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tua menneisyyttä. Meillä on kiire nauttia elämästä. 
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PERHONEN - Alkoholistien aikuisten lasten tiedotuslehti 
 
Alkoholistien aikuiset lapset on vertaistukeen ja itsehoitoon perustuva ryhmä, jonka 
jäseniä ovat sellaiset aikuiset henkilöt, joiden lapsuuden perhetaustaan on kuulunut 
toimimattomassa perheessä kasvaminen. Tällaista toimimattomuutta on voinut olla 
vanhempien alkoholismi, voimakas uskonnollisuus, perheessä vallitseva väkivaltainen, 
ankara tai arvosteleva ilmapiiri jne. Joukossamme on myös ihmisiä, jotka kokevat 
yleisesti ottaen 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 ko-
telosta.  
     Selviytyäkseen perhosena luonnossa oikea perhonen tarvitsee kaiken sen voiman, 
minkä se saa kamppaillessaan itsensä vapaaksi kotelosta. Näin on myös meidän koh-
dallamme. Meidän tulee elää kipumme läpi, koska juuri se kasvattaa meitä. AAL on 
auttanut meitä kohtaamaan tuon kivun ja vapautumaan siitä. 
    Tämä lehti tiedottaa toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista sekä kertoo, keitä 
me Alkoholistien aikuiset lapset olemme. Haluamme lehden välityksellä viestittää toi-
pumistarinaamme: toipuminen on mahdollista. Hyvin moni meistä ei edes aluksi tien-
nyt, kuinka koteloituneita olimme. Vähitellen aloimme tunnistaa noita asioita ja 
aloimme kasvaa irti kivusta. Tänään useat meistä voivat todeta, että toipuminen lap-
suuden perheen aiheuttamasta kivusta on todella mahdollista. Perhonen on vapautu-
nut kuorestaan! 
 
Lehden voi tilata itselleen kotiin paperiversiona laittamalla sähköpostia osoitteeseen 
tilaus(at)aal.fi. Lehden hinta 6,70 € vuosi. Lehti ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa. 

Lehden voi myös ladata netin kautta pdf-tiedostona osoitteesta www.aal.fi kohdasta 
materiaalit. 
 

 



 

 

 

3 

PERHONEN –  
 

Alkoholistien aikuisten lasten tiedotuslehti………………………………………………….2 
Sisällys………………………………………………………………………………………………..3 
Alkusanat…………………………………………………………………………………………4  
Koottua kokemusta kummitoiminnasta……….. ……………………………5 
Miten ajaa rikkinäisellä autolla……………..……………………………….…………8 
Onnellisuus…………………....…………………….…………………………..……………….9 
Oodi kotiin löytäneelle minuudelle…………….…………………………………………….11 
Anonyymi Krokius ………………………………………………………………………..….14 
Anna itsellesi mahdollisuus…….……………………………………………………15 
Blueskid:Todesta ja kuvitellusta.........................……………………………….16 
Ajankohtaista…………………………………………………………………………………..…18 
Hyvä muistaa ja tietää………………………………………………………………19 
Pyykkilista………………………………………………………………………………………….20 

 

 

 

KIRJOITA AAL LEHTEEN – yhdessä teemme tämän lehden 
 

Voit kirjoittaa omista toipumiskokemuksista, tunteista ja ajatuksista. Voit kirjoittaa myös 
millaisia oivalluksia ja ajatuksia toipumisohjelmaamme tai AAL toimintaan liittyen olet 

kokenut. Kirjoitukset voivat olla kertomuksia, ihmettelyitä, kysymyksiä, runoja, jne. 
 

Myös AAL ryhmät voivat olla aktiivisia lehden teossa ja lähettää tapahtumiinsa liittyviä 
ilmoituksia lehteen laitettavaksi. Olisi myös kiva jos tapahtumia järjestettäessä joku nii-
hin osallistuja kirjoittaa jutun omista tunnelmistaan ja kokemuksistaan, jne. Jos joku 

haluaa harjoitella toimittajan tehtäviä, voi ryhmätovereita tai muita aal:n jäseniä haasta-
tella ja tehdä lehteen jutun, mahdollisuuksia on monia.  

 
Seuraava AAL lehti ilmestyy joulukuussa 2010.  

Tekstit, runot, piirustukset, kuvat, tapahtumien tiedotteet yms.  
lähetetään marraskuun loppuun mennessä:  

perhonen(at)aal.fi 
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ALKUSANAT: SAIRAS RIIPPUUVUUTENI  
 

AAL-kokouksessa puheenvuoro aloitetaan tervehtimällä muita jäseniä ja 
kertomalla oma nimi sekä se, että on alkoholistin tai muulla tavalla toimimattoman 
perheen aikuinen lapsi. Aikuinen lapsi on meillä muutakin kuin sen tosiasian tun-
nustamista, että kohtalonani on ollut syntyä häiriintyneeseen perheeseen. Aikui-
nen lapsi on ikään kuin nimike meitä vaivaavalle sairaudelle. Oireyhtymää kuva-
taan tarkasti kokouksissa yleisesti luettavissa ongelmapiirteissä. Ne kuullessaan 
useimmat meistä ovat oivaltaneet, mikä meitä vaivaa. Löydämme sairautemme ja 
samalla löydämme itsemme aikuisina lapsina. Tässähän on kuvattu minun per-
soonallisuudenpiirteitäni! 

Aikuinen lapsi nimike kuvaa sairauttamme muullakin tavalla kuin on-
gelmapiirteiden kautta. Se kertoo reagointimallista, jonka mukaan taannumme 
lapsiksi ja lapsen käyttäytymiseen kohdatessamme vaikeita tilanteita. Vastoin-
käymisiä kohdatessamme taannumme toistamaan lapsuudessa oppimiamme mal-
leja. 

Sairaudestamme käytetään myös nimitystä läheisriippuvuus. Se kuvas-
taa voimakasta taipumustamme muodostaa riippuvuussuhde läheiseen ihmiseen. 
Riippuvuuteen liittyy toisen hallinta ja jatkuvat pelot hylkäämisestä. Riippuvuuteen 
kuuluu myös toistuva tarve saada huumetta tai huumausta, mitä se sitten läheis-
riippuvuudessa onkaan.  Voisiko se olla tarve kieriskellä säännöllisin väliajoin 
emootioissa, kuten pelon, hylkäämisen, kaunan, syyttelyn ja hallinnan vatkaami-
sessa. Sillä tavalla panemme mielemme sekaisin ja olemme kuin humalassa. Kier-
re voi laueta jostain todellisesta tunnekokemuksesta, jota emme osaa kohdata 
sellaisenaan, vaan lisäämme siihen mausteeksi kaikki vanhat vihat, pelot, petty-
mykset ja syytökset. Se on kuin huumetta johon ajan itseni kerta kerran jälkeen. 
Annoksen jälkeen tulevat sitten itsesyytökset, krapula ja sen jälkeen hetken tyy-
neys, kunnes kehä alkaa uudelleen. 
Nimitin itseäni läheisriippuvuusholistiksi, kun ymmärsin, että tämähän on se huu-
me, josta hörpin lääkitäkseni loukkaantuneisuuttani. Lopulta todellisuus painoi 
hartiat kokonaan kenttään. Myönsin jääneeni tappiolle. Vasta kun kohtasin itseni 
kasvoista kasvoihin ja totesin, että tämä ei voi jatkua, olin valmis luopumaan riip-
puvuudestani. Asetin rajan itselleni sanomalla itselleni, että tämä ei voi jatkua. 
Vaihtoehtona on kaiken kauniin ja arvokkaan kuoleminen, unelmieni kuoleminen 
ja minun kuoleminen tai sitten tällaisesta käyttäytymisestä luopuminen. Valintaa ei 
ollut vaikea tehdä. Hieman sen jälkeen minulle kirkastui oma viidennen askeleen 
sisältö eli luonteenvajavuuksieni todellinen luonne. Se oli kurittomuus, uhma ja 
tottelemattomuus. Siltä osin olin jäänyt jonnekin 3−5 -vuotiaan tasolle. Sillä kas-
vualustalla rehottivat sitten muut luonteenvajavuuteni.  
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Eräässä tämän lehden jutussa kirjoittaja nimeää tautinsa takiaispallok-
si. Uudessa pyykkilistassa puhutaan myötäriippuvuudesta. Omaksuimme tuohon 
sairauteen eli riippuvuuteen kuuluvia piirteitä eli olemme sairastuneet riippuvuu-
teen.  

    Anna Inkeri 

 
 
 
 
KOOTTUA KOKEMUSTA KUMMITOIMINNASTA 

 
Oululaiset järjestivät heinäkuun lopussa neljän tunnin mittaisen teema-
kokouksen, jossa oli aiheena kummina toimiminen. Ohjelmassa oli ly-
hyitä alustuksia sekä kokemusten jakamista. 
 
Kummin tehtävät voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen: 12-askeleen 
ohjelmaan opastamiseen ja tukihenkilönä toimimiseen. Seuraava teksti 

on koottu iltapäivän aikana esille tulleista ajatuksista. 

 
Me tarvitsemme tukihenkilöä toipuaksemme alkoholismin tai muun häiriintyneen 
toimintahäiriöisen perheen vaikutuksista. Emme voi ratkaista ongelmiamme yksin 
tai kertomalla vain niistä ryhmissä. 12. askeleen paranemisliike on syntynyt alun 
perin kahden ihmisen kohtaamisesta, ja paranemisohjelman tekeminen ja askelei-
den läpikäyminen yhdessä on ydin, johon toipuminen perustuu.  
 
Jotta saisi mahdollisimman suuren hyödyn AAL:stä, tulokkaita rohkaistaan otta-
maan itselleen kummi heti. Kummin olisi hyvä olla henkilö, joka osaa itse käyttää 
ohjelmaa ja opastaa askeleiden käyttöön. Kummin tarkoitus on toimia myös tuki-
henkilönä, jonka kanssa voi jakaa kasvun vaiheita. Kummi on kanssakulkija, joka 
jakaa omaa kokemustaan. Parantavan suhteen nimittäjä on yhteinen halu toipua, 
ja kumpikin on lähtenyt omalle matkalleen kohti eheyttä ja vapautta.  
 
Ilman kummia voi olla, että nojaamme vain omaan tahtoomme elämässämme ja 
yritämme selvitä ongelmistamme yksin. Voi olla, että elämästä tulee meille taakka, 
jonka läpi me yritämme mennä ryhmien avulla. 
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Kun jaamme kokemuksiamme askeltyöskentelyssä, me löydämme oman ihmisyy-
temme harhakuvitelmien alta ja oma elämämme paljastuu meille itsellemme.  Pa-
laamme todellisuuteen. Sisäisiin impulsseihin reagoiminen lakkaa ja muuttuu elä-
män elämiseksi. Voi olla, että olemme katkaisemassa useiden sukupolvien takaa 
tulevia ketjuja. 
 
Purkaaksemme traumamme me tarvitsemme pienimmän mahdollisen me-yksikön, 
jossa kokemuksemme ja tunteemme voivat nousta pintaan. Ne eivät yleensä voi 
nousta ryhmätilanteessa, jos yritämme jakaa tuskaamme ryhmiin, vaan me tarvit-
semme turvallista suhdetta. Me lähdemme yhdessä löytöretkelle ja opimme para-
nemaan. Parantavasta suhteesta muodostuu kahdensuuntainen ja kumpikin löytää 
oman tarvitun osansa. 
 
 
Totuudenmukaisuus 
 
Me tarvitsemme totuudenmukaisuutta ja suoruutta. Monet meistä ovat kasvaneet 
perheissä, joissa ei ollut luvallista ilmaista suoraan tunteita, ajatuksia tai koke-
muksia. Nyt me opettelemme.  
 
Me tarvitsemme rehellisiä peilejä, jotka kertovat meille omasta elämästämme. 
Alamme nähdä itsemme ihmisinä, jotka ovat todellakin sairastuneet hengelliseen 
sairauteen. Meidät on kaikki luotu terveiksi ja onnellisiksi ja jostain syystä kukin 
meistä on kadottanut tuon tilan.  Kerromme totuudenmukaisesti itsestämme ja 
pian me huomamme, että alamme toimia siten ryhmien ulkopuolellakin. 
 
Kummiudesta 
 
Kummi voi vain jakaa kokemuksensa ja elämäntarinansa eikä antaa neuvo-
ja tai ohjausta mihinkään. Me emme tee diagnooseja toistemme ongelmista, me 
emme analysoi.  On vaarana, että muodostuu terapiasuhteita, jotka eivät paran-
na. Me emme tarjoa toisillemme terapiaa elämämme ongelmiin. Me jaamme ko-
kemuksemme ja vain kokemuksemme ja etsimme omaa osuuttamme. 
Tämä on tärkeää.  
 
Me emme ole mahdollistamassa toistemme ongelmien jatkumista.  Jos kummilta 
itseltään ei löydy vastaavaa kokemusta, hän voi opastaa jakamaan asiasta jonkin 
toisen ihmisen kanssa. Mutta me emme jaa toistemme kokemuksia. Kummi voi 
yleensäkin rohkaista jakamaan kokemusta useampien ihmisten kanssa. 
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Tehokas kummi seuraa kummitettavan toimintaa ja voi rohkaista häntä toimi-
maan myös muissa tehtävissä ryhmässä, kuten joissain palvelutehtävissä.  Kum-
meja voi olla useampia ja kummisuhde voi muodostua pitkäaikaiseksi tai väliaikai-
seksi. Olemme aiemmin myös saattaneet joko palvoa ihmisiä tai sitten pyrkiä hal-
litsemaan heitä. Tämä on mahdollista myös kummisuhteessa. Kummisuhteen tulisi 
aina olla tasaveroinen. Tavoitteena on, että jonain päivänä kummitettava voi olla 
itse kummina ja näin nousta omille siivilleen yhdeksi kanavaksi ja vain luojastaan 
riippuvaiseksi. 
 
Jos aiomme olla kummeina voi olla, että me pelkäämme rikkovamme toisen tai 
olevan vastuussa toisen paranemisesta. Voi olla, että me pelkäämme, että koke-
muksemme ei riitä tai että emme osaa. Me opimme ja kokemuksemme riittää. 
Saatamme myös pelätä jakaa kokemuksemme toiselle ja olla epäluuloisia paljas-
taa itsemme. Me olemme vastuussa vain siitä, että jaamme oman kokemuksem-
me. Toisen ihmisen paraneminen on hänen ja hänen korkeamman voimansa väli-
nen asia. Me voimme vain kertoa kokemuksemme matkalta ja elämästämme. 
Jaamme toivomme ja rohkeuden kokemukset. Pelkojen kohtaaminen on helpom-
paa näin. Monesti ne ihmiset, joiden me ajattelemme olevan kauimpana meistä ja 
vastenmielisimpiä ihmisinä, tuovat meille eniten, kun jaamme elämäämme. Voi 
olla, että joskus on hyvä jakaa kokemusta eri sukupuolta olevan ihmisen kanssa. 
Joskus käy niin, että dialogia ei synny. Me emme masennu vaan jatkamme eteen-
päin ja vain kylvämme siemenen.  
 
Ohjelman tekeminen 
 
Ohjelman toteuttaminen on oleellinen osa toipumista. Se on kirjoitettu muistiin 12 
askeleeksi ja sen tekeminen tapahtuu yhteistyönä eikä yksilösuorituksena. Me laa-
dimme yhteistyössä kauna-, häpeä- ja pelkoluettelomme (tai mitä tutkiskeluja si-
nun ryhmässäsi käytetäänkään.) Tutkimme sitä, mitä pahaa meille tehtiin ja mitä 
pahaa olemme itse tehneet. Alamme nähdä oman osuutemme asioihin ja sen, mil-
laisia meistä on tullut. Pyrimme katsomaan myös hyviä puolia. 
 
Alamme pian tuntea itsemme: mitä tunteita meillä on, mikä meitä ohjaa, mitä 
ajattelemme itsestämme ja maailmasta. Tämä matka jatkuu pitkään. Toipumisoh-
jelman toteuttaminen vie paranemisemme toiselle tasolle ja parantaa ymmärrystä 
ohjelmasta. Me emme toivu jakamalla pahaa oloamme ja sairaita käyttäytymista-
pojamme ryhmässä. Voimme helpottaa oloamme hetkellisesti, mutta se ei riitä 
meille. 
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Voi olla, että me pelkäämme toipumista enemmän kuin mitään muuta ja koko 
toipumisohjelma tuntuu meistä vastenmieliseltä.  Tämä on hyvä. Paraneminen on 
joskus pelottavinta koko maailmassa ja ohjelman tekeminen tuntuu vastenmieli-
simmältä asialta maailmasta. Joskus me potkimme ja rimpuilemme kaikilla voimil-
lamme paranemista vastaan. Korkeampi voimamme näkee rimpuilemisemme ja 
hyväksyy sen aina. Lopulta me aina väsymme ja nöyrrymme elämän edessä. Mo-
nesti paraneminen on vaikeinta mitä ikinä olemme tehneet maailmassa. Lopulta 
me näemme oman osuutemme elämässämme ja näemme ne olosuhteet, jotka 
sysäsivät meidät toimimaan kuten toimimme.  
 
      Jussi V. 
 
 
 

                 Miten ajaa rikkinäisellä autolla? 

 
 

 

 
 

Kartoita viat. 
 
Selvitä autokorjaamosta mitkä niistä voidaan korjata. 
 
Opettele selviämään jäljelle jäävien vikojen kanssa — opit pa- 
remmaksi kuskiksi. 
 
Muista, vain harvalla meistä on täydellinen ajokki! 
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ONNELLISUUS 

 

Olen onnellinen. Olen ollut jo pidemmän aikaa, mutta yllätyn silti aina tajutessani sen. En 

ole vieläkään tottunut siihen. Olen kolmekymppinen. Tähän asti olen keskittynyt purka-

maan menneisyyteni lastia, olen kuorinut sipulia ja itkenyt kipeyttäni. Olen muistanut aina 

vain pahempia ja pahempia asioita lapsuudestani, asioita, joita en olisi halunnut muistaa. 

Muistamaan minut pakotti henkinen ja fyysinen loppuun palaminen. Jos voimani eivät yk-

sinkertaisesti olisi loppuneet, jatkaisin pakoiluani edelleen. Mutta minulle tuli seinä vas-

taan. En enää jaksanut kannatella elämäni raameja ja julkisivua yksin, omin voimin. Olin-

han tehnyt sitä jo pikkuvauvasta lähtien. Äitini ja isäni eivät kyenneet antamaan minulle 

ansaitsemaani turvaa ja tukea. 

 

Loppuun palamisen seurauksena minun oli pakko hakea itselleni apua. Pääsin terapiaan ja 

lopulta löysin ryhmätkin. Kävin terapiassa todella pitkään, mutta en sinä aikana koskaan 

uskonut, että voisin oikeasti parantua. Uskoin käyväni terapiassa vain siksi, että oppisin 

elämään vammojeni kanssa, että oppisin jotenkin sietämään sitä mustaa aukkoa, joka ei 

koskaan täyttyisi.  

 

Pikkuhiljaa asioita alkoi kuitenkin tapahtua. Aloin avautua elämälle. Huomasin, etten tien-

nyt yhtään, kuka olin. Olin elänyt ulkoa asetettujen odotusten mukaisesti. Olin suorittanut 

vaikka minkälaisia asioita, puskenut raivolla itseäni eteenpäin elämässä tajuamatta, mikä 

kaiken tarkoitus oli. Olin rakentanut ympärilleni paksun muurin, joka alkoi nyt ensi kertaa 

rakoilla. Muuri esti pahoja ihmisiä satuttamasta minua, tappamasta minua tuskaan. Mutta 

se esti myös minua kokemasta mitään hyvää, nauttimasta asioista ja ottamasta vastaan 

rakkautta. Olin ollut ihmissuhteessa erään ihmisen kanssa neljä vuotta. Hän sanoi minulle 

joka päivä: ”Minä rakastan sinua.” Neljä vuotta seurusteltuamme rupesin ensimmäistä ker-

taa miettimän, että hän ehkä tarkoitti, mitä sanoi. Siihen asti tuo lause ei ollut merkinnyt 

minulle mitään. En voinut uskoa olevani rakkauden arvoinen. 

 

Muurini alkoi halkeilla yhä pahemmin. Välillä tunsin sen fyysisenä kipuna. Kävellessäni 

kadulla tunsin olevani alaston, heikko, vailla turvaa. Hajosin kappaleiksi. Samalla tunsin 

olevani irrallinen kaikesta, kaikista. En ollut oikea ihminen. En ollut kukaan.  

 

Aloin rakentaa itseäni uudelleen. Tietyt asiat alkoivat merkitä minulle jotain, niistä tuli 

minulle tärkeitä asioita. Aloin opiskella, kiinnostua asioista ja ihmisistä. Avauduin ja aloin 

kasvaa. Pikkuhiljaa elämästäni putosivat pois ihmiset ja asiat, jotka eivät olleet minulle 

hyväksi. En enää vetänyt puoleeni hyväksikäyttäviä ja ilkeitä ihmisiä. Pystyin olemaan 

oma itseni eri tilanteissa, pystyin sanomaan oman mielipiteeni, vaikka minua jännittikin, 

että mitä sitten tapahtuu. Mutta minulla oli mielipide! Ihan oma mielipide! 

 

Minulle kaikkein vaikeinta on ollut läheisyys. En ole pystynyt kokemaan olevani turvassa 

kenenkään kanssa. Olen pelännyt kokea hyviä asioita, koska olen ajatellut, että ne otetaan 
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minulta pois. Nyt aloin kuitenkin kokea omituisia tuntemuksia. Välillä tunsin, miten 

kumppanini välitti minusta. Tunsin hänen hellyytensä koskettavan minua suoraan sisältä; 

muurini oli todella murtunut. 

 

Yhä edelleen minulle tulee hetkiä, jolloin pelkään. Saatan pelätä, mitä muut ajattelevat 

minusta. Saatan pelätä, että minulle nauretaan, minua haukutaan tai että minut hylätään. 

Näitä hetkiä en kuitenkaan koe usein. Suurimman osan ajasta olen rento, oma itseni ja in-

nokas elämään elämääni, tekemään asioita, jotka ovat minulle tärkeitä, nauttimaan elämäs-

tä. Olen alkanut opiskella alaa, joka minua kiinnostaa, olen saanut hyvän työn ja jopa pe-

rustanut oman yrityksen. Olen menestynyt. Olen muodostanut ihmissuhteen erittäin kiltin 

ja luotettavan ihmisen kanssa. Olen uskaltanut tehdä asioita, joista en olisi voinut ennen 

edes unelmoida. Nykyään ainoa suuri ongelmani on se, että on olemassa niin monia mie-

lenkiintoisia asioita, joita haluan tehdä, ettei aikana tunnu millään riittävän. Olen kärsimä-

tön, koska haluan tehdä niin monia asioita, kokea niin monia elämyksiä ja matkustaa vielä 

niin moneen paikkaan. Kun minua pelottaa, muistutan itseäni kaikesta siitä, mitä olen elä-

mässäni kokenut, ja mietin, onko tämä edessäni oleva asia yhtä pelottava. Nyt olen aikui-

nen ja voin päättää, millaisten ihmisten kanssa olen tekemisissä. Voin päättää, minne me-

nen ja mitä teen. Enää en ole olosuhteiden ja sairaiden ihmisten armoilla. Olen todella kii-

tollinen ja kyllä, olen onnellinen. 

 

-Anna 
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OODI KOTIIN LÖYTÄNEELLE MINUUDELLE 

 
En ole koskaan oppinut juomaan. Se on hyvä asia sanovat jotkut viisaat. Ehkä se on ihan 

hyvä asia, mutta sehän ei oikeastaan kerro muusta kuin siitä, että en ole oppinut käyttä-

mään alkoholia pahaaoloa lieventävästi. MUTTA muita keinoja kylläkin olen oppinut 

käyttämään. Näiden muiden keinojen vuoksi tuntuu, että olen ollut todella sekaisin. 

 

   Yksi näistä keinoista on ollut parisuhteeseen ripustautuminen. Tiesin jo vuosia sitten, 

että elin puolison kautta, mutta pelkkä tietäminen ei ole minua koskaan auttanut. Kun sit-

ten AAL:n myötä pääsin katsomaan tuota piirrettäni silmästä silmään, aloin nimittää itseä-

ni takiaispalloksi. Olin todella luja tarrautumaan. En osannut elää omaa elämääni enkä 

osannut antaa toisen elää omaansa.  

 

   Ihmettelin mihin energiani ja elämäni hupeni: tuntui etten ehtinyt tehdä mitään. Aika ja 

elämä vain katosivat jonnekin. Kaikki asiat ikään kuin menivät ohi ja meniväthän ne. Mi-

nulla oli uhkatutka päällä, tiedättehän sen tutkan, joka on viritetty erittäin herkälle taajuu-

delle ja loppupeleissä kaikki toisen tekeminen, meneminen tai tekemättä jättäminen ovat 

uhka. Elin koko ajan muualla kuin tässä ja nyt. Uuvutin tässä kujanjuoksussa itseni. 

 

    Olen uuvuttanut itseni myös työllä. Painanut töissä kuin hullu ylikierroksilla, vertaillut 

itseäni muihin. Lienee ei ole olemassa sellaista elämiseen liittyvää toimintoa, jolla en olisi 

uuvuttanut itseäni. Olen ollut aina hyvin innokas nuolemaan elämän ilmiöiden ääripintoja 

kieli verelle asti. 

    Kun olin ollut AAL:ssä mukana 5 vuotta, huomasin elämässäni olleen meneillään vuo-

den jakson, jolloin en ollut uuvuttanut itseäni oikein millään. Paljon elämän iloa ja sellais-

ta merkillistä vapautta pääsi virtaamaan elämääni ja minuun. En oikein osannut olla enää 

huolissaankaan mistään. Kaikki oli siis erittäin hyvin, KUNNES sain päähäni alkaa todella 

elää omaa elämääni.  

 

    Juu kyllä tähän asti väitän, että olin tehnyt itsetutkiskelutyötä päästäkseni hivuttautu-

maan oman elämäni reunalle ja kun siihen pääsin, olin vain siinä ”hollilla” odottamassa ja 

katselemassa näkymiä. Siinähän se elämä menee kivasti reunalla roikkuessa ja nauttiessa 

vapauden sulokkaasta tunteesta.  

 

    Joinakin aikoina pelko törkkäsi takaisin sinne entiseen ja siinä mentiin kuperkeikkaa ja 

askelia takaperin, kunnes sain taas hivutettuani itseni siihen oman elämäni reunalle. AAL-

taipaleen 5-vuotispäivän kunniaksi olo oli siis kaikin puolin mukava, elämä tuntui kauniil-

ta ja elämisen arvoiselta juuri siinä – ja sitten sen tajusin, että olinkin vasta oman elämäni 

reunalla arpomassa, että alkaisiko vai eikö alkaisi. Jos jäisikin hollille kellumaan. Liotta-

maan varpaitaan reunalta elämän virtaan, ei kai sitä tohtinut mukaan hypätä, sittenhän voi-

si elämään tulla vaikka mitä tuntuville. 



 

 

 

12 

    Itsetutkiskelu oli viiden vuoden aikana tuonut monia asioita pintaan. MUTTA toipu-

misohjelma ”ryökäle” toi elämääni sen, että niiden ikävien mielen kökköjen ja nöyhtien 

lisäksi esiin tulivat myös vahvuuteni sekä unelmat ja toiveet. Ne mustat mielen kököt oli-

vat itse asiassa helppoa käsiteltävää unelmiin verrattuna.  

 

    Olin valinnan edessä. Ajattelin, että voisin jäädä hengailemaan oman elämäni reunalle, 

siinä oli turvallista ja olin siinä aivan onnellinen. Mutta ei. Kävi toisin. Minä hulluuttani 

päätin tarttua omiin unelmiini. Se oli hyppy tuntemattomaan, hyppy joka oli tehtävä. Hyp-

py joka rysäytti kaiken levälleen. Kukaan ei voinut varmistaa minulle, että hyvin siinä käy. 

Minun oli vain luotettava unelmaani ja olinhan jo oppinut luottamaan elämään, kyllähän 

tästä luottamusta riittäisi. Olin valmis elämään omaa elämääni hinnalla millä hyvänsä, kävi 

miten kävi, tuli mitä tuli. (ja niin se hullu hyppäsi) 

 

Sen myötä tuli todella paljon. Tuli paljon kokemuksia, ihmisiä, tunteita, luovuutta, elämän 

iloa, pelkoa ja epävarmuutta. Mielenkiintoiset ovet aukesivat. Pelkokin irvisti erityisen 

väkevästi ja näyttävästi; sellaista irvistystä en ollut vielä nähnytkään; hämmästyneenä kat-

soin irvistävää pelkopeikkoa silmästä silmään.  

 

    Epävarmuus toi huomaamatta mukaan paineita uudesta elämästäni, kierroksia, mutta 

sain itseni niistä kiinni. Olin kerrankin kartalla ja kompassin kera. Osasin rauhoittua ja ot-

taa iisisti ja kaiken keskellä pidin mielessäni hyvittämisen itselleni: kuljen kohti unelmaa-

ni, elän sitä todeksi päivä päivältä. Tulkoon pelko, tulkoon vaikka sata pelkoa, olen päät-

tänyt kulkea tästä. Sain monia onnistumisen kokemuksia ja oivalluksia. Tuntuipa kerran-

kin hyvältä hyvittää itseään vuosien tuhotyön jälkeen. 

 

    Mutta uusi elämä kovensi otteita. Ilotulituksena uudelle elämälleni tulivat merkilliset 

unihäiriöt. Mitenkäs muutenkaan: päivällä kaikki oli hyvin, mutta yön musta näytti ilkeät 

kasvonsa. Öisin minut riisuttiin ihan paljaaksi. Pelot tulivat hyökyaaltona. Olin aina ollut 

hyvä nukkuja ja nyt, juuri nyt kun olin alkanut elää omaa elämää, löytyi mielensopukoista 

vielä suurempi mörön köriläs, joka otti meikäläisestä luulot pois: joka öiseen kauhukohta-

ukseen herätessäni ja unissani makuuhuoneesta paetessani heräten keittiössä hikisenä ja 

tuskaisena ihmettelin mitä ihmettä tapahtuu?  

 

    Elin omaa elämääni. Päivisin asiat olivat ok, mutta öisin jatkui tämä kummallisuus. 

Löysin monia tarinoita elämästäni ja sain monia oivalluksia asiasta. Uuden elämäni tähti-

hetkiäkin oli. Touhusin ja tein ja olin kunnossa. Siinä vierähti vuosi. Vähitellen koin kui-

tenkin väsymyksen valtaavan enemmän alaa, ja kun läheisen ihmisen kuolemaan liittyvät 

käytännönjärjestelyt täyttivät arkeni ja kun ne alkoivat olla lopuillaan, kaaduin uupuneena 

vaaka-asentoon ja totesin, että olen uuvuttanut itseni.  

 

   Katsoin uupunein silmin taaksepäin viimeistä vuotta elämästäni. Olin ottanut riskin ja 

alkanut elää omaa elämääni, mutta tietenkin olin kuvitellut sen sujuvan kivuttomasti ja 

helposti. Pelko on viekas kaveri, sillä on melkoiset hämäysliikkeet; se saa toimimaan 
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vaikka millä tavalla, jolloin energiaa kuluu. (Pelko saa myös olemaan toimimatta ja täy-

sin hyvin selityksin itsensä kätkien. Mutta omalla kohdalla touhuaminen on ollut aina tapa 

toimia pelätessä.)  

 

    Huomasin pelon herättämät paineet ja epävarmuuden ja kuinka se työnsi minua yhä lu-

jempaan touhuamiseen. Räpiköin. Sekin on hyvä saavutus, käsittääkseni linnut pesästään 

lähtiessään räpiköivät jonkin aikaa, minulla siihen on nyt mennyt vuosi. Räpiköinnissä ei 

siis ole mitään pahaa, se ainakin osoittaa, että on kokeillut lentää omilla siivillään.  

 

   Nyt katson kaikkea hölmistyneenä 6-vuotistaipaleeni kunniaksi. Mites tästä eteenpäin. 

Ajatella niin kömpelö voi olla ihmislapsen elämän ensiaskeleet. Lohdullista on ehkäpä se, 

että uupumisen yhtälö piti sisällään touhuamista ja elämää, joka liittyy kerrankin ihka 

omaan elämääni. Aiemmin olen puuhastellut itseni väsymyksen partaalle vain ja ainoas-

taan toisten elämää hämmentämällä. 

 

   Entäs nyt? Mieluiten kaivautuisin suloiseen passiivisuuteen ja kelluisin unohtaen tien, 

jonka olen valinnut kuljettavakseni. Mutta minä en voi, en voi sillä tavalla hylätä itseäni. 

Minun on jatkettava sinne minkä tunnen oikeaksi. Sitä paitsi uupumus antoi minulle ainut-

laatuisen mahdollisuuden laittaa itselleni rajat: vuosien itsetutkiskelu aiheutti sen, että 

aloin tulla näkyväksi, mutta on aika raakaa ja repivää tulla näkyväksi, kun ei ole vielä rajo-

ja. Sitä leviää maailmaan kuin vetelä linnun uloste. Uupumus toi pintaan terveen vihan, 

jonka myötä oli mahdollista laittaa rajat. Tässä olen minä, älkää tulko minuun. Menkää 

pois pääni sisältä. Yhtenä iltana kirjoitin häätöilmoituksen päässäni määrääville ihmisille. 

 

   Nyt minulla on rajat ja tuntu omasta elämästäni. Olen sen ytimessä. Kaikki muuttuu ko-

ko ajan, mutta kehoni sekä tunteeni ovat kartta matkallani. Mielenkiintoinen haaste on se, 

että elämä järjestää usein tilanteita, jotka ovat toisintoja lapsuudesta. Vielä saattaa nousta 

hyvinkin vahvoja vanhoja tunteita tähän päivään ja olen ihmeissäni; äh mitä tapahtuu, mitä 

tämä nyt sitten muka on. Sisäisen lapseni kuuluu saada kokea nuo tunteet.  

 

    Elämä järjestää useinkin tilanteita, jotka herättävät minussa haavoitetun lapsen tunteet. 

Elän parhaillaan sellaisen keskellä juuri nyt: tietyt tapahtumat ja kuviot ovat nostattaneet 

pintaan nuo lapsen tunteet täsmälleen sellaisena kuin ne olivat silloin 26 vuotta sitten, kun 

ne minulle 7-vuotiaana tyttönä tapahtuivat. Tämä on juuri se hetki lapsuudesta, joka oli 

olennainen ja se ”viimeinen” niitti itseni kadottamiselle. Rakastan näiden asioiden löyty-

mistä. Se vapauttaa minua. 

 

    Tämän edellä mainitun kautta olen saanut oivaltaa, että suurin haavani ei ole se, että 

olen tullut lapsena hylätyksi. Suurin haavani on se, että tullessani lapsuudessa hylä-

tyksi, tunsin pettymystä ja pelkoa ja nämä tunteeni häpäistiin. Noh mitä sinä nyt iso 

tyttö, et kai sinä omaa äitiä pelkää, lopeta nyt, älä höpötä. Näin ollen aikuisuudessa olen 

saanut nähdä elämästäni lukuisia tilanteita, joissa pelko painaa häpeä nappulaani. Puhdas 

pelko ei tunnu siihen verrattuna juuri miltään. 
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Onnellisuus on minulle mielentila. Se ei ole mitään mikä on ulkopuolellani, vaan se on 

minussa. Ennen onnellisuuden tilalla oli häpeä tai pelkomielentila. Silloin elin aikaa, jol-

loin pyrin saamaan jotain itseni ulkopuolelta ollakseni onnellinen. Joskus kuvittelin onnel-

lisuuden olevan sitä, että mikään ei ole epävarmaa ja hommat sujuvat hyvin. Nyt tiedän, 

että onnellisuuteen liittyy olennaisena kyky elää täydesti ja olla sinut epävarmuutensa 

kanssa. Nyt koen, että en tarvitse mitään, minulla on jo kaikki. Siinä mielentilassa on hyvä 

kulkea kohti unelmiaan. Ei ole enää vaatimuksia eikä epäonnistumista, minulla todellakin 

on jo kaikki mitä tarvitsen. 

   Nyt ymmärrän myös miksi en vuosia sitten kun fyysisesti aikuiseksi kasvettuani piti al-

kaa päättää omasta elämästäni, miksi en uskaltanut tehdä tiettyjä valintoja. Nyt kun olen 

tehnyt näitä valintoja, olen saanut huomata, että pelko ja epävarmuus ovat olleet niin ko-

vat, että kestin ne vasta nyt, kun ensin useamman vuoden rakensin elämänluottamustani 

AAL:ssä.  

    AAL ei ole tarjonnut minulle vain mahdollisuutta kasvaa yli lapsuuden kivun ja pelon 

vaan tarjonnut myös työkalut alkaa elää todeksi sitä elämää, joka on minulle tarkoitettu. 

Olen alkanut eheytyä, unelmat ovat alkaneet toteutua. En ole enää vain alkoholistiperheen 

aikuinen lapsi, vaan elämässäni on myös muita sektoreita. Paljon hyvää on tullut osakseni; 

ei se ole ollut mikään helppo ja kivuton tie, vaan todellinen synnytystapahtuma.  

 

Kiitän elämästäni. Kiitos kuuluu ensisijaisesti sille ihmiselle, joka fyysisesti synnytti mi-

nut, hänessä oli minun kokoinen aukko, josta kömmin maailmaan. Kiitos kuuluu myös  

henkisen syntymäni kätilöille  

 

Sari M. 6 vuotta, 9 kuukautta. 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

15 

 

 Anna itsellesi mahdollisuus 
  
  Halusin kirjoittaa itselleni kirjeen, tässä se nyt tulee! 

Kunpa et piinaisi itseäsi siitä, millaisia vaikeuksia muut ihmiset ovat 
elämääsi tuoneet. Tietysti sinulla on oma osuutesi, mutta siihen, mitä 
sinulle tapahtui lapsena, et ole millään lailla syypää. Ympärilläsi olleilla 
aikuisilla oli vastuu hyvinvoinnistasi, mutta he olivat monelta osin ky-
vyttömiä sitä kantamaan. Jos voisit kokeilla, että vaikka yhden päivän 
ajan et muistelisi tekemisiä virheitä tai väärinkohtelua, jonka kohteeksi 
olet joutunut. Tapahtunutta ei saa vähätellä, mutten tahdo, että hautau-
dut pahojen asioiden alle, sillä elämässä on niin paljon hyvääkin. Olen 
pahoillani, että olen vaatinut sinulta niin paljon. Ei sinun tarvitsisi tehdä 
töitä viikonloppuisin tai yrittää suorittaa kaikkea täydellisesti. Se ei ole 
tuonut onnentunteita vaan on saanut katkeraksi – miksi minun aina täy-
tyy raataa? Ei tarvitse, elämä on muutakin kuin työtä, tuloksia tai ”pa-
remmaksi tulemista”.  
 Onnellisuudessa tai hyvän olon tunteessa ei ole mitään hävettä-
vää. Saat olla onnellinen, tyytyväinen tai kylläinen, saat pitää hauskaa ja 
unohtaa pyykit narulle ”liian pitkäksi” aikaa. Ei sinun tarvitse hävetä si-
täkään, että tässä muka ”kirjoitat itsestäänselvyyksiä”, ja että kaikki 
muut varmasti jo osaavat elää paremmin ja itseään rakastaen. Ei itses-
tään huolehtimisestakaan tarvitse tehdä suoritusta. Jos tunnustelet si-
simpääsi, tunnet varmasti sen, mitä oikeasti haluat tehdä vaikka viikon-
loppuna. Voit kyllä siivotakin, mutta ei koko päivää. Mukavaa on ollut 
vaan mennä ulos puutarhaan tai läheiseen metsään oleilemaan.  Muis-
tatko, siitä pidit jo lapsena. Harmi ettet enää pääse sinne kotipihalle 
leikkimään, koska vanhassa kodissa asuvat nyt muut, mutta puut ja ki-
vet ovat täälläkin oikein mukavia. 

 
 Sinulle terveisin Minä 
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BLUESKID: AIKUISNA LASNA 

 
 

 

Todesta ja kuvitellusta 
 

 
Kuluneen kesän aikana sain tilaisuuden kurkistaa elokuvien kulissien taakse osallis-

tuessani Hollywoodissa paikallisia studioita esitelleelle kiertoajelulle. Neljässäkym-
menessäviidessä minuutissa tulin ensimmäistä kertaa aivan täysin tietoiseksi elokuvi-
en teon petoksellisesta luonteesta. Kierron aikana vastaani tulivat nuoruuteni eloku-

vahahmoista niin Spielbergin Tappajahai kuin Hitchcockin Norman Bateskin. Eivätkä 
kumpikaan tuntuneet miltään luonnossa nähtyinä. 

   
Mutta aikoinaan valkokankaalla zoomattuina ja musiikin pauhaessa... 
Voi veljet. 

 
Filmimaailman keinotekoisuutta pohtiessani tulin miettineeksi myös oman sisäisen 
lapseni vielä aikuisiälläkin luomia kauhukuvia ulkomaailmasta. 

 
Lestadiolaistaustaiselta äidiltäni sain mm. sen opin, että ”maailma” on paha paikka ja 

ettei "maailmallisiin" ihmisiin kannata luottaa. Isäkin varoitteli ehtimiseen "pitkätuk-
kaisien" joutumisesta "jymäytetyiksi". 
 

Millaisia hedelmiä nämä opit aikuisena kantoivatkaan? 
 
Kasvua tukevan ja hoivaavan vanhemmuuden normaaliperheessä luoman perustur-

vallisuuden puuttuessa olin itselleni pelkojeni vastapainoksi luoman "yliruusuisen" 
mielikuvitusmaailmani pauloissa aikuisiässäni yhä alttiimpi kaiken maailman hui-

jauskuvioille, joista yksi sitten anastikin minulta huomattavan summan rahaa. Huija-
tuksi tulemisen oivaltamista seurasi sitten masennus ja paluu koko ajan taustalla ol-
leeseen ulkomaailman pelkoon. 

 
Ehkä vanhemmat yrittivät varoitella meitä koska tiesivät etteivät meidän perässämme 

ehtisi joka paikassa juosta varjelemassa; jumalansa ja rahan perässä he kuitenkin 
juoksivat kuin rotat oravanpyörässään. Isänikin peloitteli parempien valvontatoimien 
puutteessa meitä kotijärvessämme kuulemma lymyilevällä Näkki-hirviöllä, joka veisi 

meidät, jos uskaltautuisimme menemään uimaan silloisen kotitalomme jyrkkään kal-
liorantaan. Pelottelun tuloksena sain itselleni syvän veden 
pelon ja siitä johtuvan heikon uimataidon.  

 
Missä nuo kuvitellut kauhuhahmot nyt ovat? Siellä ne tuntuvat vieläkin piilotajun-

nassa jylläävän…  
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Olisikohan aika tehdä AAL-kiertoajelu omassakin mielessä?  Nähdä miten itsensä ja 
muiden sinne luomat mahtavimmatkin järkäleet ovat niiden hollywoodilaisten tavoin 

vain ohuita lasikuitukulisseja ja siellä lymyilevät pelottavimmatkin hirviöt pelkkiä 
mielikuvituksessa luotuja ja valtaviksi suurenneltuja taruolentoja. 

 
Sellaiselle kierrokselle ainakin minä haluaisin päästä. 
Kuka tulee mukaan? 

 
-Blueskid- 
 
 
 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 
RYHMÄT 
 

On esitetty toive, että Helsinkiin saataisiin oma naisten AAL-ryhmä. Kiinnostuneet 
voivat laittaa viestin osoitteeseen aal(at)aal.fi, niin saatte tiedon muista kiinnos-
tuneista.  
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

 
Oivalsin vihdoinkin, että tarvitsen muita ihmisiä. 
En pärjää yksin. 
Eikä niin ole tarkoitettukaan. 
Ei ole kyseessä epäonnistuminen, jos tarvitsen muita. 
Tarvitsevuuteni takia minun tulisi kohdella muita rakkaudellisesti. 
Kaiken, minkä teen toisille, teen itselleni. 
On kyse luonnonlaista, henkiinjäämisestä. 

     - Anna - 
 

 

mailto:aal@aal.fi
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KUMMITYÖSKENTELYN VIIKONLOPPU KOLMPERÄSSÄ  

pe-su 24.− 26.9.2010 

Sisältönä AAL:n 12-askeleen toipumisohjelma; alustuksia, palavereita; ruokaa, 
saunomista, uimista ja vapaata illanviettoa  

Järjestäjinä yhteistyössä Oulun AAL ja Urhokkaat Espoosta. Hinta 35 e, jonka voi 
maksaa tilille 800015 - 70440645, viite: Kummi vkl. 
Ota mukaan omat lakanat, pesuvälineet ja pyyhe. 
Huom! Paikkoja on rajoitetusti ja ruokaa varataan ilmoittautuneille, joten sitovat 
ilmoittautumiset 17.9.10 mennessä Hilpalle, mimu6(at)luukku.com, 
puh. 045 273 4477 
Kolmperäkoti sijaitsee Espoossa Kirkkonummen rajalla, Kolmperäntie 1, 02820  
Espoo. 
 

AAL-VIIKONLOPPU KOLMPERÄSSÄ 22.-24.10.2010 TEEMANA TUNNESYÖMINEN 

Viikonloppu alkaa pe klo 18.00 majoittumisella ja palaverilla klo 20.00 ja päättyy 
su n. klo 15.00.  

 
Aiheen mukaisesti osallistujilla on mahdollisuus tarkastella omia syömistottumuk-
siaan osana omaa toipumista, elämänhistoriaa ja selviytymistapaa. Palavereita ai-
heen tiimoilta sekä saunomista, yhdessäoloa ja rentoutumista. 
 
HUOM! Viikonloppuna EI ole yhteistä ruokatarjoilua, vaan jokainen tuo omat 
eväät. Ota mukaan helposti ja nopeasti valmistettavaa tai lämmitettävää ruokaa, 
jotta saadaan keittiöhommat sujumaan hyvin. Ota mukaan myös omat lakanat ja 
saunomisvälineet. 
 
 
Hinta 20e. Maksu tilille 800015-70440645 ja viite: Tunnesyöminen. 

 
 

AJANKOH-

TAISTA 
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HYVÄ MUISTAA JA TIETÄÄ 
 
Yhteystiedot: AAL Keskuspalvelu ry, aal(at)aal.fi 
  
Askelvihkot, tulokaskansiot ja Ison kirjan tilaukset: tilaus(at)aal.fi  
 

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

AAL:n WWW--ivut 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 tiedottami-
seen. Listalle voi liittyä seuraavasti: 1. Mene www.aal.fi nettisivulle. 2. Valitse vasemmasta 
palkista yhteystiedot ja 3. kirjoita Liity sähköpostilistalle –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. ryhmätuki, lehti, askelvihot ym.  
 

Tapahtumat 
Jos ryhmä on suunnittelemassa viikonloppua tai muuta tapahtumaa, niin toimikunnalle kannat-
taa 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 välttämättä edusta 
AAL:n kantaa asioista. 
 

AAL-lehden tilaaminen 
AAL-lehden voi tilata itselleen paperiversiona kotiin postitettuna laittamalla sähköpostia osoit-
teeseen perhonen(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) 

 

http://www.aal.fi/
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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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