja meidän on helpompi huolehtia muista
kuin itsestämme; näin meidän ei tarvitse katsoa liian läheltä omia virheitämme.
7. Saamme syyllisyydentunteita, kun nousemme puolustamaan itseämme sen si-
jaan, että antaisimme periksi muille.
8. Tulimme riippuvaisiksi kiihtymyksestä.
9. Sekoitamme rakkauden ja säälin ja meillä on taipumus ”rakastaa” ihmisiä, joita
voimme ”sääliä” ja ”pelastaa”.
10. Olemme tukahduttaneet traumaattisen lapsuutemme tunteet ja olemme me-
nettäneet kykymme tuntea tai ilmaista tunteitamme, koska se sattuu niin paljon
(kieltäminen).
11. Tuomitsemme itsemme ankarasti ja meillä on hyvin alhainen omanarvontun-
ne.
12. Olemme riippuvaisia persoonallisuuksia, jotka kammoavat hylkäämistä ja
teemme mitä tahansa jatkaaksemme suhdetta, ettei meidän tarvitsisi kokea tus-
kallisia hylkäämisen tunteita, joita saimme eläessämme sairaiden ihmisten kanssa,
jotka eivät koskaan olleet emotionaalisesti läsnä meitä varten.
13. Alkoholismi on perhesairaus; meistä tuli para-alkoholisteja (myötäriippuvaisia)
ja omaksuimme tuohon sairauteen kuuluvia piirteitä, vaikkemme edes juoneet.
14. Para-alkoholistit ovat ennemminkin reagoijia kuin toimijoita.
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