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PERHONEN - Alkoholistien aikuisten lasten tiedotuslehti 
 
Alkoholistien aikuiset lapset on keskinäiseen apuun ja itsehoitoon perustuva ryhmä. Jäseniä 
ovat sellaiset aikuiset henkilöt, joiden lapsuuden perhetaustaan on kuulunut toimimattomassa 
perheessä kasvaminen. Tällaista toimimattomuutta on voinut olla vanhempien alkoholismi, voi-
makas uskonnollisuus, perheessä vallitseva väkivaltainen, ankara tai arvosteleva ilmapiiri. Jou-
kossamme 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 jäse-
nyysvaatimus on halu toipua toimimattomassa perheessä kasvamisen vaikutuksista. Monet 
meistä ovat tunnistaneet itsensä pyykkilistan ominaispiirteistä ja tulleet lähimpään AAL-
ryhmään.  
 

Lehden nimi PERHONEN perustuu itsehoitomenetelmämme 12. askeleen kehyskertomuksen ver-
taukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat synnyttäneet meille monia luonteenvajavuuksia 
ja aiheuttaneet henkistä kipua, joista olemme AAL:n avulla alkaneet toipua. 12. askeleen kehys-
kertomuksessa toipumista verrataan perhosen vapautumiseen kotelosta.  
 
Luonnossa oikea perhonen tarvitsee kaiken sen voiman, minkä se saa kamppaillessaan itsensä 
vapaaksi kotelosta, jotta se selviytyisi perhosena. Näin on myös meidän kohdallamme. Meidän 
tulee elää kipumme läpi, koska juuri se kasvattaa meitä. AAL auttaa meitä kohtaamaan tuon 
kivun ja vapautumaan siitä. 
 
Tämä lehti tiedottaa toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista. Se toimii myös kokemuksen 
jakamisen välineenä. Haluamme jakaa kokemuksemme, voimamme ja toivomme siitä, että toi-
puminen on mahdollista. 
 
Haluamme lehden välityksellä viestittää toipumistarinaamme. Moni meistä ei edes aluksi tiennyt, 
kuinka koteloituneita olimme. Vähitellen, kun kuulimme toisten jakavan kokemuksiaan, aloimme 
tunnistaa noita asioita ja aloimme kasvaa irti kivusta. Tänään useat meistä voivat todeta, että 
toipuminen lapsuuden perheen aiheuttamasta kivusta on todella mahdollista. Perhonen on va-
pautunut kuorestaan! 
 
Tämän lehden voi tilata itselleen kotiin paperiversiona AAL:n web-sivujen kautta tai laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen perhonen(at)aal.fi. Lehden hinta 8 € vuosi. Lehti ilmestyy noin 4 ker-
taa vuodessa. Lehden voi myös ladata netin kautta pdf-tiedostona osoitteesta www.aal.fi koh-
dasta materiaalit. 
 

Kirjoittajat vastaavat itse kirjoitustensa sisällöstä. Ne eivät edusta AAL:n kantaa kokonaisuudes-
saan.  
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KIRJOITA AAL-LEHTEEN – yhdessä teemme tämän lehden! 
 

Voit kirjoittaa omista toipumiskokemuksistasi, tunteistasi ja ajatuksistasi. Voit kirjoittaa 
myös, millaisia oivalluksia ja ajatuksia toipumisohjelmaamme tai AAL-toimintaan liittyen 

olet kokenut. Lehteen voi lähettää myös runoja, sarjakuvia ja piirroksia. 
 

Myös AAL-ryhmät voivat olla aktiivisia lehden teossa ja lähettää tapahtumiinsa liittyviä 
ilmoituksia. Olisi myös kiva, jos tapahtumia järjestettäessä joku niihin osallistuja kirjoit-
taisi jutun omista tunnelmistaan ja kokemuksistaan. Jos joku haluaa harjoitella toimitta-
jan tehtäviä, voi ryhmätovereita tai muita AAL:n jäseniä haastatella ja tehdä lehteen ju-

tun. Kaikki aineisto on tervetullutta.  
 

Seuraava AAL lehti ilmestyy syksyllä 2015.  
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.  
tulee lähettää viimeistään toukokuun loppuun mennessä:  

perhonen(at)aal.fi 
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ALKUSANAT: RESPEKTIÄ 12 PERINTEELLE  

Olemme lapsenkengissä 12 perinteen soveltamisessa. Näin meillä Suomessa AAL-toiminnassa, kun tove-

riseura on toiminut täällä kohta 30 vuotta. Vuonna 2017 tulee 30 vuotta siitä, kun ensimmäinen ryhmä 

aloitti Riihimäellä.  

Olemme saaneet 12 askelta ja 12 perinnettä AA:lta. 12 perinnettä muotoutuivat lukuisten epäonnistumis-

ten, yritysten ja erehdysten kautta sinä aikana, kun ensimmäiset AA-ryhmät aloittivat hapuilevan toimin-

taansa. Lopulta kokemukset kirjattiin 12 perinteeksi, jotta voisimme ottaa oppia toisten kokemuksista.  

12 perinnettä on kuitenkin välttämätön osa toveriseuran toimintaa. Perinteisiin on koottu kokemus, jonka 

mukaan toimimalla 12 askeleen ryhmän toiminta onnistuu. Me olemme päässeet valmiiseen pöytään! 

Käyttääkö ryhmämme 12 perinnettä asiakokouksissaan? Olemmeko saaneet kokemusta siitä, miten 12 

perinnettä voi soveltaa ryhmätoiminnassa esiin tuleviin ongelmiin?   

Ajatelkaapa tuoretta ryhmää kaikkine ongelmineen: pyydetäänkö iso kirja lahjoituksena, haetaanko avus-

tuksia, miten kokouksen vetäminen ja kokouspaikan avaaminen järjestetään, osallistutaanko paikalliseen 

mielenterveyspäivään. Jos osallistutaan, niin miten osallistutaan? Mitä tekstejä luetaan, kun joku innokas 

kantaa kokoukseen juuri ostamansa elämäntapaoppaan? NLP:tä kokeillut haluaa pitää kurssipäivän 

NLP:stä? Joku jäsen esiintyy koko nimellään paikallislehdessä?  

12 perinteestä löytyy vastaus kaikkiin ryhmää vaivaaviin ongelmiin.   

Perinteet takaavat toveriseuran yhtenäisyyden. Yhtenäisyys syntyy siis perinteiden mukaisesta toiminnas-

ta; yhtenäisyys ei edellytä yhdessä toimimista tai yhteen paikkaan kokoontumista. ”ACA:n perinteet 

hahmottelevat toveriseuran yhtenäisyyden (sivu 487, iso kirja)”.  

12 perinteen kautta AAL-toiminta on yhtenevää kaikkialla. Kuitenkin jokainen ryhmä on omassa toimin-

nassaan itsenäinen, ja se tarkoittaa, että sen ei tarvitse ottaa vastaan mitään määräyksiä.   

Kotiryhmäni järjesti vapaamuotoisen iltapäivätapaamisen, jossa oli nyyttärit ja saunottiin. Teimme myös 

harjoituksen, jossa syvennyttiin 12 perinteeseen improvisaation keinoilla. Parin hengen pikkuporukat nos-

tivat kukin hatusta yhden perinteen, suunnittelivat 15 minuutin ajan, miten tämän perinteen sisällön voisi 

esittää pienen näytelmän avulla muille. Katsojat sitten arvailivat, mikä perinne oli kyseessä. Lopuksi 

hieman keskusteltiin ja esitettiin kysymyksiä. Näin vietimme oikein mukavan keväisen iltapäivän.     An-

na-Inkeri  
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         ALKOHOLISTIEN AIKUISTEN LASTEN VALTUUSTOKOKOUS VUONNA 2015 
 
Aal-Valtuustokokous Toivakan leirikeskuksella 27-29.3.2015. Muistio 
 
Läsnä palveluedustajista ja toimikunnan jäsenistä: Hannu Tikkurila pe., Jan Lahti pe., Sanna 
toim.k., Pirjo Nurmes pe., Lahja JKL pe., Risto Kuopio pe ja toim.k., Anna toim.k., Irja toim.k., 
Jari toim.k., Hanna toim.k., Heidi Soukanryhmä pe., Arttu Allut HKI pe., Eeva Oulu pe., Riitta 
Turku pe., Päivi Polvijärvi pe. 
 
Kokouksen toimihenkilöiden valinta ja ääntenlaskijat. 
  -Puheenjohtaja Risto, Sihteeri Heidi, ääntenlaskijat  Seija ja Jari. 
 
Raportti menneen vuoden Aal-toimikunnan tekemisistä. 
 
Toimikunnan rooli tapahtumien järjestämisessä. - Haluttiin palauttaa keskusteluun: Viimevuoden 
kokouksen päätös että toimikunta vähentää järjestelyvastuutaan kesäleiristä ja pikkujouluista. 
Päätöksen mukaan toimikunnan vastuulla on ko. tapahtumien järjestelyjen käynnistäminen ja 
itse järjestelyvastuu on vapaaehtoisesti tarjoutuneen ryhmän/ ryhmien vastuulla. 

- Valtuustokokouksen vuoden 2014 päätös pysyy voimassa. Eli: "Päätettiin, että toimikun-
ta voi vähentää järjestelyvastuuta, mutta on enemmänkin toiminnan käynnistäjä ja voi 
siirtää järjestämisen työryhmälle tai jollekin ryhmälle." (kokouspöytäkirja 2014). 

 
Yhden vuosittaisen valtuustokouksen sijaan kaksi. - On ehdotettu: Yhden valtuustokokouksen 
sijaan kahta valtuustokokousta, tarvittaessa useamminkin, jos tulee pikaisempaa käsittelyjä vaa-
tivia asioita. Ehdotuksessa ”varsinainen” valtuustokokous jonka yhteydessä olisi myös yhdistyk-
sen kokous, voisi olla kuten tähän asti. Toinen tai useammat muut voisivat olla rakenteeltaan 
kevyempiä, esim vain yhtenä päivänä. 

-Valtuustokokouksia järjestetään edelleen yksi vuodessa. 
 

Ehdotus vakiokaytännöstä Aal-tapahtumien ”alkumuodollisuuksissa”. -  Asian esille nostaneen 
ryhmä ehdotus kuuluu kokonaisuudessaan näin: ” Ehdotamme, että aal- tapahtuman aluksi 
(varsinkin viikonloput/leirit) yleisesti varoitettaisiin alkuesittelyssä (varsinkin uusia) jäseniä lähei-
syysasioista, koska jotkut ovat kokeneet, että heidän fyysiset rajansa on ylitetty epäsopivalla 
koskettelulla kyseisissä tilaisuuksissa. Tapahtumissa olisi hyvä olla nimettynä jokin vastuuhenki-
lö, jolle voisi tulla kertomaan, jos joku kokee, että hänen fyysiset rajansa on ylitetty. Sen jälkeen 
asia voitaisiin selvittää asianomaisten kesken kolmannen osapuolen/tapahtumavastaavien läsnä 
ollessa. Tarvittaessa yhteys viranomaisiin.” 

-Toimikunta tekee hyvän tapahtuman järjestämisen ohjeen: "Ehdotus tapahtuman aluk-
si". 

 
Toimintatavat Aal-tapahtumien pitämisestä vapaana uskonnollisesti suuntautuneista ohjelmista. 
-  Asian esille nostaneen ryhmän mukaan: ”Viime vuosina varsinkin Jumijärven kesäleirillä on 
ollut yksittäisten jäsenten organisoimaa uskonnollista/kulttitoimintaa. Haluttaisiin saada selkeys 
siihen, että aal:n yleisissä tapahtumissa ei järjestettäisi tällaista, koska olemme uskontoihin ja 
eri kultteihin sitoutumaton järjestö”. 

-Toimikunta muodostaa hyvän tapahtuman järjestämisen ohjeen "Ehdotus tapahtuman 
järjestämiseksi". 
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Mikä on AAL-sanoma, AAL-ryhmä, AAL-kokous ja AAL-toiminta? (Luonnehdinnat niistä kirjataan 
ylös pöytäkirjaan). 

- AAL Sanoma: Lapsuusperheen vaikutuksista on mahdollista toipua 12. askeleen ja pe-
rinteen avulla. 
- AAL Ryhmä: Alkoholistien ja toimimattomista perheistä olevien yhteisö, jossa he pyrki-
vät ja kamaan kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. 

  - AAL Kokous: Kokemuksen jakaminen tietyssä paikassa tiettynä aikana. 
- AAL Toiminta: Palvelemista eli toipumista ja sanoman saattamista. 
 

Mitä on 1. Perinteen mukainen yhtenäisyys AAL:ssä? Kirjataan nämäkin myös ylös. 
- AAL Yhtenäisyys: Perinteiden käyttöönottoa ja soveltamista, joka johtaa yhteiseen hy-
vään, josta seuraa luottamus ryhmään. 

 
Aluetoimikunnan tiedotusongelma. Luonnehdinta paikallis- tai aluetoimikunnasta ison kirjan si-
vulla 599. Aikaisemmin aluetoimikuntaa ei ole ollut Suomessa, nyt on. Väylä heidän tiedottami-
seen. Voisiko esim. aluetoimikunta yhteystietoineen olla ryhmäluettelon jatkeena. Tiedotus toi-
misi samaan tapaan kuin ryhmissä, linkin takaa. 

-Tieto tulee ryhmäluetteloon. 
 
Strengthening My Recovery kirjan kääntäminen. ACA:n päivän teksti tyyppisen kirjan suomen-
tamisesta ja painattamisesta tehdään päätös. 

- Käännetään kirja ja painatetaan. Toimikunta koordinoi käännöstyöryhmän. 
 
AAL nimen muuttaminen ACA:han. On ehdotettu että rupeaisimme käyttämään nettisivuilla ny-
kyisen AAL:n sijaa ACA:ta. Lisäksi siirtyisimme käyttämään ACA WSO (World Service Organizati-
on) hyväksymää materiaalia. Tällä hetkellä nettisivuilla myynnissä olevista materiaaleista ns. 
WSO:n hyväksymää on suomenkielinen Isokirja ja ACA:n englanninkielinen työkirja. Askelvihko, 
tulokaskansio ja esite on tehty ilman  ACA WSO:n hyväksyntää. Samoin palvelukäsikirja. 

- Valtuustokokous haki ryhmäomatuntoa nimen muuttamisesta. Keskustelu aiheesta jat-
kukoon. Valtuustokokous piti hyvänä pyrkimystä ACA WSO:n hyväksymän materiaalin 
käyttöön. Käännöstyö käynnistyy vähitellen. 

 
Aal-keskuspalveluyhdistyksen taloudellinen tuki ACA European meeting tapahtumaan Helsingis-
sä 28-30.8.2015. Ottaako keskuspalveluyhdistys taloudellisen vastuun tapahtumasta? Summat 
selviävät tarkemmin myöhemmin. Valtuustokokoukseen tuodaan viimeisin tieto. 

-Keskuspalveluyhdistys ottaa taloudellisen osavastuun. Valtuustokokous huomautti, ettei 
asiassa toimittu hyvän tavan mukaisesti: tapahtumasta tai sen järjestämään lähtemisestä 
ei tiedotettu tai keskusteltu etukäteen valtuustokokouksessa. Valtuustokokous suositti 
pyrkimystä taloudelliseen omavaraisuuteen tapahtuman järjestämisessä. 

 
Uuden Aal-toimikunnan kokoonpano. 

-Jari ja Anna luopuvat toimikunnan palvelutehtävistä. Erkki valittiin uudeksi jäseneksi. Ir-
ja, Sanna, Risto, Päivi ja Hanna jatkavat.  
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Toimikunnan jäsenten tehtävät vuodelle 2015 
 
 

 

 

Risto, Kuopio = puheenjohtaja 

 

Sanna, Nurmes = varapuheenjohtaja,  

tapahtumavastaava ja tiedostusryhmän jäsen 

 

Päivi, Polvijärvi = tiedotusryhmän puheenjohtaja 

 

Erkki, Jyväskylä = kirjallisuusvastaava 

 

Irja, Oulu = toimikunnan jäsen 

 

Hanna, Oulu = Perhosen toimittaja 

 

= Webbmaster 

 

= Kansainvälisten asioiden hoitaja 
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   Alkoholistien aikuisten lasten runoja: 
 

 

Yö yksin ystäväni. Sysiyössä keinun hiljaa.  

Ulkona. Jonkun talon pihalla.  

Tunnen yön pehmeyden ihollani, raikkaan kostean ilman.  

Hiljaisuus kuuntelee minua, vaikka kukaan ihminen ei.  

Kuoleman olisi kuulunut kohdata lapsen, unohdetun ja hylätyn.  

Yksin jätetyn. Yksin on kovaa kohdata maailmaa. 

 Munnu 

      Mun sydämmein 

      Kuuntelen pelokkaana sydäntäin 

      Taas siellä tuntuu jotain 

      Suruko sitä painaa 

      Pelkään isieni kohtaloa, kohtausta 

      Heidän sydämensä väsähtivät juuri tässä pisteessä elämäänsä 

      Eivät jaksanee kantaa kuormaa raskasta  

      Eivät enää kuljettaa kantajaansa  

      Miten lie omani kanssa 

      Kantanut jo kuormia monia 

      Monien sukupolvien taakkoja 

      Minnehän asti jaksaa minua vielä viedä 

HJ 
 

  Tänäkin aamuna 

   uupumuksen viitta 

   ravistettavana 

   hartioilta 

   Jää roikkumaan 

  vasemmalle olkapäälle 

   Laahaa maata 

   tekee askelluksen 

   raskaaksi 

   Olkoon siinä 

   vasemmalla olkapäällä 

   voimaton olen 

   juuri nyt 

   viittaa riisumaan 

   Seija 

 

  Surun silmät 

  Nuo kauniit tummat, surun silmät 

  Ovat nähneet elämässään niin paljon tuskaa 

  Hylkäystä ja sisäistä kuolemaa 

  Että on ihme 

  Kuinka ne vielä kaiken tuon jälkeenkin 

  Säteilevät niin kauniisti tuota maagista säteilyään katsojaansa kohti 

  HJ 
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SALAINEN AGENTTI, LUPA HENGITTÄÄ 

Jo aikoja sitten päätin kirjoittaa tähän numeroon. Nyt kynsin hampain tunsin vastustavani asiaa.  
Vaikeinta ei ole kirjoittaminen, vaan oma suhtautumiseni siihen. Paljastunko? Liikaa? Vai liian vähän? Pal-
jastumisen pelko on lähes koko ikäni heijastunut uniini ja määritellyt toimintaani. Niin, ja tietysti muutkin 
pelot. Olen aloittelijana ymmärtämässä ohjelman konkreettisuuden. Kanssakäyminen - se on ihan oikeaa 
tapaamista ja soittamista.  Irti addiktioista - se on kurjia oloja tässä vaiheesssa, kun sisäinen lapseni huu-
taa "tuttia".  Tunteiden osoittaminen -  annan itkunkin tulla, minun ei tarvitse pelätä. että läheiseni vajo-
aisivat edessäni avuttomuuteen. Eikä itku tee minua heikommaksi. 
 
Ohareiden mestari, se olen elämässäni ollut. Luvannut mennä ja tavata. Kun päivä tulee, on eittämättä 
iskenyt empiminen. Ääneen sanomattomat sisäiset narinat: Enhän minä nyt niin tärkeä ole ja onko siellä 
nyt kuitenkaan niin viihtyisää. VIRHE! Minä olen tärkeä! Juuri minun läsnäoloni on siellä tärkeää. Koskaan 
en voi sitäkään tietää, kuinka paljon joku on valmistellut asioita juuri minua varten, ja millaisen petty-
myksen hän kokee, jos en pidä sanaani.  Minulla oli ryhmätoveri, joka aina sanoi ennen vuosipäiviäni: 
"Minä tulen sinun vuosipäivillesi. Ihan varmasti. Vaikka kilon palasina."  Hän tuli, aina ihan kokonaisena, 
piti sanansa. Ja onko viihtyisää? Hei, on juuri niin viihtyisää kuin haluan. Muut vaihtoehdot (esim. kotiin 
jääminen tekemään hommaa, joka pitääkin juuri nyt tehdä) ovat tietysti ihanalla mukavuusalueellani. 
 
Kesän tullessa tulee mieleen lapsuudenkodin lomat. Muutama ulkomaanmatka tehtiin. Eräs kerta majoi-
tuttiin omakotitalon kellarihuoneessa, halvin majoitus mikä matkatoimistolta löytyi. Äitini oli hyvätuloi-
nen, mutta rahaa ei ollut. Arvannette syyn. Syvälle ytimeeni porautui hiljainen totuus, että rahaa ei ker-
takaikkiaan ole mihinkään. Tänä päivänä minulla on rahaa, mihin päätän rahaani laittaa, elän elämäni 
sen laatutason mukaisesti, mikä tuo minulle onnellisuuden tunnetta. En ole käynyt ulkomailla 10 vuo-
teen, en osta paljoa vaatteita, tai käy ulkona syömässä usein. Mutta silloin tällöin syön sisäfileepihvin ja 
nukun yöni kalliin täkin alla. Kun ostan palvelun tai tavaran, en ano enää säälialennuksia. (Ettekö te ym-
märrä millaisesta perheestä olen! Teidän euronne on minun euro kaksikymmentä). Yritän opetella ym-
märtämään, että ei hänenkään euronsa tule helpolla. En halua hakea enää sosiaalisia taloudellisia tukia 
kaikkeen, mihin voisin saada. En anna lahjoja ihmisille enää siinä mielivaltaisessa tunteessa, että he mi-
nun mielestäni tarvitsevat ehdottomasti jotain. Nämä asiat ovat minulle sitä AAL lupauksien taloudellista 
turvallisuutta. 
 
Löysin kuvaavan uuden sanayhdistelmän, joka on elämässäni vaikuttanut: Kiihtymys - taikausko. Monta 
ruokavaliota olen alkanut toteuttamaan, koska niiden luvataan tekevän minut terveeksi ja hyvinvoivaksi. 
Kuin tai'alla! Monta lisäravinnetta, monta hivenainetta. Ja liikunnan eri muotoja. Eivät tehneet!. Ja har-
rastuksen aloittaminen: Nyt opettelen tuon kielen!!! Nyt opettelen soittamaan banjoa! Mielessä väikkyy 
kuvitelma, miten soitan ystävilleni ja tuotan iloa ja kaikki ovat onnellisia. Voitan kyllä lotossa! Laihdun 
hoikaksi ja elämä muuttuu! Huomaan, että ne noudattavat aina samaa kaavaa: Hullaantuminen - vakaa 
usko asian ylimaalliseen voimaan - euforian tunne - mielenkiinnon herpaantuminen ja lössähdys. 
Toki opettelen uusia ihania juttuja. Mutta toivottavasti eri lähtökohdista. 
 
Olen etsinyt pakkomielteisesti apua luontaishoidoista ja lisäravinteista myös psykosomaattisiin oireisiini, 
kun lääketieteeltä en apua saanut. On ollut vaikea hyväksyä totuutta siitä, että kaltoinkohtelu on jättänyt 
elimistööni muistikuvia. Nyt uskon toipumiseeni monessa asiassa - tämän rakkaudellisen ohjelman voi-
mapiirissä.           Maija 
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SIIVET VEIVÄT ETELÄÄN       

                                                                                                                                                   

Hei olen Niina ja alkoholistin aikuinen lapsi. Löysin tämän maailman hienoimman yhteisön 5 vuotta sit-

ten Kuopiosta. Olen aina haaveillut työstä ja elämästä jossain, missä on valoa ja lämpöä ympäri vuoden. 

Haaveeni toteutui, kun vihdoin pääsin kaksi vuotta sitten työhön matkaoppaaksi. Työ olisi  kuusi kuu-

kautta yhdessä kohteessa. Mietin, että tämähän on minulle kuin lottovoitto. Minulle juurettomalle, joka 

kyllästyy helposti ja etsii elämään aina uusia elämyksiä ja kokemuksia.  

Aloitin työn heti opaskoulun jälkeen Kyproksella. Työhöni kuului 6-11 vuotiaiden lastenkerhojen ohjaa-

minen. Kaiken uuden oppiminen ja uuteen maahan sopeutuiminen vei paljon voimia. Minä, rikkinäinen 

maailmalla yksin, kun  tukiverkostoni jäi Suomeen. Sain kyllä omalla tavallaan etäisyyttä omaan perhee-

seen ja elämääni.   

Esin AAL-ryhmää, mutta sitä ei Kyproksella ollut. Löysin AA-ryhmän, mutta en kokenut sitä omakseni, 

vaikka kävijät ottivat minut avosylin vastaan. Ryhmä toimi englanninkielellä ja kävijät olivat Kyproksella 

asuvia, mutta myös lomailijoita. Minun pelastukseni oli Ruotsalaisen kirkon diakoni, joka antoi minulle 

keskusteluapua aina kun sitä tarvitsin.   

Huomasin, että itseään ei pääse pakoon ja rikkinäisyyteni seuraa minua vaikka maailman ääriin... Olen 

kuullut, että jos elänyt traumatisoivassa ympäristössä vuosia tai jopa vuosikymmeniä, niin siitä toipumi-

nen vie myös myös vuosia.   

En antanut periksi, vaan jatkoin työskentelyä ulkomailla. Nyt kaksi vuotta myöhemmin olen palannut ko-

tiin. Monia hienoja kokemuksia rikkaampana ja upeita paikkoja, kulttuureja ja ihmisiä kohdanneena.  
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Osassa paikoista ei ollut ryhmiä tai muuta auttavaa tahoa, jonka puoleen kääntyä. Yritin osallistua Skype 

palavereihin, mutta aikaeron ja huonojen internet-yhteyksien takia se ei onnistunut. Sain jonkin verran 

tukea Facebookin ryhmästä.   

Sain tukea myös ymmärtäväisiltä esimiehiltä, ystäviltä, luonnosta ja merestä. Vesi on ollut minulle aina 

parantava elementti. Uiminen, lenkkeily tai vain oleskelu meren rannassa otti osan huolistani pois.   

Päivällä paistoi aurinko ja yöllä oli pimeää. Tämä auttoi säilyttämään oikean vuorokausirytmin. Aurin-

gosta ammensin paljon voimaa. Myös raittius on auttanut minua yhä ”puhtaampaan” ja parempaan elä-

mään.  

Elämä maailmalla oli välillä melko haastavaa, mutta en vaihtaisi päivääkään pois. Opin paljon itsestäni. 

Huomannut, että kun haaveiden eteen tekee töitä, ne voivat tulla todeksi. Opin myös, että minun siipeni 

kantaa missä ikinä olenkin.  

Teille kaikille rakkaat yhteisön jäsenet toivon iloa ja valoa ja ennenkaikkea toivon, että myös te saatte 

elää haaveitanne todeksi. :) Lämmöllä Niina.  
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   Kysymyksiä ja vastauksia ACA:sta 
 
 
Mitä ovat kaksitoista askelta? 
ACA otti virallisesti käyttöön kaksitoista askelta Alcoholics Anonymous:ilta vuonna 1984. AA 
on alkuperäinen kahdentoista askeleen ohjelma, joka on tuonut helpotusta ja toipumisen mil-
joonille kärsiville alkoholisteille. Kaksitoista askelta on koeteltu toipumismenetelmä addiktios-
ta ja epäterveestä riippuvuudesta muihin ihmisiin. Toipumisprosessi alkaa yleensä pohjaan 
osumisella ja avunpyynnöllä. Avun hyväksymisen jälkeen etenemme ensimmäiseen askelee-
seen. Myönnämme olevamme voimattomia perheen toimintahäiriön suhteen ja että elämäs-
tämme on tullut hallitsematonta. Prosessi jatkuu toiseen askeleeseen, kun päädymme usko-
maan itseämme suurempaan voimaan ja niin edelleen. 
 
Mitä ovat kaksitoista perinnettä? 
Siinä missä kaksitoista askelta kohdistuu yksilön toipumiseen, kaksitoista perinnettä edistää 
ryhmän yhtenäisyyttä ja vakautta. Perinteet takaavat sen, että meillä on aina ryhmä, johon 
osallistua ja että ryhmä keskittyy toipumiseen perheen toimintahäiriöstä. Perinteiden avulla 
ryhmät ja palvelurakenne voivat keskittyä ensisijaiseen tarkoitukseensa viedä ACA-sanomaa 
vielä kärsivälle aikuiselle lapselle. Meillä ei ole muuta tarkoitusta. Perinteet antavat meille ai-
noan vaatimuksen ACA-jäsenyydelle. Tuo vaatimus on halu toipua vaikutuksista, joita alko-
holismi tai perheen muu toimintahäiriö aiheutti. Sen perusteella olet ACA:n jäsen, kun sanot 
olevasi. Perinteet antavat meille myös toveriseuran yhtenäisyyden, anonymiteetin ja ryhmän 
autonomian. ACA toveriseuralla ei ole mielipiteitä ulkopuolisista kysymyksistä. 
 
Mitä on emotionaalinen raittius? 
ACA:ssa etsimme tunne-elämän raittiutta osallistumalla ACA-kokouksiin, tekemällä työtä 
kahdentoista askeleen parissa ja avustamalla muita. Emotionaalista raittiutta osoittaa se va-
pauden määrä, jonka saamme, kun emme oireile pyykkilistan piirteillä. Lopetamme itseämme 
vahingoittavan käyttäytymisen ja yritämme kypsyä tunne-elämältämme ja hengellisesti. Emo-
tionaalinen raittius ilmenee halussamme etsiä ja toteuttaa Jumalan tahtoa. 
 
Mikä on repsahdus? 
ACA repsahdus käsittää aina paluun riippuvuuteen jostakin lapsuutemme rooleista ja pitkit-
tyneen paluun pyykkilistan selviytymispiirteiden käyttöön. Hetkelliset hairahdukset vanhoihin 
rooleihin tai käyttäytymisiin eivät ole välttämättä repsahduksia, ellemme käytä näitä hairah-
duksia estämään edistymistä ohjelmassa. Rooleja ovat perheen sankari, syntipukki, kadotettu 
lapsi tai maskotti. Nämä ovat toimintahäiriöisten perheiden lasten kehittämiä ennalta arvatta-
via rooleja ja niitä käytetään aikuisuudessa enimmäkseen kielteisin tuloksin. Ilman apua nä-
mä roolit voivat kestää eliniän ja välittyä seuraavalle sukupolvelle. 
 
 Mitä on hengellinen herääminen? 
Hengellinen herääminen on tulos ACA:n kahdentoista askeleen työskentelystä ja aktiivisesta 
osallistumisesta toipumiseen. Pysymme hengellisesti valppaina osallistumalla kokouksiin ja 
tekemällä työtä ohjelman parissa. Rukoilemme ja meditoimme säännöllisesti. Autamme myös 
muita aikuisia lapsia heidän ohjelmissaan. Hengelliset kokemukset, jotka voivat johtaa hen-
gelliseen heräämiseen, voivat olla äkillisiä ja dramaattisia. Toiset hengelliset kokemukset voi-
vat olla hienovaraisia, mutta yhtä voimakkaita ja valaisevia. 
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Mikä on kotiryhmä tai ACA-tukiryhmä? 
ACA-tukiryhmä tai kotiryhmä on ryhmä, jonka kokouksiin osallistumme säännöllisesti. Osal-
listumme toimintaan huolehtimalla, että kokoukset jatkuvat niin, että me voimme toipua ja 
auttaa muita toipumaan. Toimimme vapaaehtoisesti kokousten puheenjohtajana, toimimme 
muille kummeina ja viemme ACA-sanomaa eteenpäin alueellamme. Juhlimme vuosittaista 
ACA-syntymäpäiväämme ACA-tukiryhmämme kanssa. Luomme ystävyyssuhteita ja iloitsem-
me elämästä ryhmämme tuen avulla. 
 
Mitä on palvelutyö? Mitä palveleminen merkitsee? 
Palvelutyö on avainkohta ACA-toipumisohjelmassa. Palvelu on meidän tapamme antaa takai-
sin ACA:lle sitä, mitä toveriseura on ilmaiseksi antanut meille. Auttaessamme muita autamme 
itseämme ja säilytämme emotionaalisen raittiuden. Voimme palvella monenlaisilla tavoilla, 
kuten toimimalla kummina, toimimalla kokousten puheenjohtajana, postittamalla ACA-
kirjallisuutta, perustamalla ACA-puhelimen, toimimalla ryhmän sihteerinä, toimimalla ryh-
män valtuustoedustajana, viemällä ACA-kokouksia hoitolaitoksiin tai vankiloihin ja muilla 

ACA:lle luonteenomaisilla toiminnoilla. 
 
Mitä eroa on palvelutyöllä ja ihmisten mielistelyllä? 
Palvelutyö kumpuaa asenteesta antaa ACA:lle takaisin sitä, mitä meille on annettu. Haluam-
me auttaa itseämme ja muita. Ihmisten mielistelyyn liittyy manipulaatio ja mielessä ennalta 
määrätyn tavoitteen saavuttaminen. Kun toimimme ihmisiä mielistellen, yritämme yleensä 
manipuloida lopputuloksia tai asenteita tavoitteidemme vuoksi. 
 
Mikä on kolmastoista askel? 
Jotkut ACA-kokouksiin osallistuvat ihmiset eivät ole kasvaneet pois uhrin tai vahingontekijän 
rooleistaan. He saattavat yrittää tyydyttää omia tarpeitaan manipuloimalla ACA:n tulokkaita. 
Tämä tunnetaan useimmissa kahdentoista askeleen ryhmissä kolmantenatoista askeleena. 
Kun tällaista tapahtuu, se voi vahingoittaa ryhmän turvallisuutta ja ajaa pois ryhmän jäseniä. 
Kokeneen ACA:n jäsenen ei pitäisi milloinkaan tavoitella taloudellista, emotionaalista tai sek-
suaalista hyötyä keneltäkään, mukaan lukien ACA tulokkaat. Rakkaus ja kunnioitus, joita 
tarjoamme tulokkaille, on heijastusta siitä rakkaudesta ja kunnioituksesta, jota opettelemme 
tarjoamaan itsellemme. Jos kamppailemme elämässämme tämän alueen kanssa, emme yleen-
sä ole halukkaita tai valmiita luopumaan oireilusta. Emme ehkä tiedä, miten toimia. Olemme 
saattaneet yrittää ja epäonnistua. Jotkut meistä eivät ole varmoja, kuinka kohdata itsekästä 
käyttäytymistä ruokkiva sisäinen tuska ja viha itseään kohtaan. Vahingoittavaa ja manipu-
loivaa käyttäytymistä ruokkii melkein aina halumme välttää lapsuuden kaltoinkohtelun ja 
laiminlyönnin kohtaaminen. Tämä ei ole hyväksyttävä selitys sellaiselle aikuisen käyttäytymi-
selle, joka vahingoittaa muita ja meitä. Vahingontekijää on pidettävä vastuullisena, mutta 
monet vahingontekijät eivät osaa yhdistää menneisyyden kaltoinkohtelua omaan oireiluunsa. 
Jos tämä on tilanteemme kolmannentoista askeleen käyttäjinä, pyydämme Korkeammalta 
Voimalta halua etsiä ylimääräistä apua ja ryhtyä rehellisiksi lapsuuden kokemustemme vai-

kutusten suhteen. Meidän täytyy myös nähdä rehellisesti käyttäytymisemme ja sen haitalliset 
vaikutukset muihin ihmisiin. Emme voi käyttää lapsuuden kaltoinkohtelua tekosyynä muiden 
vahingoittamiseen. Mitä tahansa olemmekaan tehneet, voimme yhä tehdä työtä ohjelmamme 
parissa tietäen, että Korkeampi Voima on aina kanssamme. Voimme muuttua, jos pystymme 
rehellisyyteen. Etsimme apua tosissamme ja nöyryydellä.     
 Iso kirja s.347-351 

 

Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization 
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BACK TO BASICS   

OPASTUS 12 ASKELEEN AALOHJELMAAN 
 – PALUU PERUSASIOIHIN KAUNIISSA SAAMENMAASSA    
AIKA:  12.-14.6.2015  
PAIKKA:  Retkeily- ja kurssikeskus TIEVATUPA (lähellä Kiilopäätä ja Saariselkää)  
OSOITE:  Tievatuvantie 69, 99830 Saariselkä http://www.tievatupa.fi/  
   
Ivalon AAL Skierri–ryhmä järjestää tapahtuman, jonka sisältönä on opastus 12 askeleeseen. Vii-
konlopun varsinainen sisältö on neljä tunnin mittaista kokousta, joissa käydään läpi kaikki aske-
leet. Kummitettavat tulevat Ivalon Skierri AAL-ryhmästä.   
 
Tapahtumaan etsitään vielä kummia ja hengailijoitakin mahtuu. 
Tule samalla katsomaan keväisiä Lapin tuntureita ja vaaleanvirheyttä kansallispuiston kainaloon! 
Kimppakyytejä on. Lähes ovelle bussillakin tai lentäen. Jatkomajoitusta tapahtuman jälkeen 
edullisesti.     
 
Viikonlopun hinta 100 €/hlö sisältäen täysihoidon (majoituksen, ruokailut, liinavaatteet).   
Leiripaikalle voi saapua perjantaina klo 12 alkaen, päivällinen alkaen klo 17. Illalla sauna ja ilta-
palaa sekä iltapalaveri klo 21. Tapahtuma päättyy sunnuntaina klo 13.  
ILMOITTAUTUMISET MAHDOLLISIMMAN PIAN  puh. 040 7691656 ryhmän sähköpostiin 
aal.ivalo@gmail.com   
Ilmoittautuessasi kerro:  

➢ nimesi ja puhelinnumerosi  

➢ mistä ryhmästä tulet  

➢ ilmoittaudutko kummiksi vai kummitettavaksi  

➢ yövytkö paikan päällä  

➢ mahdollinen erikoisruokavaliosi   

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!  BURES BOAHTIN!   

 

Jumijärven kesätapahtuma 13.7-19.7 

 

Tänä kesänä on jälleen mahdollista osallistua Aal:n kesätapahtumaan. 

Luonnonläheinen Jumijärven leirintäalue Mäntän ja Jämsän välissä on varattu jälleen AAL:n kesä-

leiriä varten. Ajankohtana tänä kesänä on 13.7-14.7 

Ilmoittautumiset / ryhmien vastuupäivät / tiedustelut 

aalnurmes@gmail.com 

040 7537 884 

Sanna 

Toimikunnan tapahtumavastaava 

Olette lämpimästi tervetulleita :) 

AJANKOHTAISTA 

 

 
 

 

mailto:aalnurmes@gmail.com
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TERVETULOA TOISEEN ACA EUROPEAN MEETINGIIN!  

Järjestyksessään toinen ACA:n European meeting  järjestetään pe-su 28.-30.8.2015 Helsingin Malmilla, Stadian 

ammattioppilaitoksella.   

ALUSTAVA OHJELMA:   

Perjantaina 28.8.  18.00 rekisteröityminen  19.00-21.00 ACA palaveri  

Lauantaina 29.8. kello 9.00 alkaen infotiskit ja kahvila auki  

Päivän aikana asiapalavereita / workshopeja yhteistyössä ACA WSO:n kanssa, ACA palavereita eri teemoilla ja 

kielillä, Suomen kokemuksia käännöstyöstä ja Back to Basic -kokonaisuudesta, yhteisen toivon ja voiman jakamis-
ta, kahvi- ja lounastaukoja, makkaraa ja muuta ruokaa myynnissä edullisesti  

19.00-21.00 Iltajuhla; juhlapuheita, musiikkia, tanssia, esityksiä omasta takaa  

Sunnuntaina 30.8. kello 9.00 alkaen infotiskit ja kahvila auki 10.00-13.00 Päätöspalaveri ”We will meet again”  

Rekisteröintimaksu 5 eur / hlö sis. kahvit/teet koko tilaisuuden ajan.   

SAAPUMINEN: Lähin lentoasema on Helsinki-Vantaa, josta pääset keskustaan bussilla. Jos saavut suoraan tilai-

suuteen, niin helpointa on käyttää bussia numero 61, joka tuo sinut Helsinki-Vantaan Lentoasemalta Tikkurilan 

rautatieasemalle. Täältä voit jatkaa N-junalla Malmille. Perjantai-iltaisin bussi nro 61 kulkee noin kuudesti tunnissa 

ja sunnuntaisin neljä kertaa tunnissa. Kokonaismatka-aika on noin 30 minuuttia.  

Katso lisätietoja VR:n ja HSL:n nettisivuilta.   

MAJOITUS:  Lähin majapaikka on Hotel Avion, mutta myös Helsingin keskustaan pääsee 15 minuutissa  

Olemme saaneet erikoistarjouksen Hotelli Avionista:  HINNAT / YÖ 1hh 74 € / yö 2hh 94 €/ yö (47 € / hlö) 3hh 

(2-hengen huone lisävuoteella) 123 € / yö (41 € / hlö)  

Hinta sis. aamiaisen, asiakasiltasaunan sekä langattoman nettiyhteyden koko talossa.  

Varaukset tulee tehdä suoraan hotellille koodilla RYHMÄ AAL Hinnat voimassa 31.7.2015 saakka, mutta ole no-

pea saadaksesi huoneesi Lisätietoja: www.hotelhelsinki.fi  

Myös Kolmperästä on varattu edullista majoitustilaa tapahtuman ajalle.   

Etsimme vielä joitakin ”sohvasurffaus-paikkoja” ulkomailta saapuville vieraillemme. Olisiko sinulla mahdollisuus 

majoittaa yksittäisiä alkkareita tai pieniä perheitä luonasi kyseisenä viikonloppuna? Ilmoittele itsestäsi, kiitos!  

MUUTA:   

Meillä on tällä hetkellä noin 20 vapaaehtoiseksi ilmoittautunutta ja kymmenisen ulkomailta tulevaa tapahtumavie-

rasta. Sekä vapaaehtoiseksi, että juhlien esiintyjäksi voi vielä ilmoittautua!   

Jos joku ryhmistä haluaa tukea tapahtumaa taloudellisesti, niin sen voi tehdä haluamallaan summalla tilille FI38 

5549 0420 0742 10  

Saajana M. Karvonen, mutta varat ovat vain ja ainoastaan tapahtumaa varten ja tullaan käyttämään tapahtuman hy-

väksi täysin lyhentämättöminä.  

Lisätietoja tapahtumasta päivittyy sivuille http://acaeuropeanmeeting2015.webnode.fi/  

Järjestelytoimikuntaan saat yhteyden osoitteessa info.acaeuropeanmeeting2015@gmail.com  

 

mailto:info.acaeuropeanmeeting2015@gmail.com
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PERHELEIRI 27.-30.7.2015 Kirkkonummella! 
________________________________________________________________________  
 
wPolvijärven aal-ryhmän tapahtumat Ehetyksessä vuonna 2015.  
 
Joka kuukausi työtä saman numeroisen askeleen parissa. Tapahtumat kuukauden en-
simmäinen tai toinen viikonloppu. 
5.-7.6.2015 6. Askel: Huonojen ominaisuuksieni hyvät puolet. s.113  
3.-5.7.2015 7. Askel: Nöyryys tuo aikaa itsellemme. s.226.  
7.-9.8.2015 8. Askel: Lempeästi itsesäälistä ja syyllisyydestä vapauteen. s. 114-115.  
4.-6.9.2015 9. Askel: Hyvitys - milloin, miten ja kenelle? s.116  
2.-4.10.2015 10. Askel: Päivittäinen inventaario. s. 117.  
6.-8.11.2015 11. Askel: Yhteys korkeampaan voimaamme. s.118.  
11.-13.12.2015 12. Askel: Muistamisen voima ja palvelun siunaus. s.118. Pikkujoulu.  
 
Joka päivä ainakin yksi aal-palaveri. Mukaan liinavaatteet, saunavehkeet ja uimapuku. 
Viikonloppujen majoitus ja kasvisruoka 40 E. Järjestää Polvijärven aal-ryhmä. Paikka 
Lepokoti Eheytys, Varosentie 54, 83835 Ruvaslahti, Polvijärvi, Pohjois-Karjala. Ilmoit-
tautumiset Liisalle p. 050-547 6548. Lisätietoja Polvijärven aal-ryhmän nettisivulta, joka 
löytyy aal:n ryhmäluettelosta. 
 
Yksi majoitushuone eläinten kanssa matkaaville. Lapset tervetuloa. Palaverien ajoille 
voi varata hoitajan lähistöltä. Olette lämpimästi tervetulleita! 
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HYVÄ MUISTAA JA TIETÄÄ 
 
www.aal.fi 
ACA, Adult Children of Alcoholics: www.adultchildren.org 
 
Tiedustelut, kysymykset ja yhteydenotot, jotka koskevat AAL-toveriseuraa, sen toimin-
taa ja tiedottamista: aal(at)aal.fi 
  
Kirjallisuuden tilauslomake: www.aal.fi / materiaali / tilaa kirjallisuutta. Tilaukset 
myös suoraan osoitteeseen: tilaus(at)aal.fi. Saatavana Iso kirja (suomeksi ja englannik-
si), 12 askelta ja 12 perinnettä askelvihko, AAL-työkirja (engl.) ja tulokasesite.   
 
Ryhmäluetteloon muutokset: Otsikolla web-muutokset: webmaster(at)aal.fi 
 
Maksut 
Kaikki maksut maksetaan tilille SAMPO FI81 8000 1571 1733 93. Maksun saaja AAL. 
Maksettaessa ilmoitetaan maksun aihe, kuka maksaa ja mitä maksaa, esim. ryhmätuki, 
lehti, askelvihot ym.  
 
Tapahtumat 
Ryhmä voi ilmoittaa tapahtumista kotisivulla, jonne on linkki AAL:N nettisivujen kokouk-
set-osiosta. 
 
AAL-lehti Perhonen 

Tekstejä ja muuta materiaalia voi lähettää osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi. Lehdessä 
julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajan omia näkemyksiä, eivätkä välttämättä edusta 
AAL:n kantaa asioista. 
 
Perhosen tilaaminen 
Lehden voi tilata paperiversiona kotiin. Tilaus AAL:n www-sivujen kautta: materiaa-
li/Perhonen-tiedotuslehti, jossa on sähköinen tilauslomake. Tilaukset myös osoittee-
seen: perhonen(at)aal.fi. Perhonen ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja on luettavis-
sa myös AAL-nettisivuilla.   
 
AAL-lehden hinnat:  vuositilaus (4 lehteä) ryhmille  ilmainen 

vuositilaus (4 lehteä) yksityishenkilölle 8 € 
lisälehti     (4 lehteä)   8 €  
(jos esim. ryhmät haluavat tilata samaa lehteä toisen kappaleen) 

 

http://www.aal.fi/
http://www.aal.fi/
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 AAL:N KAKSITOISTA PERINNETTÄ  
 

1. Yhteisen hyvinvointimme tulisi olla ensisijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu AAL:n 

yhtenäisyydestä.  

2. Ryhmämme tarkoitusperää varten on vain yksi perimmäinen auktoriteetti − rakastava Jumala 

ilmaistuna ryhmämme omassatunnossa. Johtajamme ovat vain luotettuja palvelijoita, he eivät 

hallitse.  

3. Ainoa vaatimus AAL:n jäsenyydelle on halu toipua vaikutuksista, jotka kasvaminen 

alkoholistisessa tai muulla tavoin toimintahäiriöisessä perheessä aiheutti.  

4. Jokainen ryhmä on autonominen lukuun ottamatta asioita, jotka vaikuttavat muihin ryhmiin 

tai AAL:ään kokonaisuutena. Teemme yhteistyötä kaikkien muiden 12 askeleen ohjelmien 

kanssa.  

5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi ensisijainen tarkoitus − saattaa sanomansa vielä kärsivälle 

aikuiselle lapselle.  

6. AAL-ryhmän ei tulisi koskaan antaa kannatustaan, rahallista tukea tai lainata AAL:n nimeä 

millekään samankaltaiselle toimijalle tai ulkopuoliselle yritykselle, jotteivät rahaan, omaisuuteen 

tai arvovaltaan liittyvät ongelmat erottaisi meitä ensisijaisesta tarkoituksestamme.  

7. Jokaisen AAL-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja kieltäytyä ulkopuolisista avustuksista.  

8. Alkoholistien Aikuiset Lapset -yhteisön tulisi aina pysyä ei-ammattimaisena, mutta 

palvelukeskuksemme voivat palkata erityistyöntekijöitä.  

9. AAL:ää sellaisenaan ei koskaan tulisi organisoida, mutta voimme luoda palveluneuvostoja tai 

toimikuntia, jotka ovat suoraan vastuussa niille, joita palvelevat.  

10. Alkoholistien Aikuiset Lapset -yhteisöllä ei ole mitään mielipidettä ulkopuolisista 

kysymyksistä. Tästä syystä AAL:n nimeä ei koskaan tulisi vetää mukaan julkisiin kiistoihin.  

11. Toimintaperiaatteemme julkisissa suhteissa rakentuu ennemmin vetovoimaan kuin 

mainostamiseen. Säilytämme henkilökohtaisen anonymiteetin lehdistössä, radiossa, televisiossa 

ja elokuvissa.  

12. Anonymiteetti on kaikkien perinteidemme henkinen perusta aina muistuttaen meitä 

asettamaan periaatteet henkilöiden edelle.  
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