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ALKUSANAT

Hei ja tervetuloa yhteisen lehtemme sivuille jakamaan, näkemään ja kokemaan
AAL-ajatuksia. Olen Sari ja olen alkoholistiperheen aikuinen lapsi. Minulla

on ollut ilo kevään aikana ottaa vastaan AAL-ryhmien tiedotuslehden tekeminen. Olen innoissani ja kiitollinen uudesta tehtävästäni. Rakkaalla lapsella eli
lehdellämme ei ole vielä nimeä, tai itse asiassa on: yhtenäisyyspalaverissa huhtikuussa sovittiin, että lehti saa nimen ”Alkoholistien aikuiset lapset”, mutta tämä

vain vuodeksi eteenpäin. Nimihaku on siis vielä käynnissä ja nimiasian äärelle
palataan valtuustokokouksessa keväällä 2008.

Tässä lehdessä yhtenäisyyspalaverin kuulumisia, tietoa muutoksista palvelujärjestelmässämme sekä tuulahduksia AAL:n synttäreiltä. Sekaan mahtuu

myös infoa kesän Jumijärven viikosta sekä elähdyttäviä ja elämänmakuisia tekstejä AAL-ryhmäläisiltä ympäri Suomea.

Näin alkusanojen tiimellyksessä haluaisin jakaa erääseen lauluun liittyvän kokemukseni. Oletko kuullut sitä Ismo Alangon laulua, jossa lauletaan kriisistä
kriisin liikkumisesta? Laulu menee jotenkin tähän tapaan, että: ”Ei auta perä-

ruiskeet, ei poisto amalgaamin, ei tv-shopin tyynykään, se anatominen, ei auta

voimajooga, ei auta sorkkarauta, ei auta ruoho eikä aerobic. Yritin myös nyrkkeilyä, bodausta ja pyöräilyä, meditoin ja paastosin ja uin, ja rakastuin, opiske-

lin kieliä ja luin filosofiaa, harrastin runoutta ja teatteria, sänkyyn kömmin allapäin, en saa nyt unta en, olen ystävien kesken yksinäinen, aamulla en jaksa

nousta päivään hilpeään, olen liian hauska yrittämäänkään, ja mä liikun kriisistä
kriisiin, kuljen komein askelin, tahdon, ettei mikään ois kuin ennenkin, kuljen kriisistä kriisiin enkä löydä apua… ”
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Tämän Kriisistä kriisiin –kappaleen sanat ovat kolisseet minuun. Alkoholisti-

perheessä kasvaneena sisuksissa on ollut puutunut ja tukehtunut olo. On ahdistanut, masentanut, kaihertanut, on ollut kaikki maailman hankalat olot ja ne
ovat ajaneet puuduttamaan, etsimään, tukahduttamaan, kokeilemaan kaikkea.

Tulo AAL-ryhmään ja vertaisten kohtaaminen sekä kokemusten jakaminen
ovat tuoneet ahaa-elämyksen, että hei tätä kautta voisi löytyä jotain. Parhaaksi
”henkiseksi peräruiskeeksi” ja toimivaksi työkaluksi kaikin puolin elämässä onkin
muodostunut 12-askeleen toipumisohjelmamme; jokainen askel ja askeleiden
tekeminen toisen ihmisen kanssa. Toimii! Ei ole enää mielen ummetusta. Voin
sanoa, että minunkaltaisilleni on saatavilla apua. ☺

Onko sinulla laulun sanoihin liittyviä oivalluksia? Onko jokin tietty laulu tehnyt
tajuntaan täsmäosuman? Halukkaat voivat kertoa lauluista, jotka ovat kolahta-

neet, tuoneet oivalluksia, olleet ”alkkarimaisia”, kuvanneet omaa toipumista ja
siihen liittyvää prosessia. Voit toimittaa laulunsanat kokonaisuudessaan tai otteita siitä sekä sanojen tekijän, mutta ennen kaikkea kiinnostuksen kohteena
ovat ne omakohtaiset oivallukset, mitä laulun sanat ovat saaneet aikaan.

Haluaisin myös muuten yllyttää tarttumaan kynään ja kirjoittamaan! Onko kenties pöytälaatikossasi jotain? Syyhyttääkö kynäkättä? Onko tunne, että ha-

luat tuoda tekstisi tämän lehden sivuille? Tekstejä voi laittaa tulemaan sähköpostilla: satellervo@luukku.com.

Nautinnollisia lukuhetkiä tämän lehden parissa.
Kiitoksin Sari
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Suomen AAL 20 vuotta
Sanotaan, että 16-22/25 -vuotias elää myöhäisnuoruuden vaihetta. AAL porskuttelee
siis menemään nuoruusvuosiensa myöhäisemmässä vaiheessa. Myöhäisnuoruudesta
joku näppärä psykologi on sanonut, että silloin koetaan tasaantumista, itsearvostuksen vahvistumista ja tunne-elämän vakiintumista.
Nuoruutta pidetään siirtymävaiheena lapsuuden ja aikuisuuden välissä, jolloin käydään läpi erilaisia fyysisiä, sosiaalisia ja tunne-elämän kehitysprosesseja. Mene ja
tiedä pätevätkö nämä Suomen AAL-nuorikon kohdalla, mutta joka tapauksessa Suomen AAL on 20-vuotias ja näitä syntymäpäiviä juhlittiin Helsingissä huhtikuussa.
Paikalla näitä syntymäpäiviä oli juhlistamassa väkeä varsin runsas lukuisesti. Varsinaiset juhlat alkoivat iltapuolella. Ennen sitä oli tarjolla eriaiheisia palavereita ja jännityksen kihinää, kun itse kukanenkin oli odottavalla mielellä juhlan suhteen. Varsinainen juhlaohjelma alkoi ruokailuilla, jonka jälkeen oli tarjolla ohjelmaa laidasta laitaan: mm. musiikki- ja lauluesityksiä, imitaatiota, naurujoogaa.
Illan odotettu hetki koettiin, kun Tommy Hellsten piti juhlapuheen. Tommy kertoi
puheessaan AAL:n alkutaipaleesta ja ryhmätoiminnan käynnistymisestä Suomessa.
Tommylla oli useita AAL:n toiminnan kannalta keskeisiä teemoja puheessaan. Yksi
AAL-jäsen peilasi Hellstenin ajatuksia itseään vasten seuraavasti: - Tommy puhui,
että vaarana ryhmissä on, että aletaan sairastamaan toipumista. Jäädään vellomaan
tunnetiloihin, käydään kippaamassa pahaolo ryhmään eikä suostuta muutokseen.
Myös Tommyn puheet oman syyllisyyden tunteen löytymisestä koskettivat. On tärkeää ymmärtää, että meitä kohtaan on tehty väärin, mutta erityisen tärkeää on suostua itse syylliseksi ja suostuttava löytämään ne tosiasiat, missä itse on tehnyt väärin.
Myös heikkouden myöntäminen ja yhteisöllisyys olivat teemoina Tommyn puheessa.
Heikkouden pitäminen piilossa aiheuttaa tukalan ja pahan olon. Oman heikkouden
voi paljastaa rakkauden ilmapiirissä, turvallisessa yhteisössä. AAL-ryhmä voi parhaimmillaan tarjota rakkauden ilmapiirin, jossa voi myöntää heikkoutensa ja luopua
naamioista.
Syntymäpäiväillan kruunasivat karaoketanssit. Laulun taitajia löytyi puolille öin asti,
ja toki pidemmällekin olisi riittänyt, mutta juhlien päätepiste oli siinä. Suomen AAL,
nuorikkomme lienee hyvin tärkeässäkin kehityskaaressaan, sillä sunnuntain yhtenäisyyspalaveri ja päätökset siirtyä uuteen palvelujärjestelmään kertovat AAL:n olevan
etsimässä uusia tuulia, kokeilemassa siipiään ja kenties siirtymässä nuoruudesta aikuisuuteen. –
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Yhtenäisyyspalaverin kuulumisia
Huhtikuussa 21. päivä kokoonnuttiin yhtenäisyyspalaverin merkeissä Kalliolan kansalaisopistolla. Kokoukselle valittiin puheenjohtaja ja sihteeri, ja asialista hyväksyttiin
työjärjestykseksi, jonka jälkeen vuoden 2006 toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin.

Goodbye vanha yhtenäisyyspalaveri, tervetuloa uusi valtuustokokous!!!!

Kokouksessa esiteltiin uusi palvelurakenne, joka sisältää sen, että:
- Ryhmillä on ”ylin valta” ja ryhmät valitsevat keskuudestaan palveluedustajan, jonka
tehtävä on edustaa ryhmäänsä AAL:n yhteisissä asioissa. Ryhmät päättävät kantansa
asioihin asiapalavereissaan.
- Palveluedustajat ja toimikunta ovat keskenään vuorovaikutuksessa.
- Entivanhanen yhtenäisyyspalaveri on nimeltään valtuustokokous, joka kokoaa yhteen toimikunnan jäsenet ja palveluedustajat. Valtuustokokouksen asialistalla olevat
asiat toimikunta on koonnut jo hyvissä ajoin ennen itse kokousta: asialistalla olevat
asiat ovat siis ehtineet palveluedustajien kautta olla esillä keskusteluissa ryhmissä eri
puolilla Suomea. Näiden keskustelujen innoittamina palveluedustajat osallistuvat
valtuustokokoukseen, jossa asioita mietitään ja valmistellaan työryhmissä esim. yhden viikonlopun ajan. Työryhmät koostuvat siis palveluedustajista ja toimikunnan jäsenistä. Valtuustokokousviikonloppu olisi omistettu juuri näiden asioiden käsittelyyn,
ja muu viikonlopputoiminta olisi omana toimintanaan.
- uuden palvelurakenteen myötä ryhmille tulisi tilaa ja vastuuta järjestää mm. AALviikonloppuja. Toimikunta ei enää vastaa näistä. Toimikunta on valtuustokokouksen
koolle kutsuja ja kokoaa sinne asialistan.
- Sama henkilö ei voi olla sekä toimikunnan jäsen että palveluedustaja. Kokouksessa
päätettiin ryhtyä toimimaan esitellyn mallin mukaisesti.
Lisäksi kokouksessa esiteltiin vuoden 2007 toimintasuunnitelman, joka myös hyväksyttiin. Toimikuntaan kaudelle 2007-2008 valittiin Päivi, Tommi, Ulla, Veijo, Marjo,
Sakke, Eija ja Teemu. AAL:n lehden nimeksi päätettiin laittaa ”Alkoholistien aikuiset
lapset” toistaiseksi. Lehden nimi on uudestaan esillä seuraavassa valtuustokokouksessa. Kokouksessa kuultiin myös kuulumisia ison kirjan suomentamisesta. Käännöstyö on hyvällä alulla. Kevään 2008 ”iso kokous” nykyiseltä nimeltään valtuustokokous päätettiin pitää Joensuussa 10. – 13.4. Kokouksessa todettiin myös, että Jumijärven kesäviikko järjestetään 9.-18. heinäkuuta Jämsän Jumijärvellä. Kullekin kesäviikon päivälle nimettiin ryhmä vastaamaan ohjelmasta. 6

Jos minä olisin minä
"Jos minä olisin minä, koska sinä olet sinä ja sinä olisit sinä, koska minä
olen minä; me emme kumpikaan olisi. Mutta jos minä olen minä, koska
minä olen minä ja sinä olet sinä, koska sinä olet sinä; me molemmat
olemme."
-Joku viisas
Vaatii aika paljon rohkeutta olla minä. Varsinkin kun tietää, että minä olen usein
väärässä. Ja varsinkin kun tietää, että jos minä olen minä, sinä olet sinä. Sehän se
vasta pelottavaa onkin. Minä kun haluaisin, että sinä olet sellainen kuin minä haluan
sinun olevan - sen mukaan mitä tiedän minun oletettavan olevan ja sitä kautta myös
haluavan. Mistä sen sitten edes tietää kuka minä olen, jos olen enimmäkseen sitä
mitä sinä haluat? Ja jos en edes sitä tiedä, mistä tiedän mitä minä haluan oikeasti ja
mitä haluan vain siksi, koska sinä sitä haluat (ja sinäkin vain siksi, koska tiedät, että
minä haluan sinun sitä haluavan). Entä jos jompikumpi meistä lopettaisi olemasta
minä, vain siksi koska sinä olet sinä? Ja alkaisikin olemaan minä vain siksi, koska on.
Lopettaisiko se sen naurettavan oravanpyörän, jonka suhteen olemme koko elämämme rakentaneet? Ja jos se sen lopettaisi, niin miten ihmeessä uskaltaisin olla
vain minä, kun pohja putoaisi kaikelta minkä olen koskaan oppinut? Tai miten voisin
uskaltaa sinun antaa rauhassa olla sinä, vain koska sinä olet sinä? Huhhuh. Vaatii
aika paljon rohkeutta olla minä. Ja vaatii aika paljon rohkeutta antaa sinun olla sinä.
Mutta toisaalta - jos en sitä uskalla, me emme kumpikaan ole. Elä. Emme ainakaan
minun maailmassani. Jos taas uskallan, vasta sitten elän. Vaikket sinä uskaltaisikaan.
Vaikkemme sinun näkökulmastasi olisikaan. Eläisikään. Mutta minun maailmassani
minä eläisin ja antaisin sinullekin siihen mahdollisuuden, kannustaisin sinuakin elämään! Miten sitten voisin olla minä? Miten sitten saisin selville sen, miten olla minä?
Miten saisin tietää, kuka minä olen? Kuka? En tiedä. Mutta piru vieköön, aion kysyä
sitä uudelleen ja uudelleen, kunnes löydän vastauksen, siltä ainoalta joka sen voi
tietää. Minulta!
A-P
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Uusi palvelusysteemi ja AAL
Askeleet, perinteet, käsitteet: AAL:n kolme perintöä
AAL:n toiminnan voisi tiivistää lyhyesti kolmeen kulmakiveen, joita nimitetään perinnöiksi. Nämä kolme perintöä on otettu käyttöön maailman ensimmäisen 12 askeleen
toveriseuran, AA:n kokemuksesta.
Toipuminen on ensimmäinen perintömme. Se sisältää AAL:n 12 askelta, jotka ovat
kokemukseen perustuva menetelmä toipua erilaisista riippuvuuksista ja niiden vaikutuksista. Askeleet ovat toimintaohjeita yksittäisille AAL:n jäsenille ja kertovat millaisin toimenpitein toveriseuramme pioneerit ovat vapautuneet toimintahäiriöisen
perheen sairaudesta. Samat toimenpiteet pistettiin ensimmäisen kerran kirjalliseen
muotoon 1930-luvun lopulla ensimmäisen 100:n toipuneen AA:n jäsenen toimesta.
Toinen perintömme on yhtenäisyys, joka sisältää AAL:n 12 perinnettä. Perinteet ovat
tiivistelmä niistä kokemuksista ja toimintatavoista, jotka on nähty tarpeellisiksi ja jopa välttämättömiksi ryhmätoiminnan jatkumisen ja ryhmien laajenemisen kannalta.
Perinteitä tutkimalla ja niiden periaatteita noudattamalla voimme välttyä tekemästä
virheitä, jotka saattaisivat johtaa ryhmän toiminnan lakkaamiseen tai jähmettymiseen. Perinteet antavat myös suuntaa sille, mitä asioita ryhmätoiminnassa kannattaa
ylläpitää ja mihin keskittyä.
Tämän teksti paneutuu kolmanteen perintöömme, palveluun. Palvelun perintö sisältää 12 käsitettä. Nämä käsitteet ovat alunperin AA:laisten ja heidän ystäviensä kokoamia periaatteita, jotka mahdollistavat mahdollisimman tehokkaan yhteistyön eri
ryhmien välillä maan- ja maailmanlaajuisesti tällaisessa toveriseurassa, jossa ei ole
pomoja tai auktoriteetteja. Kuten pyykkilistammekin kertoo, on hyvin tärkeää ettei
toveriseurassamme millään osa-alueilla ole auktoriteetteja. Ainoa auktoriteettimme
voi olla toisen perinteen esiin nostama ryhmäomatunto.
Tämän maailmalla jo pitkään käytössä olleen, Suomessa uuden, AAL:n palvelusysteemin käyttöönottamisesta tehtiin päätös yhtenäisyyspalaverissa huhtikuussa 2007.
Alla hieman kertomusta siitä, kuinka voi osallistua palveluun.
Palvelun ydin on kahdennentoista askeleemme ja viidennen perinteemme mukaisesti
sanomansaatto. Palvelua voi toteuttaa käyttämällä 12 askeleen ohjelman periaatteita
omassa elämässään ja elinympäristössään. Palvelun voi ottaa osaksi omaa toipumistaan myös vastaanottamalla palvelutehtäviä kotiryhmässä tai valtakunnallisesti.
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Uuden palvelujärjestelmämme perusyksikkö on ryhmä, joka toimii itsenäisenä ja
omana yksikkönään ottaen vastuun omasta toiminnastaan. Kukaan ei voi käskeä
ryhmää sen enempää kuin AAL:n jäseniäkään - eikä kukaan muu ota vastuuta ryhmän toiminnasta sen enempää kuin yksittäisten jäsentenkään toiminnasta. Ryhmää
koko maanlaajuisessa yhteistyössä edustaa palveluedustaja, jonka kukin ryhmä voi
valita keskuudestaan. Palveluedustajalle voidaan - ja kannattaa - valita myös varahenkilö. Ryhmän palveluedustaja edustaa ryhmää palvelusysteemissä mm. osallistumalla vuosittaiseen valtuustokokoukseen.
Palveluedustajat toimivat yhdyssiteenä AAL-toimikuntaan päin, ja toimikunta on yhteydessä palveluedustajiin. Palveluedustaja vie tietoa ja kertoo ryhmälleen valtakunnallisesti ajankohtaisista asioista, AAL:n yleisistä toimintatavoista ja AAL:ssä tapahtuvista asioista, sekä välittää ryhmissä heränneitä ajatuksia ja ajankohtaisia asioita
toimikuntaan päin.
Palveluedustajat osallistuvat ryhmänsä edustajina kerran vuodessa pidettävään valtuustokokoukseen, sekä kutsuvat koolle omaa ryhmäänsä asiakokousten muodossa
esim. kerran kuukaudessa. Asiakokouksissa, kuten muissakin palveluasioissa pyritään
muodostamaan ryhmäomatuntoa, enemmistöäänestysten sijaan. Tämä on joskus
hyvin haastavaa ja aikaa vievää, siksipä onkin tärkeää, että ryhmän palveluedustaja
pääsee harjoittelemaan ryhmäomatunnon muodostamista vuosittaisessa valtuustokokouksessa.
Valtuustokokouksessa ryhmien palveluedustajat sekä toimikunnan jäsenet kokoontuvat pohtimaan niitä asioita joita vuoden aikana on noussut esiin, sekä muita asioita
joita on tarpeen käsitellä. Valtuustokokous on yhden viikonlopun kestävä tapaaminen, jossa työryhmätyöskentelynä paneudutaan valtuustokokouksen asialistaan.
Valtuustokokouksen asialista koostuu niistä asioista, joita palveluedustajat ovat ryhmistä ja mahdollisista useiden ryhmien muodostamista piireistä tuoneet esiin AALtoimikunnalle, sekä muista mahdollisista ajankohtaisista ja tarpeellisista asioista.
AAL-toimikunta kokoaa asialistan ja toimittaa sen hyvissä ajoin palveluedustajille,
jotka ottavat sen asiakokouksessa ryhmässään esille. Näitä asialistan asioita käsitellään siis jo ryhmätasolla, ja palveluedustajat ovat näin voineet saada tuntumaa oman
ryhmän ajatuksista, omista ajatuksistaan, jne…
AAL-toimikunnan jäsenillä on tiettyjä palvelutehtäviä, jotka sisältävät mm. websivujen ylläpitoa, materiaalin postitusta ja yhteyksiä maailmalle. AAL-toimikunnan
kokoonpano valitaan vuosittaisessa valtuustokokouksessa siihen halukkaiden
AAL:laisten keskuudesta, kuitenkin niin, että yksittäinen henkilö voi olla toimikunnas9

sa mukana korkeintaan kaksi kahden vuoden mittaista toimikautta. Tällä tavoin varmistetaan se, ettei toimikunta pääse henkilöitymään vaan mukana on aina uusia jäseniä uusin ajatuksin. Samalla periaatteella kannattaa valita myös ryhmän palveluedustaja vain määräajaksi - esimerkiksi vuodeksi.
"Palvelu on toipumisen ydin!" Näin ovat todenneet lukuisat vanhat jäsenemme, jotka
ovat onnistuneet irrottautumaan menneisyytensä ja itsensä kahleista. Palvelun perintö on olemassa, jotta sanomansaattomme olisi tehokasta ja jotta toveriseuramme
säilyisi vielä seuraavillekin sukupolville aikuisia lapsia - niille jotka elävät tällä hetkellä
lapsuuttaan, sekä niille jotka eivät ole vielä syntyneet, mutta joiden osana on syntyä
häiriintyneeseen perheeseen. –

Partaharjun nelipäiväinen viikonloppu 17. - 21.5.2007
Kuopion AAL:läiset järjestivät pidennetyn viikonlopun helatorstaista sunnuntaihin.
Idea oli Johannan ja hän etsi vielä mainion luonnonkauniin paikan järvenrannalta
Pieksämäen Partaharjulta läheltä Kuopiota. Johanna huolehti myös aamupalatarvikkeita halukkaille.
Kuopion ryhmäläiset suunnittelivat viikonlopun ohjelman, jonka toteutus toimi hyvin
eri puolilta suomea saapuneiden AAL:läisten ryhmädynamiikan voimalla. Osallistujia
oli paljon, mutta kaikki saatiin sopimaan majoitustiloihin sopu-sijaa-antaa ideologialla. Pinna ei palanut keneltäkään edes jääkaapin ahtauden vuoksi, silloinkaan kun ovea avatessa osallistujien eväsmakkarat vyöryivät omia ruokiaan etsivien
syliin. Ilahduttavan runsaasti uusia ihmisiä oli rohjennut saapua viikonlopun viettoon,
johon he antoivat oman mukavan lisänsä.
Palaverien välillä kisailtiin mölkky -pelissä ja pelattiin paikanpäällä Teemun kehittämää KäpyGolffia™ jossa Antti toimi avustavana tuomarina. Uitiin, saunottiin, tehtiin
kävelyretkiä riippusillalle ja open air -kirkkoon, joka on paikallinen erikoisuus, tietysti
unohtamatta istuskelua Pieksämäen torikahvilassa ja kiertelyä kirpputoreilla. Ainakin
meille kuopiolaisille jäi viikonlopusta hyvä fiilis, joka viipyili sydämessä vielä arkiviikon
aikana. Ryhmän edun ohittaessa yksilön edun myös ryhmän yksittäiset jäsenet tunsivat olonsa turvalliseksi koko viikonlopun ajan. Muhkean muikeat kiitokset kaikille sydämellisestä viikonlopusta!
Kuopion AAL
10

Uusi toimikunta
Päivi, Karjaa
Toimikunnan puheenjohtaja, AAL keskuspalvelu ry:n hallituksen jäsen (sihteeri),
aal -sähköpostiin vastaaminen.
Marjo, Karjaa
*Olen Marjo, reilu kolmikymppinen kahden lapsen äiti. Olen tutustunut AAL:ään noin
neljä vuotta sitten erään rakkaan ystäväni kautta. Minulla alkoi nyt kolmas vuosi toimikunnassa. Tänä vuonna toimin yhdistyksen taloudenhoitajana sekä maailmanpalvelun ACA WSO yhteyshenkilönä. *Oikein aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille!!!*
Veijo, Kuopio
Olen Veijo, reilu viisikymppinen kahden lapsen isä. Olen tutustunut AAL:ään noin
neljä vuotta sitten netin välityksellä. Minulla alkoi nyt neljäs eli viimeinen vuosi toimikunnassa ja tehtäviini kuuluu mm. materiaalitilausten vastaanottaminen. Tänä vuonna toimin AAL keskuspalvelu ry:n puheenjohtajana.
Eija, Kuopio. AAL Keskuspalvelu ry: n hallituksen varapuheenjohtaja, ja materiaalin
postittaja.
Teemu, Kuopio. Tapahtumakoordinaattori, postittaa AAL-materiaalia, kuten askelvihkoja ja tulokaskansioita.
Ulla, Vantaa.
Olen Ulla ja olen toimintahäiriöisestä perheestä. Tällä hetkellä harjoittelen vanhoista
huonoista käyttäytymismalleista poisoppimista ja opettelen kelpaamaan itse itselleni
- päivä kerrallaan. Toimin Web-vastaavana. Pidän yllä ryhmäluetteloa ja vastaan
webmaster -sähköpostiin.
Tommi, Jyväskylä. Web-vastaava, ryhmäluettelon ylläpito, webmaster -sähköpostiin
vastaaminen.
Sakke, Jyväskylä.
Toimikuntalaisiin saat yhteyden laittamalla sähköpostia osoitteeseen:
aal@aal.fi
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AAL – KESÄVIIKKO JUMIJÄRVEN
LEIRIKESKUKSESSA
9.7.-18.7.2007
9.7.-15.7. myös lapset tervetulleita
16.7-18.7. vain aikuisille
Ohjelma
- Palavereja vähintään kaksi kertaa päivässä
- ”hiljainen” huone, jossa 24h/vrk mahdollisuus mietiskelyyn ja hiljentymiseen
- Mahdollisuus pyytää kummia, jonka kanssa työskennellä askelten parissa viikon aikana
- vapaa-ajan ohjelmaa: saunomista, uimista, pelejä, leikkejä, draamaa, tanssia ja
laulua
Hinta 8 e/vrk, lapset 4 e/vrk
Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostilla: aal@aal.fi, mielellään ennen heinäkuun
alkua. Ilmoittautua voi myös Kuopion AAL-infopuhelimeen, puh. 050 9294548. (ma
ja ti klo 18-20.)
Leirikeskuksessa on majoitustilaa n. 60 hengelle sekä keittiö, ruokailutila, palaveritila,
sauna (suihkuilla), pieni maja hiljentymiseen, vene jne. Paikassa on suuri nurmikkopiha, joka sopii hyvin myös lasten oleskeluun. Paikka on kokonaan AAL:n käytössä.
Tänä vuonna uutta kesäviikolla on, että ryhmät ympäri Suomea ovat ottaneet vastuulleen eri päivien ohjelman. Luvassa on antoisat kesäpäivät!
Tule päiväksi, kahdeksi tai koko viikoksi. Ruokailu toteutetaan omatoimisesti, ja esimerkiksi kimpparuokailuista voi sopia.
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MITEN LÖYTÄÄ PERILLE???
Ajo-ohje Helsingin suunnasta tultaessa: Lahdentietä (E75) noin 90 km, jonka
jälkeen tielle nro 24 (Vääksyntie - Jämsän suuntaan). Jatketaan tietä nro 24 noin
100 km, jolloin saavutaan Jämsään. Jämsän kohdalla jatketaan liikenneympyröistä
Jämsänkosken / Mäntän suuntaan. Muutaman kilometrin päässä käännös vasemmalle tie nro 56 Mänttään. Ajetaan suoraan noin 13 km, jonka jälkeen oikealle
kääntyy pieni tienristeys -Jumijärventie. Tätä tietä ajetaan vielä noin 5 km, jolloin
päädytään leirikeskukselle.
Joensuun suunnasta:
Ajetaan tietä nro 23 Jyväskylän suuntaan. Jyväskylän kohdalta jatketaan Ysitietä
Jämsän suuntaan. Noin 40 km jälkeen kääntyy oikealle tie nro 6050 Jämsänkoskelle.
Ajetaan Jämsänkosken ohi hieman Jämsän suuntaan, kunnes oikealle kääntyy tie nro
56 Mänttään. Ajetaan suoraan noin 13 km, jonka jälkeen oikealle kääntyy pieni tienristeys -Jumijärventie. Tätä tietä ajetaan vielä noin 5 km, jolloin päädytään leirikeskukselle.

ILMOITTAUTUMINEN KESÄVIIKOLLE
ON KÄYNNISSÄ.

Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla: aal@aal.fi.
Tai puh. 050 - 9294 548. (ma/ti klo 18-20.)
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Muutoshan on helppoa, toimii vain toisin
Tulen iltatöistä väsyneenä yllätyksekseni tyhjään kotiin. Etsin lappua. Tarkastan puhelimen viestit. Missään ei ole mitään tietoa missä mies ja poikani ovat. Katson jääkaappiin, siellä ovat nakkisoppa-ainekset. Tajuan jääkaappiin tuijottaessani, että minulla on mahtava tilaisuus kokeilla toimia toisin. En soita miehelleni kysyäkseni missä
he ovat. Enkä laita nakkisoppaa. Ah, näin luotan mieheeni ja elämään. Muutoksen
tuuli puhaltaa raikkaasti olohuoneeseemme.
Avaan television ja jään tuijottamaan ohjelmaa. Ihanaa kerrankin saa katsella rauhassa. Saatan mennä taloyhtiömme lenkkisaunaan kun se alkaa ihan spontaanisti,
vaikka pojat jo olisivat tulleetkin, ajattelen. Kelaan kaikki mahdolliset paikat läpi;
kirjasto, uimahalli, naapuri. Auto ei ollut pihalla, joten ei naapuri. Kauppa, tenniskenttä, satama. Rauhoittelen ajatuksiani ja totean itselleni, että kun ei tarhasta ole
soitettu, haettu poika ainakin on. Ja kun sairaalasta ei ole soitettu, hengissä ainakin
ovat. SAIRAALASTA!!!!!
Hetken mielessäni vilahtavat kaikki mahdolliset vaarat liikenneonnettomuudesta, hirviöiden laskeutumiseen. Kello on kohta kahdeksan; ovatko päivystyksessä vai poliklinikalla. Alan vakuuttua siitä että on tapahtunut jotenkin jotakin niin vakavaa ettei
sairaalan henkilökunnalla ole ollut aikaa soittaa minulle. Katselen tuolin selkämykselle laskettuja farkkujani ja lasken kauanko menee juosten lähimpään sairaalaan.
Näennäisesti katselen televisiota rennosti. Subilta alkaa Simpsonit. Kun avaimet kilahtavat ja mieheni ja poikani tulevat sisään. Hahaa enpä soittanut. Ja en ole laittanut nakkisoppaa. - Meillä on karsee nälkä, kai sä sopan laitoit?”
Selvitän, että olin ajatellut heidän jo syöneen muualla. Muina miehinä myös lisään: kun en yhtään tiennyt edes missä olitte. Enkä kamalasti valehdellut, koska olin elävästi nähnyt heidän saaneen kyllä ruokaa sairaalassa. Syyllisyys nipistää niskasta ja
jää korvanlehdelle istumaan.
Tuijotan ruutua ja poika kertoo, että oli laskenut tosi hurjasta vesiliukumäestä.
Kommentoin jotakin ja mietin pitääkö nyt ruveta laittamaan nakkisoppaa. Olohuoneessa tuuli ravistelee verhoja. - Laita nyt sitä soppaa. - Enpä taida. Katselen TV:tä,
kuulen sanovani. 1 - 0 muutokselle. - Etpä tietenkään. Luuletko, että tuo on jokin
yllätys. - Sullehan ei nää arkirutiinit kuulu.
Syyllisyys tarttuu napakasti korvasta ja melkein kiljaisen kun sattuu. Pakotan ääneni
rauhalliseksi ja toistan että olin luullut heidän jo syöneen. Mies syyttää tyhmäksi te14

keytymisestä, laiskuudesta, välinpitämättömyydestä. Paukuttelee kaappien ovia ja
huutaa. Syyllisyys etsii maalinteko paikkaa.
Haukon henkeäni. Sanon jokaisen syytöksen jälkeen itselleni: - Ei pidä paikkaansa,
sanoo vain kun itse on tehnyt liian tiukaksi aikataulunsa ja nyt väsyneenä kiukuttelee
siitä minulle. En suostu ottamaan negaatiota itseeni. - Ajattelin mennä saunaan. Sanon sen niin hiljaa, että poika toistaa sen isälleen.
- Tu nyt Kaisa edes auttamaan tässä. Keittiöstä kantautuu porkkanapussin puhinaa,
veitsien kalinaa ja vedenlaskemisääniä. Päätän istua hiljaa paikallani vaikka korvani
ovat jo tulipunaiset syyllisyyden niitä riepotellessa. Huojun kuin tuulessa. TV:stä tulee varmasti hyvää ohjelmaa, kun nyt vain näkisi jotain.
Keittiöstä kuuluu kuinka mieheni lataa viimeisellä paukulla; lähettää poikansa kertomaan minulle miten kova nälkä on uimahallissa tullut ja että: ” Mene nyt äiti, isin
avuksi, voit sinä nyt mennä!” - En tuu, huudan, lähden just saunaan. En ole luvannut
nakkisoppaa kenellekään. Nousen ja alan kerätä tavaroita pyyhe ja shamppoo. Pyyhe
ja shamppoo. Pyyhe ja shamppoo. Pyyhe shamppoo ja puhtaat kalsarit. Joo kalsarit.
Hassua, miten on vaikea on muistaa kolme asiaa, kun samaan aikaan keittiöstä
kuuluu kiukkuista kihinää ja perunat uppopaiskotaan kattilaan. Luikahdan nopeasti
rappuun ja kuulen mieheni huutavan perääni: -Ja sun o sit turha kuvitella syöväs
tätä nakkisoppaa. Ei ku tosissaan, sä et sit kyl syä tätä.
Saunassa on koko talon vanhimmat rouvat. Käyn saunassa ja olen mukava. Käyn oikein kaksi kertaa löylyssä ja oion jäseniäni raukeana. Pesen hiukseni huolellisesti.
Saunomiseen menee kaikkiaan 10 kokonaista minuuttia. Mitä helv...? Minunhan piti
nautiskella rauhassa ja toipua rankasta päivästä.
En edes ehdi hiuksiani kammata niin kiire minulla on kiukkuista miestäni katsomaan.
Kropan rasvauksesta puhumattakaan. Puhtaat kalsaritkin saa jäädä. Kiskon vain pyjaman. Nakit ovat leikkuulaudalla. Vihaiset palaset tuijottavat minua kävellessäni kiireisen oloisesti keittiön ohi. Mies ei sano tai puhu mitään. Puuhaa ja antaa selkänsä
puhua minulle. Poika leikkii omiaan. Kohta syövät keittiössä miehen tekemää herkullista nakkisoppaa.
Minä en soittanut perään. En tehnyt nakkisoppaa. Olin spontaani. Kerron tästä teille
ja ulkona on kauhea tuuli. Selvisinkö siis hengissä?
Kaisa
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Hyvä muistaa ja tietää
Yhteystiedot:
AAL Keskuspalvelu ry
PL 1233, 00101 Helsinki.
aal@aal.fi
Askelvihkotilaukset ja tulokaskansiot:
sähköpostiosoite tilaus@aal.fi
Ryhmäluettelomuutokset: otsikolla Web-muutokset osoitteeseen aal@aal.fi.
WWW - sivut osoitteessa www.aal.fi
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.
AAL –lehti
Lehden kokoaa Sari, tekstejä ja muuta lehtimateriaalia osoitteeseen: satellervo@luukku.com. Lehteen tulevien tekstien suhteen valintaa tekee Sari, ja toimikunta
käy lehden läpi ennen julkaisua. Lehdessä julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajan
omia näkemyksiä, eivätkä välttämättä edusta AAL :n kantaa asioista.
AAL:n sähköpostilista
AAL:llä on käytössä sähköpostilista, jota käytetään mm. tulevista AAL-tapahtumista
tiedottamiseen. Sähköpostille voit 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. Niin se käy!
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AAL-lehden tilaaminen
AAL-lehden voi tilata laittamalla sähköpostia osoitteeseen tilaus@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)
Lähetä tilauksesi: AAL Keskuspalvelu ry, PL 1233, 00101 Helsinki. Tai sähköpostiosoitteeseen tilaus@aal.fi.
Voit korvata lehden teosta ja postituksesta aiheutuneita kuluja lahjoittamalla esim.
6,70 € AAL:n tilille SAMPO 800015-71173393. Kiitos!
Tämän lehden voi ladata myös pdf-tiedostona osoitteesta: www.aal.fi. (avautuu
Adoben Acrobat Readerilla, joka on ilmainen). Näin voit saada lehden heti valmistuttua ja voit rauhassa lueskella silloin kun sinulle sopii. Mikäli olet liittynyt AAL:n
sähköpostilistalle, saat lehden ilmestyttyä tiedon sähköpostiisi ja voit käydä lataamassa lehden nettisivuiltamme www.aal.fi kohdasta: Materiaalia.
Seuraavan kerran AAL-lehti ilmestyy syyskuussa ja juttuja syyskuun lehteen voi lähettää elokuun loppuun mennessä osoitteeseen satellervo@luukku.com.

AAL-lehden nimi

Mikä nimeksi tälle lehdelle? Olisiko Sinulla ehdotusta uudeksi nimeksi? Anna mielikuvituksesi lentää ja lähetä ehdotuksesi osoitteeseen aal@aal.fi. Kaikki jo vastaanotetut
ehdotukset ovat tallessa, nyt kaipaillaan uusia nimiehdotuksia, pohdintaa ja keskustelua asiasta ettemme nakkaa rakkaalle lapsellemme hätäisesti vain jotain nimeä☺
Nimiehdotuksen voi laittaa sähköpostilla aal@aal.fi. Ehdotustaan voi myös
halutessaan perustella.
Jo ehdotettuja nimiä ovat Horsma, Liekki, Perhonen, Vaahtopää, Mehiläinen, Metsätähti, Parantava aikuisuus, Sisäinen Lapsi, Todellinen itseni, Minä itse, Minä olen,
Antenni, Prosessi, Projektori, Sankari, Sankarit. Ihmelapset, NormAALi, Sisäinen Solarium. Voit myös ottaa kantaa jo ehdotettuihin nimiin.
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Loppusanat

Olen alkanut tykkäämään nenästäni. Ensin tykkäsin siitä vain vähän ja vain
edestä päin ja pikaisesti vilkaistuna. Nyt olen alkanut tykätä nenästäni myös

sivusta päin katsottuna. Tänään sain huomata, että wau minulla on ihana nenä.

Ihailin itseäni ja nenääni kahden peilin kanssa viisitoista minuuttia. Tuijotin nenääni ja ihmettelin mistä se oli tullut, että ei kai se ennen ole tuossa tuollaisena
ollut.

Toivotin nenäni tervetulleeksi, ja itseni tervetulleeksi uuden nenäimagoni kans-

sa. Minulla oli iso peili seinällä ja pieni peili kädessä, jolla sain sivukäsityksen
itsestäni, eri valoissa: valoisammassa huoneessa, vähän hämärämmässä. Minun
nenä! Että minulla on tuollainen nenä. Siinä minä sitten tein tuttavuutta sen
kanssa ja tulin johtopäätökseen, että ihanaa olla minä!

Päivänä muutamana istuin pihalla ja ulkoilutin nenääni sekä nautin auringosta ja
lämmöstä silmät kiinni ja kuinkas ollakaan nenälleni istahti perhonen. Se istui

siinä pitkän aikaa ja kaiketi tykkäsi näkemästään! Ja minullakin oli hyvä olla siinä
perhosen kanssa ihan kaksistaan. Perhosen elämänkaari viehättää minua, tou-

kan matka koteloituneesta umpiosta siivilleen kohoavaksi perhoseksi kiehtoo.

Itse asiassa perhoset käyvät läpi täydellisen muodonvaihdoksen elinkaaressaan, jonka vaiheita ovat muna, toukka, kotelo ja aikuinen perhonen.

Elämässä on erilaisia vaiheita. Se mitä on oikeasti on olemassa, on tämä hetki.
On vain tämä päivä, ja sen voimme viettää munana, toukkana, kotelona tai perhosena; ihan miten vaan. Kaikki elämän vaiheet ja muodot ovat tärkeitä. Ja ennen kaikkea: muutos on aina mahdollista.
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Sari

KIRJOITATKO?

ONKO PÖYTÄLAATIKOSSA JEMMASSA

TEKSTEJÄ, SYYHYTTÄÄKÖ KYNÄKÄTTÄ?

Sattuisiko jollakulla pakottamaan kirjoituskättä sen verran, että haluaisi kirjoit-

taa juttuja tähän yhteiseen AAL:n lehteen? Onko halukkuutta/innokkuutta
kuvata kirjallisessa muodossa omia toipumiskokemuksia, tunteita, ajatuksia?

On ajatuksesi sitten runon, novellin, tai missä tahansa kirjallisessa muodossaan, niin voit laittaa sen tulemaan minulle sähköpostilla:
satellervo@luukku.com.

AAL-lehti ilmestyy n. 4 kertaa vuodessa. Seuraavan kerran lehti ilmestyy

syyskuussa ja juttuja syyskuun lehteen voi lähettää elokuun loppuun mennessä.

Terveisin Sari/ AAL-lehti
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