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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
kotelosta.
     Luonnossa oikea perhonen tarvitsee kaiken sen voiman minkä se saa kamppail-
lessaan itsensä vapaaksi kotelosta selviytyäkseen perhosena. Näin on myös meidän
kohdallamme. Meidän tulee elää kipumme läpi, koska juuri se kasvattaa meitä. AAL
on auttanut meitä kohtaamaan tuon kivun ja vapautumaan siitä.
    Tämä lehti tiedottaa toiminnastamme sekä ajankohtaisista asioista sekä kertoo
keitä me Alkoholistien aikuiset lapset olemme. Haluamme lehden välityksellä viestit-
tää toipumistarinaamme: toipuminen on mahdollista. Hyvin moni meistä ei edes
aluksi tiennyt kuinka koteloituneita olimme. Vähitellen aloimme tunnistaa noita asi-
oita ja aloimme kasvaa irti kivusta. Tänään useat meistä voivat todeta, että toipumi-
nen lapsuuden perheen aiheuttamasta kivusta on todella mahdollista. Perhonen on
vapautunut kuorestaan!

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

tatella ja tehdä lehteen jutun, mahdollisuuksia on monia.

Seuraava AAL lehti ilmestyy huhtikuussa 2010.
Materiaalit; tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet, yms.

lähetetään maaliskuun loppuun mennessä:
perhonen(at)aal.fi
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ALKUSANAT – Luomuelämää, osa 1.

Toipumisohjelman 12 askelta ovat näyttäneet ja kuulostaneet minulle heprealta. Toisin
sanoen ne kuullessani olen lähinnä säikähtänyt. Edelleen vuosien jälkeen kun luen tai
kuulen noita askeleita, minussa värähtää. Tulee mieleen, että niissä on suurta ylevyyttä
ja pontevuutta ja että niiden sanamuoto hieman hiertää. Ajatelkaapa nyt pelkästään en-
simmäistä askelta, jossa juhlallisesti kuulutamme olevamme voimattomia. Vain fanfaarit
ja torvisoittokunnat puuttuvat, niin suurelta ja mahtipontiselta kaikki kuulostaa.
     Tämän vuoksi väistämättä mieleen nousee pelko ja epäilys; mihin olen oikein ryhty-
mässä, mikä on tämä ryhmä joka julistaa näiden askeleiden ja toimenpiteiden nimiin,
mihin olen joutumassa, mitä minulle tapahtuu jos alan tähän itsekin.
    Tänä päivänä kun katson noita askeleita, ne eivät säväytä enää samalla tavalla, sillä
olen tullut tietämään, että niissä ei ole mitään ihmeellistä eikä ylevää, niissä ei ole mi-
tään salaperäistä magiikkaa tai maailmaa johon olen joutumassa, vaan että ne ovat vain
tienviittoja ja ehdotuksia omaan elämään. Yksinkertaista ja selkeää.

Jokaikinen askel kuvastaa ihmiselämää sellaisena kuin se on tarkoitettu olemaan. Aske-
leet eivät ehdota tai julista mitään sellaista, joka ei kuuluisi ihmisen elämään. Ne edus-
tavat luomuelämää, luomuelämää, johon monilla meillä ei ole lapsuuden perheessä ollut
mahdollisuutta samaistua vaan juuri tämä luonnollisuus ja luomuus on meiltä riistetty.
  Luomuelämällä tarkoitan luottamista, asioiden jakamista, yhteisöön kuulumista, tuntei-
den tuntemista. Tätähän ihmisen elämä on luonnostaan. Olemme vain oppineet pelkää-
mään, olemaan luottamatta, sekä tukahduttamaan tunteemme, emmekä ole saaneet
kokemusta siitä millaista on kuulua perheeseen, jossa on turvallista elää. 12 askeleen
toipumisohjelma ja ryhmät pitävät sisällään kaiken tämän ja vain kaiken tämän.
    Siksi askeleita on turha pelätä tai epäillä, sillä ne opettavat meille sen mitä vaille
olemme lapsuuden perheessä jääneet. Jossakin määrin voisin myös väittää, että aske-
leet palauttavat meille sen mikä meillä jo vauvana tänne syntyessä oli ja joka meiltä
otettiin pois pelon ja häpeän ilmapiirin myötä: meiltä on viety minuutemme ja turvalli-
suuden tunteemme sekä uskomme ja luottamuksemme.

Askeleet eivät siis ole mitään salatiedettä eivätkä mitään monimutkaista. Ne ovat hyvin
yksinkertaisia; itsetutkiskeluun ja hengellisyyteen perustuva itsehoitomenetelmämme on
yksinkertainen. Askeleiden myötä saamme mahdollisuuden alkaa elämään elämää sellai-
sena kuin ihmiselämä on tarkoitettu.
   Tässä lehdessä zoomataan erityisesti AAL:n omaan Isoon kirjaan ja sen ehdottamaan
nelosaskeleen itsetutkiskelun sisältöihin. Kenties tulevaisuudessa järjestämme oman
ison kirjamme mukaisia askelviikonloppuja. Tällä hetkellä omaan ison kirjaamme on
mahdollisuus tutustua englanninkielellä, mutta suomennos etenee täyttä vauhtia. Jipii!
   Lisäksi lehdessä juttuja mitä Joensuulaiset ovat tehneet sekä luomme katsauksen tu-
leviin tapahtumiin. Myös Anonyymillä Krokiuksella on jälleen mielenkiintoiset mietteet,  -
niinpä mitä jos?

Sari M.
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Ajankohtaista AAL- ryhmissä: Valtuustokokous lähestyy!!!

Nyt on ajankohtaista AAL-ryhmässä kutsua koolle asiakokous.

Asiakokouksen voi kutsua koolle esim. ryhmän palveluedustaja. Jos palveluedustajaa ei ole,
voidaan asiakokouksesta sopia yhdessä ryhmäläisten kesken.  Kolmperässä Espoossa pide-
tään AAL:n valtuustoviikonloppu 19.-21.3.2010. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita osallis-
tumaan. Jos jostain asiasta pitää äänestää, ovat vain ryhmien palveluedustajat äänioikeu-
tettuja. Kyseessä on kokous, jossa käsitellään AAL:ää koskevia virallisia asioita sekä muuten
ajankohtaisia yhteisön asioita. Ryhmät ja AAL jäsenet ympäri Suomea voivat vaikuttaa val-
tuustokokouksen sisältöön ja olla mukana luomassa sitä. Esillä valtuustokokouksessa mm:

Askelvihko äänitteenä

Iloisena uutisena kerrottakoon, että Askel-vihon askeleet on nyt luettu ääninauhaksi. Aske-
leet voi ladata itselleen kuunneltavaksi mp3:lla tai CD:llä. Ne löytyvät aal-nettisivuilta aske-
leet-sivun alalaidasta sekä materiaalit-sivulta askelten kohdalta. Nauhoite on ilmainen,
mutta otamme ilolla vastaan kaiken taloudellisen tuen. Keräämme rahaa ison kirjan paina-
tukseen.

Nettiradio

Olemme saaneet tarjouksen perustaa oma yhteisölle tarkoitettu, suljettu nettiradiota. Mitä
tämä tarkoittaa? Kuulemme aiheesta enemmän valtuustokokouksessa. Kiinnostaako?

AAL-kesäleiri

Jatkammeko edullisella Jumijärvellä? Onko muuta paikkaa? Onko toiveaikaa? Ajattelimme
toimikunnassa että 9 päivää on maksimiaika, jolle löytyy vastuunkantajia. Jatkammeko ja-
koa: aikuisten päivät / aikuisten ja lasten yhteiset päivät?

Pikkujoulu 2010

Pidämmekö 2010 pikkujoulun Toivakassa, vai siirrymmekö Kuopion Haminalahteen? Ha-
minalahti on halvempi. Toivakka ei 2009 tullut läheskään täyteen, ja oli sitten kallis.

Uusia jäseniä toimikuntaan

Toivomme kovasti, että toimikuntaan löytyisi uusia jäseniä, että tieto ja kokemus siirtyisi
jouhevasti eteenpäin. Onko sinulla halukkuutta alkaa toimikunnan jäseneksi?

AAL-Perhonen

Sari Oulusta on tehnyt AAL-lehti Perhosta, jättää homman nyt Oulun Anna T:lle. Suuret kii-
tokset Sarille hienosta lehdestä! Muistattehan että lehden tekoon voi tulla mukaan: lähettää
lehteen tekstejään, runojaan ja kuviaan. Lehden voi myös tilata kirjekuoressa kotiinsa.

AAL-netti

Henry Jyväskylästä on huolehtinut nettisivuistamme, ja hän jatkaa hommassaan. Nettikes-
kustelua joutuu joskus siivoamaan roskaviesteistä, eli moderoimaan. Tähän hommaan ha-
lukkaat voivat ilmoittautua webmasterille; webmaster(at)aal.fi.

AAL-yhteisön talous

Yhteisön talous näyttää numeroiden valossa tältä: tilimme keveni viime vuoden aikana 3800
eurolla. Tämä johtui siitä, että tilasimme USA:sta lisää englanninkielisiä kirjoja ja työkirjoja,
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ja painatimme lisää Askelvihkoja. Sijoitimme kirjallisuuteen, ja nämä varat palautuvat vä-
hitellen tilille. Tapahtumat tuottivat 1000 euroa tappiota. Osan aiheutti pikkujoulu, osan
valtuustokokous. Tilillämme oli vuoden vaihteessa 3400 euroa, vuosi sitten 7200. Kuinka
keräämme varoja Ison kirjan suomennoksen painattamiseen? Kulut ovat suunnilleen 8000.
Kirjallisuuden myynnillä, ryhmätuella ja ennakkotilausmaksuilla? Onko muita ideoita?

AAL – Back to basics – omannäköinen askelviikonloppu

Jo monen vuoden ajan on kaivattu AAL:lle omaa Back to basics tyyppistä aineistoa. Tämä
tarkoittaa yhden viikonlopun kokonaisuutta, jossa johdatellaan askeliin, ja aloitetaan työs-
kentely yhdessä kummin kanssa. Aloitetaan tämän kehittely valtuustokokouksessa, ja jat-
ketaan sitä kesäleirillä! Mitkä asiat ovat teidän mielestänne tärkeitä?

Jotain muuta mitä?

Kaipaatko AAL-toimintaan jotain uutta? Voisko meidän viikkopalaveri olla tällä kertaa... Oli-
siko hauskaa jos...   Oisko mukava, jos kaikki Suomen AAL:n jäsenet....  Toivoisin, että
AAL:ssä joskus...  Jos kolmen pisteen tilalle tuli jotain ajatuksia, tuo ne toki kuuluviin meille
muillekin. Lähetä viestiä toimikunnalle aal(at)aal.fi . Lähetämme ideoita ryhmiin, ja kaikki
ryhmät voivat keskustella niistä.
    Ryhmien tulisi miettiä oma kantansa näihin asioihin asiakokouksissaan. Ryhmien omissa
asiakokouksissa esiin tulleet näkemykset ja asiat voi palveluedustaja tulla kertomaan val-
tuustokokoukseen, tai ryhmä voi lähettää terveisensä toimikunnan pj:lle liisa(at)iki.fi tai ko-
ko toimikunnalle: aal(at)aal.fi

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

AAL:n oma Iso kirja

Iloitsen suunnattomasti siitä, että AAL:n omaa isoa kirjaa ollaan kääntämässä. Se tuntuu
minusta lapsen aikuistumiselta: meillä on jotain aivan omaa. Onhan meillä toki askelvih-
komme, jota AAL ryhmissä luetaan, ja tuo askelvihko pitää toipumisohjelman sisällään
kokonaisuudessaan itsetutkiskeluineen, mutta uuden AAL:n Ison kirjan sisältö on moni-
puolisempi, kattavampi ja itsetutkiskelun osalta myös intensiivisempi.
   Oman askelvihkomme lisäksi joissakin ryhmissä on 4. askeleen mukaista itsetutkiske-
lua tehty myös AA:n tyylisesti. Ryhmissä käytössä oleva AAL:n oma vihko on hyvä, ja
nelosaskel hyvin alkkareiden näköinen, mutta joissakin AAL ryhmissä on pidetty AA:n
itsetutkiskelun tapaa selkeämpänä tehtäessä itsetutkiskelua tukihenkilön kanssa.
    Nyt on niin, että AAL:n omaa isoa kirjaa käännetään parhaillaan. Kyllä se on juuri se
komea punainen iso kirja, joka tällä hetkellä on englanniksi saatavilla. Sitä parhaillaan
käännetään ja haluaisinkin jo nyt, vaikka kirjaa ei vielä ole saatavilla suomeksi, herätellä
AAL ryhmän jäseniä ympäri Suomea tutustumaan tuohon kirjaan ja erityisesti nelosas-
keleeseen ja itsetutkiskeluun.

Tulevaisuudessa AAL:lla on haasteensa löytää oman näköisensä tapa toimia koskien toi-
pumisohjelmaa. Esimerkiksi askelviikonloppujen järjestäminen on mielestäni haaste.
Nythän on järjestetty esimerkiksi Back to Basics nimellä olevaa askelviikonloppua, joka
on suoraa kopiota AA:n puolelta.
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Kyseisessä viikonlopussa ideana on käydä toipumisohjelman askeleet opastettuna läpi
siten, että kukin tulokas saa viikonlopussa itselleen kummin ja nelosaskeleen mukainen
itsetutkiskelu aloitetaan. Askelviikonloppu on osoittautunut hyväksi toimintamuodoksi.
Jatkossa haaste onkin miettiä, että toimiiko tämä ”AA:n konsepti” AAL:n puolella tai sitä-
kin olennaisempaa, että halutaanko sitä käyttää. Jatkossa voisimme laatia oman nä-
köisemme askeliin opastusviikonlopun oman ison kirjamme pohjalta.
  Itse ajattelen esimerkiksi 4. Ja 5. askeleen osalta niin, että AAL voi ottaa oppia AA:n
puolelta, mutta haastaisin kuitenkin miettimään itsetutkiskelua ja näitä 4. ja 5. askelta
omannäköisenämme. Mitä se voisi olla? Monissa yhteyksissä tukihenkilö opastaa aske-
leet tulokkaalle AA:n kirjan mukaan, mutta esimerkiksi tämän hetkinen ryhmissä käytös-
sä olevassa askelvihkossamme on aivan päteviä ohjeita itsetutkiskelun tekemiseen.
     Itse kuulun niihin henkilöihin, joka on opastettu ohjelmaan AAL:ssa ns. AA:n oppien
mukaan. Minun kohdallani tästä opastustilanteesta tukihenkilön kanssa ei ole seurannut
suurta vapautumista tai oivallusta. Johtuen mm. siitä, että siinä lähdetään liikkeelle kau-
nan tunteista. Tullessani ryhmään ja pitkään sen jälkeen, en vihannut ketään, en syyttä-
nyt ketään mistään. Olin aivan totaalisen lukossa itseni kanssa. En tunnistanut kaunaa
saati pelkoa. Tuntui hankalalta lähestyä itsetutkiskelua kauna lähtöalustana.
    Puolestaan sain omaan elämääni liittyvää vyyhtiä auki tekemällä itsetutkiskelua, kuten
AAL:n oma askelvihko esittää. Se kehottaa miettimään moniin AAL:laiselle tyypilliseen
käyttäytymiseen liittyviä asioita kuten kontrollointiin, huolehtimiseen ja ylivastuullisuu-
teen liittyviä tilanteita. Kirjoitin näitä ylös ja jaoin myöhemmin kummilleni. Minun oveni
avautui siitä. Lisäksi mieltäni vaivasi muutamat elämäntapahtumat, aivan yksittäiset lap-
suudesta tähän päivään saakka. Ne olivat pikkujuttuja, mutta ne vaivaisivat. Kirjoitin
myös nuo ylös ja jaoin kummille. Sain myös siitä oivalluksen, näillä tapahtumilla olikin
yhteinen teema. Ja nuo teemat löysin nimenomaan alkoholistien aikuisten lasten askel-
vihosta nelosaskeleen kohdalta.
    Nyt kun olen lukenut AAL:n omaa isoa kirjaa englanniksi, olen kovin viehtynyt ja va-
kuuttunut sen nelosaskeleesta, joka on 12 osainen. Itsetutkiskelua lähestytään eri ta-
valla ja väittäisin, että hyvin alkkarimaisella tavalla. Tämän vuoksi olen hyvin innostunut
meneillään olevasta käännöstyöstä. On jo aikakin, että AAL:llä on oma iso kirjansa ☺.

AAL:n ison kirjan mukainen 4. askeleen inventaario

AAL:n isossa kirjassa on sama hengellisyyteen perustuva toipumisohjelma kuin askelvi-
hossamme ja muissa 12 askeleen ryhmien kirjoissa. Se ehdottaa täysin saman hengen
mukaista itsetutkiskelun tapaa, mutta syvemmillä intensiivisemmillä sisällöillä. Tässä jo-
tain referaattia aivan pääpiirteittäin AAL:n ison kirjan mukaisesta 4. askeleen inventaari-
osta. Referaatin tekemiseksi olen tavaillut isoa kirjaa englanniksi ja ennen kaikkea olen
saanut tukea siihen myös kirjan käännösryhmältä. Kiitos siitä!

AAL:n ison kirjan mukaisessa itsetutkiskelussa tehdään mm. pyykkilistan käyttäytymis-
piirteiden inventaario. Pyykkilista, ennen kutsuttu ongelmalista, sehän on AAL:lle jon-
kinlainen perusta. Monet AAL:n jäsenet ovat kertoneet tulleensa ryhmään tunnistettuaan
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itsensä pyykkilistasta. On siis aivan paikallaan, että tehdään inventaario siihen liittyen,
itse asiassa omassa isossa kirjassamme lähdetään pyykkilistainventaariolla liikkeelle.
     Muita inventaarioita, joita AAL:n ison kirjan itsetutkiskelussa tehdään ovat per-
hesalaisuuksien inventaario sekä häpeäinventaario. Alkoholistille kauna on kaiken pahan
alku ja melkoinen mielenmyrkky, alkoholistin aikuiselle lapselle häpeä on vahvassa kes-
kiössä ja aiheuttaa oman itsensä katoamisen. Kirjassa kerrotaan häpeästä sekä esitetään
laadittavaksi häpeäluettelo. AAL:n intensiivisempään itsetutkiskeluun kuuluu myös hyl-
käysinventaarion tekeminen sekä vahinkojen inventaario, joka liittyy siihen mitä toimi-
matonta olemme itse siirtäneet eteenpäin.
    Viehättävä yksityiskohta itsetutkiskeluun liittyvän tekstin seassa ovat ns. lempeystau-
ot, jotka pitävät sisällään mm. neljännen askeleen rukouksen. Muita inventaariota tässä
askeleessa ovat patoutuneen vihan, ihmissuhteiden, seksuaalisen hyväksikäytön ja kiel-
tämisen inventaariot.
     Eikä tässäkään vielä kaikki nimittäin nelosaskeleeseen kuuluu myös posttraumaatti-
seen stressireaktioon liittyvä kehotyöskentely ja traumainventaario. Myös tunneharjoitus
ja rukoustyöskentely kuuluvat AAL:n ison kirjan nelosaskeleeseen. Kuulostaapa hyvältä!
    Odotan innolla, että saadaan käännös AAL:n omasta kirjasta. Tämä sinänsä jo, että
käännöstä tehdään on hieno ele ja suuri saavutus AAL:lle.

Sari M.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

AAL:n ison kirjan käännösprosessi

Käännösryhmässä on henkilöitä, jotka kääntävät ja tarkistavat käännöstä. Jotkut tekevät
molempia, mutta eivät kaikki. Osa ainoastaan tarkistaa suomenkielen asua. Kääntäjäksi
pääsee tekemällä mallikäännöksen parista sovitusta sivusta henylle. Oma englanninkieli-
nen Iso kirja on välttämätön edellytys. Käännösryhmän jäsenet lupautuvat noudatta-
maan käännössopimusta.
   Käännöstyö sujuu suunnilleen seuraavasti. Ensin sovitaan henyn kanssa, mikä jakso
otetaan työn alle. Sitten kääntäjä kääntää osan tuosta jaksosta ja antaa sen tarkistetta-
vaksi henylle tai jollekin muulle käännösryhmän jäsenelle. Usein vaaditaan muutamia
tarkistuskierroksia, että lopputulos tyydyttää. Kun jakso on käännetty ja tarkistettu ko-
konaisuudessaan, se lähetetään ensin henylle (jos ei ole ollut vielä), joka varmistaa, että
terminologia ja tyyli on yhtenäinen aikaisempien käännösten kanssa. Sitten se lähete-
tään ryhmän suomenkielen eksperteille tarkistettavaksi ja taas tulee korjauksia. Kun
käännös on koko ryhmän erilaisten tarkistusten läpikäymä, se jää odottamaan jenkkeihin
lähettämistä.
    Kun on kerätty sopiva paketti käännöksiä, ne lähetetään ACAWSO:lle jenkkeihin, joka
toimittaa ne palkkaamansa suomalaisen käännöstoimiston tarkistettaviksi. Sieltä ne sit-
ten palaavat jälleen korjausehdotuksin, jotka heny käsittelee korjaten valikoiden. Kaikkia
käännöstoimiston ehdotuksia ei oteta. Syitä on useita, mutta tärkein lienee, että kään-
nöstoimistolle ei ole tuttu meidän ja 12-askeleen ryhmien käyttämä terminologia. Kään-
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nöstoimiston tarkastajat myös vaihtuvat, joten he eivät tiedä, mitä päätöksiä käännök-
sen suhteen on aikaisemmin tehty.
  Tämän ruljanssin jälkeen käännökset jäävät odottamaan viimeistelyä. Valitettavasti
käännösprosessin aikana tulee esille seikkoja, joiden vuoksi myös aikaisemmin tarkis-
tettuihin käännöksiin joudutaan tekemään korjauksia, mutta onneksi ne ovat olleet aika
pieniä.
    Jossakin vaiheessa laaditaan koetaitos. Jos se hyväksytään, kirja taitetaan ja paine-
taan. Taitos tehdään mahdollisimman samannäköiseksi, kuin alkuperäisteos.

Tilannekatsaus Ison kirjan käännöstyöstä 17.11.2009

AAL:n oman Ison Kirjan käännöstyö etenee. Olemme selvästi yli puolivälin. Kohta kaikki
askeleet ja perinteet on käännetty. Valmiiksi käännettynä odottaa taittoa:

kirjan johdanto ss I - XXXIX (39 sivua)
Luvut 1-5 ss. 1 - 80 (80 sivua)
7. luvusta 1. askel ss. 118 - 129 (11 sivua)
7. luvusta 3. askel ss. 138 - 149 (11 sivua)
                              yhteensä 141 sivua

Nämä sivut ovat siis jo käyneet käännöstoimistolla tarkistettavana, käännöstoimiston
ehdotukset on kommentoitu ja lopullinen käännös on lyöty kiinni. Amerikkaan ja siis
käännöstoimistolle on lähetetty tarkastettavaksi:

6. luku      ss 81 -  90  (9 sivua)
7. luku alkuosa 91 - 117 (26 sivua)
 2. askel   ss.130 - 137  (8 sivua)
 4. askel   ss.150 -
 5. askel  //  6. askel  //  7. askel
 8. askel   ss.    - 234 (85 sivua)
8. luku     ss.295 - 330 (36 sivua)
13. luku   ss.400 - 414 (15 sivua)
19. luku 1. ja 2. Perinne ss. 488 - 502 (15 sivua)
Kolmannesta Jaksosta Käsikirja, alkuosa ss. 555 - 593 (38 sivua)

= eli tarkastettavana on yhteensä 232 sivua

Työn alla on tällä hetkellä yo. lisäksi seuraavat osiot, jotka valmistunevat kommentoi-
vaksi muutaman kuukauden kuluessa:
- loput Askeleet (9-12)  45 sivua // loput Perinteet (3-12) 52 sivua
Kirjasta, jossa on kaikkiaan 646+39 (685) sivua, on käännetty 373 sivua ja työn alla on
97 sivua.
    Käännöstyöhön on tullut muutamia uusia kääntäjiä ja suomenkielen tarkastajia. Kaikki
apu on tarpeen!

toipumisterveisin heny
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Joensuulaiset Kolilla marraskuun hämärissä

Joensuun AAL-ryhmässä olemme ottaneet tavaksi järjestää viikonlopputapahtumia mel-
ko säännöllisesti. Joskus on kutsuttu paikalle väkeä muualtakin Suomesta, joskus on
haluttu olla oman perheen kesken kutsumatta paikalle koko sukua, jos tällainen vertaus
sallitaan. Kotiryhmästä on tullut meille perhe, jossa meidät otetaan aina vastaan ja hy-
väksytään, olipa mieliala mikä tahansa. Jos joku ei ole vähään aikaan näyttäytynyt ryh-
mässä, ollaan iloisia kun hän taas saapuu.
    Syyskuussa vietimme viikonloppua Ilomantsissa Petkeljärven kansallispuistossa ja
saimme iloksemme mukaan paljon alkkareita eri puolilta Suomea. Tuon viikonlopun (ja
kaiken uurastuksen) jälkeen syntyi ajatus, että järjestetään vaihteeksi rentoutumisvii-
konloppu ihan itsellemme ja mahdollisimman vähällä vaivalla. Koska meissä on paljon
luonnossa viihtyviä ihmisiä, päätettiin lähteä mökkeilemään johonkin suhteellisen lähelle.
Kohteeksi valittiin paikka, jossa on sisävessa, suihku ja järvinäkymät. Ei muuta kuin net-
tiin ja sopivaa lomamökkiä etsimään. Ja kappas Pielisen rannalta Kolilta löytyikin viiden
tähden vapaa-ajan asunto 10-12 hengelle, jonka vuokrasimme  – vieläpä yllättävän
edullisesti – käyttöömme kahdeksi päiväksi ja yhdeksi yöksi.
   Saavuimme Kolille marraskuisena lauantaina kuka mihinkin aikaan, ensimmäiset ennen
puoltapäivää. Meitä odotti puolipilvinen, tyyni päivä, pakkasta muutama aste. Kävimme
lähimaastossa patikoimassa, onneksi ryhmässä oli sekä eräopas että toinen suunnistus-
taitoinen karttaa lukemassa, polku nimittäin hävisi välillä kokonaan lumen peittoon. Oli
mahtavaa pystyä LUOTTAMAAN toisiin ihmisiin, kun oma kartanlukutaito tai usko omiin
kykyihin, ei ihan riittänyt. Lumiset puut, metsän hiljaisuus ja valo toivat mieleen lapsuu-
den Narnia-kirjat, maisemat ja tunnelma olivatkin paikoitellen aivan satumaiset.
   Ryhmässä olemme huomanneet, että jokin konkreettinen tekeminen saattaa auttaa
meitä enemmän kuin pelkästään asioista puhuminen. Niinpä meillä oli mukana sakset,
liimaa, paperia, värikyniä ja aikakauslehtiä. Näistä aineksista aloimme tehdä aarrekart-
toja. Jotkut kävivät heti innolla puuhaan, toiset vastustelivat hiljaa mielessään mutta te-
kivät kuitenkin, joku ei tuntunut pääsevän tehtävään käsiksi. Kaikkiin yhteisiin puuhiin
suhtaudumme asenteella: ei oo pakko jos ei taho! Niinpä kenenkään ei tälläkään kertaa
tarvinnut ottaa paineita, jos ei halunnut osallistua. Aarrekarttahan on sellainen tekele,
jossa omat haaveet, toiveet ja tavoitteet tehdään näkyväksi kuvien ja tekstien avulla.
Kuvia voi piirtää itse tai leikata lehdistä. Aarrekarttaan merkitään päivämäärä, jolloin se
on tehty ja toinen päivämäärä, jolloin siinä kuvatut asiat ovat totta.
    Oman aarrekarttani päivämääriksi tulivat näin ollen 14.11.09 ja 13.3.10, tekstisisältö-
nä mm. ”enää oota en, tahdon tehdä sen...”  Kun kartat oli saatu valmiiksi, näytimme ne
toisillemme ja kerroimme niistä vuorotellen. Kukin sai valita, haluaako kuulla toisten
kommentteja vai ei. Kukaan ei kieltäytynyt vastaanottamasta kommentteja. Tehtävä ko-
ettiin monella eri tavalla: jollekin se oli innostava, jollekin vaikea, jollekin melkein mah-
doton. Omien toiveiden kertominen toisille oli jännittävää, suorastaan pelottavaa. Pää-
asiassa kaikki olivat tyytyväisiä siihen, että tekivät oman aarrekarttansa ja monet yllät-
tyivät siitä, miten voimakkaasti kuvat voivat tuoda esille ajatusmaailmaamme ja pienen
pieniäkin haaveiden ituja.



11

Viikonloppuumme kuului tietysti perinteiseen tyyliin saunomista, rohkeimmat kävivät
jopa uimassa hyisessä järvessä. Sunnuntaina ulkoiltiin, valokuvattiin toisiamme, pidettiin
kaksi palaveria, poltettiin kynttilöitä sinisessä hämärässä ja kuunneltiin pehmeää kitara-
musisointia. Kotiin lähdön hetki oli jälleen kerran haikea, mutta lohduttelimme toisiamme
sillä, että pääsemmehän heti seuraavana päivänä palaveriin. Päätimme tulla uudestaan
Kolille, ja saattaahan siinä käydä niinkin, että paikalle kutsutaan sitten muutakin sukua.
Olkaahan kuulolla! Koko AAL-yhteisöä ja omaa kotiryhmää kiittäen 

Heli

QqqqqqqqqqqqqqqqqqQQQQQQQQQ

Onnellinen

Mulle on ollu iso oivallus se, että onnellisuus voi tosiaan olla normaali perusolotila. Se,
miksi olen ollut onneton, johtuu siitä, että onnellisuuteni päällä on ollut niiin paljon
"kuonaa" etten ole kyennyt näkemään sitä onnellista sisintäni. "Kuona" oli kaikkea ma-
sentavaa: mieltä kuormittavia uskomuksia, jotka olin saanut toimimattomasta lapsuuden
"kodista", aiheetonta vihaa ja surua, aiheetonta syyllisyyttä, aiheetonta huonommuutta,
ja kaikenlaisia valheita, mitä juopot vanhempani minulle syöttivät oikeuttaakseen hullut
tekonsa ja käsittämättömän käytöksensä.
    Valheiden tunnistaminen on tullut helpommaksi ja muutenkin nykyään osaan jo tun-
nistaa itsessäni sen, että jos en ole onnellinen, niin jotakin on pielessä, ja silloin minun
on tehtävä asialle jotakin.
    Olen oppinut onnelliseksi poistamalla elämästäni järjestelmällisesti asioita, jotka teki-
vät minut onnettomaksi. Mulla se kesti viisi ja puoli AAL-vuotta. Nyt tunnen kiitollisuutta
joka päivä, ja onnen hetkiä yksinkertaisissa tilanteissa arjen keskellä. Rauhallinen onnen
tunne vaikkapa saunassa, kun katselen kiukaan lasisen luukun takana palavien puiden
loimun heijastusten leikkiä vastakkaisella lautaseinällä, ja tuoksuu puhtaalta ja koivun-
lehdiltä.

Elokuu

qqqqqqqqqqqqqqqqqqQQQQQQQQQ

Haku Päällä

ONNELLISIA IHMISIÄ JA HEIDÄN KOKEMUKSIAAN ETSITÄÄN!  Onnellisia ihmisiä, onko
heitä? Onko heitä tämän lehden lukijoiden joukossa? Kirjoita onnellisuudesta. Lehti kai-
paa onnellisuusaiheisia tekstejä AAL:n jäseniltä.
    Runot, tekstinpätkät, kirjoitelmat; nyt kirjoittamaan onnellisena olemisesta. Laita
teksti tulemaan osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi. Tekstejä julkaistaan seuraavassa leh-
dessä, ja pitkin vuotta.
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Hengellinen elämä ei ole teoriaa, sitä pitää elää

Näin on iskulauseessa sanottu, joka kertoo 12-askeleen ohjelmasta. Ja minä alan va-
kuuttua siitä, että tuon iskulauseen voimasta minä olen tänään eri ihminen, kuin 5
vuotta sitten.

Miten hengellisyys muutti minua? Minä suostuin johonkin prosessiin. Minä suostuin sii-
hen, että elämä jota silloin elin, ei toiminut ja tarvitsi uuden suunnan. Ja siihen uuteen
suuntaan liittyi omavoimaisuudesta toipuminen, avun ja rakkauden vastaanottaminen.
    Ihmisen aivot ovat merkillinen kapistus. Kehityspsykologian mukaan se on kuin hen-
kinen lihas, josta vahvistuu ne hermosolujen yhteydet, joita tarpeeksi harjoitetaan. Sik-
sipä minuun oli rakentunut ankean lapsuuden myötä vahvat henkiset lihakset siihen,
että odotin ympärilleni ankeutta, että odotin pettymyksiä ja sainkin niitä. Ja että olin ar-
voton, joten kohtelin itseänikin huonosti. Elin noidankehää, jossa ainoa ilo tuli kemialli-
sesta ilosta, alkoholinkäytöstä, ja joka kuitenkin vain syvensi noidankehääni. Minun hen-
kiset lihakset oli huonossa jamassa.

12 askeleen myötä minun aivoissani alkoi tapahtua. Sain jostain tietoisuuden negatiivi-
sista käyttäytymismalleistani ja viallisista uskomuksistani, ajatuksistani ja odotuksistani.
Sain ymmärryksen: olin mitä olin surkean menneisyyteni vuoksi. Sain armon: en ollut
syyllinen eikä myöskään vanhempani olleet syyllisiä. Sain kehoituksen rukoilla. Ja kun
tietoisuuden avulla huomasin toistavani jotain negatiivista mallia elämässäni, oli ensim-
mäinen harjoitukseni laittaa kädet ristiin sen sijaan, että olisin jatkanut tilannetta van-
halla tuhoisalla tavalla. Sillä seurauksella, että aivoissani aktivoitui uusi yhteys her-
mosolujen välille. Uusi heiveröinen yhteys oli muodostunut, mutta vanhat yhteydet oli
edelleen voimissaan. Niinpä henkinen kuntokuuri oli vasta alkanut.
     Samalla tavalla kuin hauis tarvitsee monta toistoa usean kuukauden ajan kehittyäk-
seen, samalla tavalla piti myös minun uusia hermokytköksiäni vahvistaa. Toisto toiston
perään jouduin ristimään käteni negatiivisen tunteen vallassa ja kerta kerralta oli yhteys
hivenen jo vahvistunut. Puntti ei ollutkaan enää niin raskas kuin ensimmäisellä nostolla.
Mutta kuntokuuria ei voinut jättää kesken. Aivan kuten fyysinen kuntoni rapistuu liikun-
nan puutteessa, samoin on henkisen kuntoni laita. Helposti olisin voinut palata vanhaan
helppoon ankeaan käytökseeni monet kerrat ja välillä ne otti vallan tahtomattanikin,
mutta hengellisen elämän hedelmät maistuivat paremmalle. Niiden avulla jaksoin pa-
remmin arjessani ja siten motivaatio harjoitteluun säilyi.
     Tänään minulla alkaa olla jonkinlainen peruskunto kohdallaan. Elän perustyytyväistä
elämää ja vanhat mallit alkavat olla jo surkastuneita lihaksia. Minuun on kehittynyt uusia
lihaksia, kuten positiivisuus, anteeksianto, rukous, armo ja kiitollisuus. Tänään olen tyy-
tyväinen elämiini päiviin, sekä ankeisiin että antoisiin. Elämän saldo alkaa vihdoin olla
plussan puolella.

- Johku
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Lomailemisen vaikeudesta

En ole koskaan ollut hyvä hahmottamaan sellaisia asioita kuin arki ja loma. Lapsuuden
kotini arki oli kaoottista, vanhempien tunteet täyttivät ilmapiirin. Vielä aikuisenakin mi-
nun on vaikea saada järjestymään arkisia asioita, ruuanlaittoa, pyykinpesua jne. joutu-
matta outoihin tunteisiin. Lyhyemmät lomat koulusta tulivat tarpeeseen lapsena, olinhan
koulukiusattu. Kesäloma sen sijaan oli liian pitkä vietettäväksi kotosalla. Loman loppu-
puolella aloin jo kaivata kouluun, kiusaamisesta huolimatta.
     Lapsuuden perheeni teki lomamatkoja. Ne eivät kuitenkaan olleet kovin iloisia lomia.
Matkaan lähtö oli usein hankalaa ja tappelun täyteistä. Muistan kun Isä istui autossa ja
paineli kaasupoljinta. Juoksimme ympäri taloa aamupuurot vielä suupielessä kiireessä
vessaan ja autolle. Rahaa oli lomamatkoilla huonosti ja usein tapeltiin muutenkin. Isä ei
viihtynyt vieraisilla ja oli usein uneton. En muista, että Isä olisi juonut sukulaisissa. Il-
meisesti sellaista kuitenkin tapahtui. On paljon asioita joita en muista.
      Äiti ei osannut katsoa meidän lasten perään ja olimme sukulaisten luona enemmän
”pellossa” kuin normaalisti. Äiti ei osannut myöskään huolehtia meidän lasten syömisestä
matkoilla. En ymmärrä miksi. Tänä päivänä, kun lähden matkoille, hankin hirveän kassil-
lisen ruokaa mukaan. En tahdo olla nälissäni. Pyrin olemaan rennosti lomalla ja kuunte-
lemaan tarpeitani. Lapsuuden matkoilla ei paljon poikettu kahviloissa tai uimassa, van-
hempien psyykessä ei ollut sellaiselle tilaa. Lomani ovat nykyisin paljon mukavampia
kuin lapsena. Olen oppinut kuuntelemaan tunteitani ja tarpeitani, ei se silti ole aina
helppoa. En ole enää niin vihainen vanhemmille kuin ennen siitä että heillä ei ollut tilaa
tarpeilleni, tunteilleni tai ajatuksille. Ennen kaikkea olen surullinen siitä, etten saanut
viettää aikaa – en arkea, enkä lomaa− heidän kanssaan. He olivat aina liian varattuja
mustine mielineen.

Sisko

qqqqqqqqqqqqqqqqqqQQQQQQQQQ

AAL toimii

Tulin ryhmiin hyvin ymmälläni. Olin kovin väsynyt. Masennus, ahdistus, paniikkihäiriö ja
syömishäiriö olivat kuluttaneet voimani loppuun. AAL oli minulle viimeinen oljenkorsi.
Mielenterveys puolelle jono oli liian pitkä, enkä jaksanut odottaa enää päiväkään. En-
simmäisissä kokouksissa olin hyvin peloissani. Muistan, kun mahaani sattui, kun jännitin
niin puhumista. Olen kiitollinen niille ihmisille joiden kanssa alkutaipaleeni ryhmissä kä-
vin. He ovat jääneet mieleeni luotettavina hahmoina, vaikken heitä kaikkia enää tapaa.

Vuosikausia minua oli vaivannut jokin epämääräinen. Lääkärit olivat sille antaneet jon-
kun nimen, diagnoosin, mutta minua se ei juuri hyödyttänyt. Ongelmalistan ja askelten
kuulemisen kautta alkoi asia pikkuhiljaa hahmottua. Myös terapia ohessa on ollut avuksi.
Nimityksiä sille, mitä lapsuudenkodissani tapahtui on monia: alkoholismi, vanhempien
kyvyttömyys vastata lasten tarpeisiin, perheväkivalta, rajojen puute, puhumattomuus
jne. Ennen kaikkea kyse oli siitä, että jäin yksin liian vaikeiden asioiden kanssa. En voi-
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nut luottaa vanhempiin, sillä he satuttivat minua. Ilman vanhempien turvaa myös muu
maailma tuntui kovin pelottavalta, olinhan kaikkea vasten yksin, pieni.
Menneisyys on alkanut hellittää otettaan minusta. En enää ajattele vanhempiani niin
usein, enkä odota heiltä enää paljoa. Toivon tietysti syvällä sydämessäni salaa, että he
kerran vielä hyväksyisivät minut ja rakastaisivat minua. Ehkä omalla tavallaan he rakas-
tavatkin minua. Etsin hyväksyntää elämässäni muualta nyt, pyrin hyväksymään itse itse-
ni. Etsin turvallisempia ja parempia ihmissuhteita. Haluan antaa vanhempieni olla, laskea
heistä irti.
     Vaikka olen hangoitellut vastaan AAL:n 12-askeleen ohjelmaa, on se silti toiminut.
Ryhmissä käynti ja yhteyden pito ryhmäläisiin kokouksien ulkopuolella on ollut tärkeää.
Uskon että ohjelma voi antaa minulle vielä paljon. Tuntuu, että nyt pahin on ohi, mutta
luultavasti voin olla vielä onnellisempi ja rauhallisempi. Toivon omaa perhettä ja kotia,
jossa kaikki perheenjäsenet saavat olla turvassa ja rakastettuja.

Sisko

QqqqqqqqqqqqqqqQQQQQQQQQQQ

AAL:n valtuustokokous
Espoon Kolmperä, 19.-21.3.2010.

Kokouksen sisältö: vuoden 2009 toiminnan ja talouden läpikäynti
sekä suunnitelmat vuodelle 2010. Uuden hallituksen ja toimikunnan
valitseminen sekä sivulla 5-6 esitellyt ja ryhmiltä tulleet asiat.

Kaipaatko AAL-toimintaan jotain uutta?

Voisko meidän viikkopalaveri olla tällä kertaa…
Olisiko hauskaa jos...
Oisko mukava, jos kaikki Suomen AAL:n jäsenet...
Toivoisin, että AAL:ssä joskus...

Jos kolmen pisteen tilalle tuli jotain ajatuksia, tuo ne toki kuuluviin
meille muillekin. Lähetä viestiä toimikunnalle aal(at)aal.fi . Lähe-
tämme ideoita ryhmiin, ja kaikki ryhmät voivat keskustella niistä.

Tule saman tien mukaan myös valtuustopalaveriin! Puimme ideoita
siellä yhdessä! Ilmoittautumiset Liisalle numeroon 050-547 6548, tai
sähköpostiin lisa(at)iki.fi
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Näkyvyyteni maailmaan on peittänyt muuri,

häpeästä rakennettu.

Näkökykyni sisimpääni ovat peittäneet suomut,

katkeruudesta kasvaneet.

Minua ei nähdä enkä minä näe sisimpääni.

Kuinka niin voisi elää antoisaa elämää?

Minulle sanottiin, että olen hyvä tällaisena.

Minulle sanottiin, että ei ole syyllisiä.

Ja häpeämuuri kivi kiveltä mureni.

Suomut silmistäni tipahteli pois.

Nyt näen, ja kuinka elämä säkenöikään.

- Johku

Olen pyytänyt Korkeimmalta Voimaltani,

että saisin elää ilman pelkoa.

Tiedän, että se on sieluni tarkoitus ja tavoite

tässä elämässä.

Voidakseen elää ilman pelkoa sielun on

ensin tunnettava absoluuttinen pelko.

Sen on koettava hetkiä, jolloin ei ole ole-

massa mitään muuta kuin pelkoa.

Kuka muu osaisi paremmin tuntea abso-

luuttista pelkoa kuin pieni lapsi?

Siksi pahimmat kokemukseni sattuivat mi-

nulle lapsena.

Kun olen päässyt pelon kokemisesta eroon,

eteeni laitetaan vielä testauksen vuoksi

haasteellisia tilanteita,

joissa voin valita pelon tai luottamuksen

välillä.

Minun ei ole enää pakko valita pelkoa.

Sen ei tarvitse enää ohjata minua.

Minä voin valita vapauden.

Anna
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HYVÄ MUISTAA JA TIETÄÄ

Yhteystiedot: AAL Keskuspalvelu ry, aal(at)aal.fi

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

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

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

AAL:n sähköpostilista
AAL:llä on käytössä sähköpostilista, jota käytetään mm. tulevista AAL-tapahtumista 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 kan-
nattaa laittaa tietoa tai mahdollisia kysymyksiä osoitteella aal(at)aal.fi. WWW-sivujen tapah-
tumat-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)



17

Luomuelämää osa 2:

Jo ensimmäinen askel oli  minulle aikoinaan melkoinen kauhun paikka ja täyttä utopiaa;
mitä se edes tarkoittaa. Nyt kun katson pientä vauvaa, näen hänessä sen uskomattoman
luottamuksen ja elämän ilon hänen silmistään. Lapsen katse on jotain ihmettä kuvasta-
vaa. Eikö tuo uuden tulokkaan, ihmislapsen olemus ole juuri sitä voimattomuutta, jota
meitä ehdotetaan ensimmäiseen askeleen muodossa etsimään. Entäpä toinen ja kolmas
askel, jotka puhuvat luottamuksesta meitä suurempaan voimaan.
  Kun katsoo lasta, näkee sen luottamuksen. Pienellä lapsella ei ole muuta vaihtoehtoa
kuin uskoa ja luottaa, luottaa, että vanhemmat hoitavat hommansa. Pienestä lapsesta
löytyy myös niin paljon uskoa, että se luottaa, että jokin hoitaa homman. Siitä kertoo
lapsen katse. Sitä on lapsessa ihailemani spontaanius, avoimuus ja hetkellisyys. Voi-
mattomuutensa tunnustamista ja sen edessä uskomista.
   Näitä samoja asioita ehdotetaan meille uudelleen löydettäväksi askeleissa 1-3. Me
olemme menettäneet sen uskon ja luottamuksen, joka meissä on ollut tänne synnytty-
ämme. Askeleiden muodossa meitä opetetaan löytämään se takaisin itsellemme. Aske-
leissa ei ole siis mitään suurta totuutta itsessään, että ne keksisivät meille jotain kultaa,
vaan ne auttavat meitä kaivamaan kullan esiin itsestämme.
    Puolestaan neljättä ja viidettä askelta katsoessa tulee mieleen ihan normaali perhe-
elämä. Siinä ihmiset tekevät tekoja ja tuntevat tunteita. Lapsi tarvitsee aikuisen lähel-
leen, joka ottaa vastaan hänen tekonsa ja tunteensa, mutta useimpien meidän kohdalla
ei ole ollut tällaista mahdollisuutta. Olemme olleet asioidemme kanssa yksin, meillä ei
ole ollut ketään kenen kanssa asioitamme jakaa.
    Viides askel esimerkiksi kehottaa meitä valitsemaan ryhmästä yhden henkilön, johon
opetella luottamusta, ja jolle jakaa asioita, opetella jakamista. Jakamista joka on ihmis-
luonnolle luontaista ja tarpeellista, ei vain meidän rikkinäisessä perheissä kasvaneiden
tarve, vaan kaikkien ihmisten tarve on olla yhteydessä toisiin, jakaa ajatuksia ja tunteita.

Toipumisohjelmassa ei siis ole yhtään askelta, joka ei kuuluisi ns. luonnolliseen elämään.
Näin ollen kenenkään ei sovi nostaa itseään guruksi, sillä askeleet eivät puhu mistään
elämää suuremmasta, ne puhuvat elämästä itsessään. Koetan muistaa tämän. ☺
    Toipumisohjelma on myös siitä salliva ja hieno ettei se vaadi meitä olemaan uskollisia
ryhmällemme tai yhteisöllemme, vaan se saattaa meitä elämään omaa elämäämme, et-
simään omaa polkuamme, omaa uskoamme, omaa tarinaamme, omia unelmiamme.
    Monet ryhmässä vallitsevat elementit saattavat meitä matkallemme kohti omaa elä-
mää, kohti omaa minuuttamme. Palvelutehtävien myötä voimme irrottautua arkisessa
elämässämme vallitsevasta riippuvuuskäyttäytymisestä suuntaamalla energiaamme
myönteisen toimintaan. Tämä on vain yksi vaihe taipaleellamme. Lisäksi voimme ope-
tella kokemuksen jakamista ryhtymällä itse tukihenkilöiksi, jne. Jossakin vaiheessa
saamme mahdollisuuden katsoa kuinka ihmiset, joiden kanssa olemme askeleita otta-
neet, ottavatkin askeleita uusien ryhmään tulijoiden kanssa, jne.

Edelleen meille jää ihmettelymme ja elämän ihmeemme. Tutkittavaa ja uutta löydettä-
vää on edelleen. On uusia asioita, hämmentäviä asioita ja totta kai on, kun on lähtenyt
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kerrankin elämään omaa elämää. Sitten vasta niitä pelkoja ja häpeäaiheita vasta löy-
tyykin! Turvallisuuden tunteen lisääntymisen myötä ovia ja ikkunoita, mahdollisuuksia
näköiseemme elämään alkaa kummasti aueta. Sinne vaan sekaan, ja taas saamme
mahdollisuuden olla mukana ihmettelyn ihmeessä.
    Ryhmä sinänsä tarjoaa meille myös mahdollisuuden kuulua johonkin ryhmään. Per-
heeseen kuulumista vaille jääminen on yksi suurimmista haavoistamme. Ryhmässä
saamme mahdollisuuden kuulua johonkin porukkaan ja ryhmään, joka on me. Tällaista
kokemustahan ei perheessä meille ole tullut.
   Perheemme on laaja, meitä löytyy eri puolilta Suomea ja maailmaa. Se tuntuu hyvältä
ja turvalliselta. Erityisen turvalliselta tuntuu myös se, että kun askeleiden kautta on saa-
nut elvytettyä luomuelämää itsessään, alkaa kuulua myös tähän muuhun maailmaan,
mutta ei siten, että kuuluisi siihen passiivisena massana, vaan omana ainutlaatuisena
persoonana kokien, että  itsellä on jokin tehtävä suuressa kokonaisuudessa.
   Luottamus on palautunut. Tänä päivänä ajatuksia voi jakaa turvallisesti monien eri
ihmisten kanssa. Mutta kaikki lähti liikkeelle siitä yhdestä ihmisestä ja riskinottamisesta
luottaa. Tänä päivänä ryhmässä opittu usko ja luottamus ovat muuttuneet koko elämää
kaikkia sen elämänalueita kattavaksi hengellisyydeksi, jota voin yhtä hyvin tankata it-
seeni tai pitää itsessäni yllä osallistumalla aal kokoukseen tai menemällä taidenäyttelyyn.
    Hengellisyys on suurinta mitä minulta on lapsuuden perheessäni vallitsevan pelon il-
mapiirin myötä viety. Hengellisyys on minulle tiettyä elämän asennetta, jonka näen
edelleen noissa toipumisohjelmamme askeleissa, mutta jolle on tätä nykyä alkanut löy-
tyä omia sanoja ja ulottuvuuksia. AAL:stä mahdollisuus omaan elämään oman itsen nä-
köisenä alkoi.
    Matkalla ollaan edelleen, mutta identiteettiäni ei enää esimerkiksi ole olla
”alkoholistiperheen aikuinen lapsi.” Tänä päivänä olen minä, elämäni alussa. Sisäisen
lapseni löytäneenä haluan edelleen uskoa ja luottaa, että on jotakin minua suurempaa.
Ja aivan varmasti on minua suurempaa; kun katson aurinkoa joka nousee taivaalle, tai
tähtitaivasta, tai muuttolintujen saapumista, ihan mitä tahansa luonnossa, tajuan ettei
ihminen ole sitä keksinyt. On siis oltava jotain minua suurempaa, ja jos nuo tuhannet
tähdet taivaalla vain ovat siellä, niin enköhän minäkin voi vain olla tässä.

Sari M.

Olen nähnyt mielenmaiseman ikkunan avautuvan, tunteitten, ajatusten lehahtavan
tuuleen, yhtyvän valoon, nähnyt kaltereitten sulavan, vankilan muurien kaatuvan,
tuntenut nurmen vehreyden varpaita vasten syvällä minuuteni kultalouhoksessa ja
kuullut itseyteni hiljaisen hyräilyn kuinka se on alkanut elää ja kipunoida. Olen kuullut
hiljaisuutta, nähnyt kuinka se minua synnyttää ja minä alan muodostua: tulla näkyväksi
olevaksi kokonaiseksi.

Sari M.



19

TAPAHTUMAT

MEDITAATIO PÄIVÄ KOLMPERÄSSÄ. Yhdennentoista askeleen hengessä la 6.2.2009 klo
10-15. Hinta 15e/henkilö, sisältää mietiskelyharjoitukset, saunan ja omat eväät. Ilmoit-
tautumiset ja tiedustelut Veki 040 5504986 tai veikko.rouhiainen(at)gmail.com. Osoite:
Kolmperäntie 1, 02820 Espoo

AAL:n VALTUUSTOKOKOUS
Espoon Kolmperä, 19.-21.3.2010.

QQQQQQQQQ

NAISTEN AAL-VIIKONLOPPU
Karjaan AAL järjestää naisten viikonlopun 23 - 25.4.2010.

QQQQQQQQQ

RYHMÄT

KUOPION ryhmän aika ja paikka on muuttunut. Uusi paikka on Hatsalankatu 37. Uusi
aika torstaisin klo 19-21.

QQQQQQQQQ

HELSINGIN sunnuntairyhmä Nurtsilapset kokoontuu 3.1 alkaen klo 17-19 osoitteessa
Hietaniemenkatu 5, 5. krs, Hietaniemenkadun palvelukeskus, sisäänkäynti Lapuanka-
dulta

QQQQQQQQQ

TAMPEREEN AAL-ryhmä kokoontuu 6.12.2009 alkaen sunnuntaisin kello 16-18 Pyynikin
seurakuntakodin keltaisessa ryhmähuoneessa. osoite: Kisakentänkatu 18. Paikka on lä-
hellä Pyynikin urheilukenttää.

QQQQQQQQQ

Skype-ryhmä maanantaisin klo 21.00. Lisätietoja keskustelupalstalta "Ryh-
mät/Kiinnostaisiko pitää ryhmää Skypen välityksellä?"
Skyperyhmästä nyt myös ohjeet.

QQQQQQQQQ

AJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTA

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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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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