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Hyvä muistaa ja tietää

Askelvihkotilaukset ja tulokaskansiot Marjo 040-5334090 tai
tilaus@aal.fi

Ryhmäluettelomuutokset: Päivi 050-3290192

Kaikki ryhmien suorittamat maksut maksetaan tilille SAMPO
800028 – 14203518/maksun saaja AAL. Maksettaessa tulee ilmoit-
taa maksun aihe, esim. ryhmätuki, lehti (pdf-lehti), askelvihot ym.
Keskuspalvelu ry:n osoite on PL 1233, 00101 Helsinki. Sähkö-
postiosoite aal@aal.fi

WWW – sivut osoitteessa www.aal.fi

Kaikki tässä lehdessä julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajan omia-
näkemyksiä, eivätkä välttämättä edusta AAL :n kantaa asioista.

       Toimitus pidättää oikeuden sille lähetettyjen kirjoitusten muokka-
ukseen ja päätökseen niiden julkaisemisesta.

Lehti ei julkaise AAL -, AA – ja Al – Anon – yhteisöjen ulkopuolisia
ilmoituksia, yritysten tai yhdistysten mainoksia tai muita vastaavia
tiedotteita.

HUOMATKAA UUDET NETTIOSOITTEET!!!!!!!!!!!!!!!!
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“Hei alkkari!

AAL:n täyttää 20 vuotta ja juhlien järjestämisessä tarvit-
semme apuasi.
Tule mukaantyöryhmään suunnittelemaan ja toteutta-
maan hienoja ja hauskoja synttärijuhlia!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Anuun aj5412@hotmail.com
tai 040-723 1088”

Terv. Anu

Ryhmätuki 1.1.-18.8.2005

Hippotamus 30,00 •
Tornion AAL 50,00 •
Tapanila 61,55 •
Kamppi 80,00 •
Nurtsin lapset 85,45 •
Rööperin kakarat 100,00 •
Tiksi 110,00 •
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5.5.2005 perustettu nuorten chat-ryhmä
ALATEEN KOLO
www.helppimesta.fi/Kolo
päivystys torstaisin klo 19-21
kummi.alateen@suomi24.fi

Alateen on tarkoitettu Al-Anonin nuorille jäsenille. Tietoa Alateenista löytää
osoitteesta www.al-anon.fi/alateen.html.

Vastaperustettu Alateenin chat-ryhmä toimii osoitteessa
www.helppimesta.fi/Kolo..
Kokouspaikka on vuokrattu luotettavasta nuorten tieto- ja tukipalvelusta
Helppimestasta www.helppimesta.fi.

Kolo on nuorten kohtauspaikka, jossa he voivat keskustella ja kysellä lähei-
sen ihmisen alkoholin käyttöön liittyvistä ongelmista.
Kolossa kuten muissakin Alateen-ryhmissä on kummina aikuinen Al-Anonin
jäsen. Hän kuuntelee, ohjaa ja jakaa tietoa 12 askelen ohjelmasta.

Kolossa päivystää kummi torstaisin klo 19-21.

lisätietoja kummi.alateen@suomi24.fi
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Tapahtumia:

Jumijärven leirikeskuksessa
 

Majoitustilaa jopa 60 hengelle, keittiö, ruokailutila,
palaveritila, sauna (suihkuilla), vene, kanootteja jne.
Ympärillä täydellinen luonnonrauha.
Paikka on kokonaan meidän käytössä.

Alkkariviikonloppu
23-25.9.2005

 

Jämsässä
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Ilmoittautumiset: Paula 040-8135462

Hinta 20 euroa. Omat eväät.

Varaa mukaan makuupussi tai peitto sekä liina-
vaatteet ja pyyhe

 

Viikonlpopun teemana on hiljaisuuden
retriitti joka sisältää 12 tunnin hiljaisuuden
sekä palaverin jossa voidaan purkaa tuntoja
ja kokemuksia.

Toisena teemana on Alateen ryhmät ja niiden
toiminta ja vetäminen. Aiheesta on tulossa
kertomaan pari Alateen kummia.
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Tervetuloa viettämään rauhallista viikonloppua
luonnon helmassa!

Ohjelma:

Perjantai:
17.00 ovet auki
19.00 tulopalaveri
22.00 yöpalaveri, jonka aikana valmistaudutaan
hiljaisuuteen joka alkaa 24.00 ja loppuu lauantaina
klo. 12.00

Lauantai:
10.00 aamupalaveri hiljaisuuden merkeissä
12.00 hiljaisuuden tuntojen purkamispalaveri
15.00 Alateen kummit kertovat Alateenistä ja Ala-
teen ryhmien toiminnasta ja kummeista
17.00 saunat ja vapaata illaviettoa, tarpeen mukaan
myös palaveri
22.00 yöpalaveri

Sunnuntai:
10.00 aamupalaveri
12.00 siivoukset
14.00 lähtöitkut
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Ajo-ohje:

Jämsästä Jyväskylän suuntaan ajettaessa:

Lähde matkaan, KESKUSKATU (46515) 0.6 km
Käänny oikealle, SEPPOLANTIE (56) 20 m 0.6
Käänny oikealle, PÄÄSKYSMÄENTIE (56) 5.8 km 6.4
Käänny vasemmalle, MÄNTÄNTIE (56) 15.8 km 22.2
Käänny oikealle, JUMIJÄRVENTIE 1.2 km 23.4
käänny oikealle, Jumijärventielle n. 4,5 km

Tampereen suunnasta ajettaessa:

Lähde matkaan, TAMPEREENTIE (9) 10.2 km 10.2
Käänny oikealle, (9) 70 m 10.2
Käänny oikealle, KAUHKIALANTIE (56) 1.3 km 11.5
Käänny oikealle, SEPPOLANTIE (56) 40 m 11.6
Käänny oikealle, PÄÄSKYSMÄENTIE (56) 5.8 km 17.4
Käänny vasemmalle, MÄNTÄNTIE (56) 15.8 km 33.2
Käänny oikealle, JUMIJÄRVENTIE 1.2 km 34.4
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AAL:n toiminta Suomessa ja maailmallakin on vielä nuoruusiässä.
Suomessa ei esimerkiksi ole ollut viime vuosina aktiivista palvelu-
organisaatiota, joka olisi mahdollistanut tehokkaan yhteistyön ryhmi-
en välillä. Tämä on aiheuttanut mm. seuraavanlaisia ongelmia:

- ryhmien yhteystiedot eivät pysy ajan tasalla,
- uudet ryhmät eivät ole selvillä AAL:n toimintaperiaatteista,
- olemassa olevien ryhmien sanomansaatto ei ole niin tehokas-

ta, kuin se voisi yhteistyön avulla olla.

Koska kaikilla ryhmillä ei ole ajan tasalla olevia yhteystietoja,
pyydämmekin nyt teitä – AAL:n jäseniä, yhteisömme tehokkaamman
yhteistyön (yhtenäisyyden) vuoksi tiedustelemaan kotiryhmästänne,
onko ryhmällänne valittua palveluedustajaa.

Mikäli ryhmästänne puuttuu palveluedustaja, pyydämme teitä valitse-
maan keskuudestanne sellaisen ja ilmoittamaan tämän yhteystiedot
(kutsumanimi, osoite, sähköposti (jos on), sekä puhelinnumero) AAL
toimikunnalle sähköpostilla osoitteeseen aal@aal.fi tai postitse osoit-
teeseen AAL Keskuspalvelu RY, PL 1233, 00101 Helsinki.
Tämän jälkeen otamme yhteyttä palveluedustajaan henkilökohtaises-
ti.

Terveisin,

AAL toimikunta

Vielä muistutukseksi ryhmille:
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Tulevia tapahtumia:

Joulukuun puolivälissä on pikkujoulu viikonloppu, paikka
ja tarkempi ajankohta on vielä auki.

Huhtikuussa on taas yhtenäisyypalaverin aika ja se järjes-
tetään todennäköisesti Toivakassa.

Kaikista tapahtumista tarkemmin lähempänä ajankohtaa!

Ensi kesänä yritetään järjestää Jämsän Jumijärven leiri-
keskus taas käyttöömme.
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Hei kaikille innokkaille lehden lukijoille!
Tämän lehden voi saada sähköpostina pdf muodossa (avautuu
Adoben Acrobat Readerilla, joka on ilmainen). Näin voit saada sen
heti valmistuttua suoraan omaan sähköpostiisi ja voit rauhassa lues-
kella silloin kun sinulle sopii.
Hinta on hieman edullisempi,  3 •/vuosi, kun paperi versio on 6.70 •/
vuosi.
Lähetä sähköpostiosoitteesi tilaus@aal.fi ja mainitse millä nimellä
olet maksanut lehden AAL:n tilille SAMPO 800028 – 14203518/
maksun saaja AAL ja laite aiheeksi pdf – lehti.

Hyvää syksyä kaikille lukijoille!
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