
 

Hyvät Suomen ACA-ryhmät!  
 
Nämä alla olevat tekstit ovat työryhmän tekemä epävirallinen käännös ACA:n 
maailmanpalveluorganisaation (ACA WSO) lähettämistä viesteistä. Alkuperäiset 
englanninkieliset tekstit on koottu oheiseen tiedostoon 
(ENG-2019-ABC-Ballot-for-publication.pdf). Äänestykseen vastataan tässä 
kerrottujen ohjeiden mukaan erillisen verkkosivun kautta. Äänestääkseen ryhmän 
tulee olla rekisteröitynyt ACA WSO:n sivuilla 
https://adultchildren.org/meeting/meeting-register/ . ACA:n maailmanpalvelun 
kokous on huhtikuussa Malmössä Ruotsissa, ja kaikki rekisteröidyt ryhmät voivat 
lähettää sinne edustajansa.  
 
Äänestystulosten toimittamisen takaraja on 31.3.2019. Äänestyksessä on 
neljätoista aloitetta. 
 
Suuret kiitokset työryhmälle palvelusta! 
 
**************************************************************************** 
 
 
Sanastoa: 
ABC = Annual Business Conference = Vuosittainen asiakokous tai konferenssi  
ABC Delegates = vuosittaisen asiakokouksen äänivaltaiset osanottajat = 
palveluedustajat (ja hallituksen / johtokunnan jäsenet ovat myös äänivaltaisia 
tietyssä suhteessa) 
ACA WSO = Adult Children of Alcoholics World Service Organization = 
Alkoholistien Aikuisten Lasten maailmanpalveluorganisaatio (IPK esim. s. 613-14) 
Ballot = äänestys 
Ballot Prep Committee = äänestyksenvalmistelutoimikunta. Äänestyksen 
valmistelutoimikunta, joka käy aloitteet läpi ja liittää niihin WSO:n analyysin 
aloitteista. Tämän jälkeen äänestyskysymykset lähetetään WSO:hon 
rekisteröityneille ryhmille. Käsiteltyään aloitteet ryhmät äänestävät siitä, mitkä 
aloitteet niiden mielestä ansaitsevat mennä vuosittaisen asiakokouksen 
käsiteltäviksi. 
Board of Trustees = johtokunta. Voi olla myös hallitus tai luottamushenkilöiden 
muodostama hallitus.  
Bylaws= ACA:n maailmanpalveluorganisaation säännöt 
Intergroup = valtakunnallinen toimikunta tai aluetoimikunta tai paikallistoimikunta 
(IPK esim. s. 506, s. 600).  
Mission = missio, toiminta-ajatus 
Mission statement = missio/mission kuvaus, toiminta-ajatuksen (lyhyt ja ytimekäs) 
kuvaus 

 

https://adultchildren.org/meeting/meeting-register/


 

OPPM = Operating Policy and Procedures Manual = Toimintapolitiikka- ja 
toimintaohjemanuaali, toimintakäsikirja, dokumentti, joka kuvaa ACA WSO:n 
jokapäiväisen työskentelyn toimintaperiaatteita.  
Region = Aluetoimikunta (IPK esim. s. 506, s. 600) 
Vision = visio, “palmusaaret”, mihin haluamme päästä 
Vision statement = visio/vision kuvaus 
WSO Board of Trustees = WSO:n johtokunta, WSO:n hallitus… 
Maailmanpalveluorganisaation hallitus/johtokunta/luottamushenkilöt.  
 
 
************************************************************ 
 
Äänestyskysymykset (ballot) vuosittaisen asiakokouksen/konferenssin (ABC) 
aloitteista (proposal)  ja palveluedustajan (ABC delegate) rooli 
 
Hyvät ACA:n jäsenet 
 
Haluaisimme kertoa vuosittaisen asiakokouksen (ABC:n) palveluedustajien roolista 
ja miten se vaikuttaa vuosittaiseen asiakokoukseen (ABC) yleisesti sekä 
vuosittaisen asiakokouksen äänestyksestä (ballot) joka lähetetään ryhmällenne 
tammikuussa (suom. huom.: käännökset lähetetään Suomen ryhmille 
helmikuussa). Aloitepyyntö suljettiin 30.11.2018. Jokaiseen vastaanotettuun 
aloitteeseen lisätään WSO:n analyysi. Aloitteet kootaan äänestyskysymysten 
muotoon ja lähetetään kaikille ryhmille. Sinä tai joku muu ryhmästänne, mieluiten 
vuosittaisen asiakokouksen palveluedustajanne, jos teillä sellainen on, esittelee 
äänestyskysymykset ryhmänne asiakokouksessa, jossa äänestetään kunkin 
aloitteen osalta ansaitseeko se tulla lisättäväksi vuosittaisen asiakokouksen 
asialistalle valtuutettujen käsiteltäväksi huhtikuussa 2019. Vuosittainen asiakokous 
pidetään Malmössä Ruotsissa ja siihen on myös mahdollista osallistua etänä. 
 
Mikäli ryhmällänne ei ole palveluedustajaa, suosittelemme tutustumaan aiheeseen 
tämän linkin kautta: https://acawso.org/2018/10/25/abc-delegates-getting-started/ 
 
Aloitteiden määrä voi vaihdella vuosittain, joten jos niitä on liikaa käsiteltäväksi 
tavanomaisessa asiakokouksessanne, voitte kokeilla seuraavia muiden ryhmien 
aiemmin soveltamia käytäntöjä: 
 

- Varatkaa aikaa ryhmien jälkeen käsitelläksenne kolme tai neljä aloitetta 
kerrallaan. 

 
- Järjestäkää ylimääräinen asiakokous. 

 

 

https://acawso.org/2018/10/25/abc-delegates-getting-started/


 

- Pitäkää useamman viikon ajan, kunnes kaikki aiheet on käsitelty, 
kokouksen aikana tauko, jossa on varattu tietty aika äänestämiselle.  

 
Mikäli ryhmällänne on vuosittaisen asiakokouksen palveluedustaja, ehdotamme 
hänen vastuulleen seuraavia asioita: 
 

- Esitä äänestyskysymykset ryhmällesi keskustelua ja äänestystä varten. 
 

- Palauta äänestysvastaukset WSO:lle ennen määräajan umpeutumista. 
 

- Rekisteröidy äänivaltaiseksi palveluedustajaksi 
www.acaworldconvention.org sivustolla.  

 
- Tunne ryhmäsi mielipide vuosittaiseen asiakokoukseen pääsevistä 

aloitteista, jotta voit edustaa (ryhmäsi) ryhmäomatuntoa. Sinulla tulisi olla 
kuitenkin ryhmäsi lupa äänestää myös oman omatuntosi mukaan, jos saat 
vuosittaisessa asiakokouksessa käsiteltävistä asioista sellaista lisätietoa, 
josta ryhmäsi ei ollut tietoinen alkuperäistä äänestystä tehtäessä. 

- Keskustele ja äänestä ehdotuksista vuosittaisessa asiakokouksessa, joko 
paikan päällä tai sähköisellä etä-äänestyksellä, joka on tässä 
vuosittaisessa asiakokouksessa ensimmäistä kertaa käytössä. 

- Raportoi tulokset ryhmällesi vuosittaisen asiakokouksen jälkeen, joko 
suullinena tai kirjallisesti, riippuen ryhmäsi toiveesta. 

 
Telekonferenssikoulutukset palveluedustajille pidetään kuukautta ennen 
vuosittaista asiakokousta. Kaikki rekisteröityneet palveluedustajat saavat viestin 
koulutuksesta. Lisäksi palveluedustajien koulutusaikataulu lisätään maaliskuussa 
tälle sivustolle www.acaworldconvention.org. 
 
Ballot Prep Committee (äänestyksen valmistelutoimikunta) voi osoittaa kysymykset 
koskien äänestystä ja aloitteita bpc@adultchildren.org. 
 
Kysymykset koskien palveluedustajana toimimista voi osoittaa (palveluedustajien 
koulutuksen alitoimikunta/työryhmä) Delegate Training Subcommittee osoitteeseen 
dtsc@acawso.org.  
 
Tässä on myös linkki palveluedustajan roolista usein kysyttyihin kysymyksiin 
https://acawso.org/2018/10/31/delegate-training-faq/. 
 
Palveluterveisin, 
Erin D. 
  DTSC Chair (palveluedustajien koulutuksen alitoimikunnan/työryhmän 
puheenjohtaja) 
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Hyvä ACA-ryhmän palveluedustaja,  
 
Vastauksena elokuussa 2018 lähetettyyn aloitepyyntöön maailmanpalveluun 
saapui neljätoista aloitetta. Toveriseuran puolesta haluamme kiittää kaikki aloitteen 
jättäneitä ryhmiä.  
 
Maailmanpalvelu on arvioinut aloitteet ja määritellyt, onko aloitteen ehdottama asia 
jo otettu käyttöön, ollaanko sitä paraikaa työstämässä ja/tai olisiko aloite 
maailmanpalvelun mielestä syytä ottaa keskusteluun vuosittaisessa 
asiakokouksessa.  
 
Ehdotamme, että valmistautuaksenne ryhmänne keskusteluun aloitteista lataatte 
ohjeet ja äänestyskysymykset täältä https://acawso.org/category/ballot-prep/ 
(suom. huom.: suomennettuna tässä tekstissä).  
 
Kun olette saavuttaneet ryhmäomantunnon äänestyskysymyksissä ja päätöksenne 
on tehty, vastaukset tulee toimittaa verkkokyselyssä täällä 
https://www.surveymonkey.com/r/ABC2019Ballot. Huomaathan, että kysely täytyy 
täyttää kaikki kerralla yhdellä kertaa.  
 
Jos voimme mitenkään olla avuksi, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
bpc@adultchildren.org. 
 
Kiitos osallistumisesta ACA:n tulevaisuuden määrittämiseen.  
 
The ACA WSO 2019 ABC Ballot Prep Committee 
(ACA:n maailmanpalvelun 2019 vuosittaisen asiakokouksen äänestyksen 
valmistelutoimikunta) 
 
Äänetyskysymykset lähetetään kaikille ryhmille (suom. huom.: kaikille sellaisille 
maailman ACA-ryhmille, jotka ovat rekisteröityneet WSO:n sivuilla) tammikuun 15. 
päivä (suom. huom.: käännökset lähetetään helmikuussa 2019) ja 
äänestystulosten toimittamisen takaraja on 31.3.2019. Äänestyksessä on 
neljätoista aloitetta.  
 
Aloite 2019 - 1. Annettu 25.10.2018, OR0124-ryhmä, Lake Oswego, Oregon 
 
Asia: Ehdotamme, että... Ison punaisen kirjan kielenkäytössä otettaisiin huomioon 
kaikki hengellisyyden muodot. 
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Tausta/perustelu: Koemme, että Oxford-ryhmän kristillisen perustan mahdolliset 
vaikutteet (AA:n alkuajoilta) ovat myös välittyneet meidän kirjallisuuteemme. 
Tietysti osa ACA:n jäsenistä voi kokea tämän hyväksyttävänä ja tuttuna. On 
kuitenkin paljon ACA:n jäseniä, jotka eivät tunnusta näitä tiettyjä katsantokantoja, 
ja siten kristillinen olettamus estää laajemman jäsenyyden ja antaa vähemmän 
vastaanottavaisen kuvan niille, joilla on erilainen (muu kuin kristillinen) käsitys 
korkeammasta voimasta. 
 
Puoltava argumentti: Ehdotamme, että käytettäisiin kieltä, joka sisällyttäisi kaikki 
hengellisyyden muodot, Korkeamman voiman ja Jumalan, ja joka ei jättäisi ketään 
ulkopuolelle:  Isossa punaisessa kirjassa (mukaanlukien Ensimmäinen askel ja 
Ratkaisu) on pronomineja, jotka viittaavat epäsuorasti tai suorasti, että 
Jumala/Korkeampi voima on henkilö, ja usein vielä vihjataan miessukupuoleen. 
Ehdotamme poistettavaksi kaikki pronominit, jotka ihmisenkaltaistavat 
Korkeampaa Voimaa Ison punaisen kirjan kirjoittajien tekstistä. Tämä ehdotus ei 
koske jäsenten kokemuksia, joissa myös usein ihmisenkaltaistetaan Jumalaa tai 
Korkeampaa Voimaa (koska ne perustuvat henkilökohtaisiin näkemyksiin). 
Ehdotamme tätä muutosta Isoon punaiseen kirjaan, jotta ACA olisi vetovoimainen 
laajemmalle jäsenistölle.  
 
WSO:n analyysi: WSO:n kirjallisuustoimikunta tekee parhaillaan töitä kaikkien 
katsantokantojen huomioonottamiseksi.  ACA WSO päivän teksti- kirjan julkaisusta 
lähtien (Strengthtening my recovery) olemme käyttäneet melkein yksinomaan 
termiä Korkeampi Voima. Jatkamme tällä linjalla, sen ollessa järkevin tapa ottaa 
huomioon kaikki katsantokannat. Tätä työtä jatketaan myös kun isoa punaista 
kirjaa uudistetaan tulevaisuudessa. Koska WSO jo työskentelee tämän asian 
eteen, ja koska vuosittaisen asiakakouksen aika on rajallinen, jos tämä ehdotus 
hyväksytään vuosittaisen asiakokouksen asialistalle, WSO suosittelee joudutettua 
keskustelua ja kannatusäänestystä.  
 
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
 
 
 
Aloite 2019 – 2. Annettu 6.11.2018, NY109-ryhmä, Brooklyn, New York 
 
Asia: Ehdotamme, että … ACA:n Omien Oikeuksien Luettelo hyväksytään 
viralliseksi ACA-kirjallisuudeksi 
 

 



 

Historia/perustelu: Omien Oikeuksien Luettelo on usein luettua kirjallisuutta 
kokouksissa New Yorkissa, länsirannikolla ja muualla. Monet ”veteraanit”, joilla on 
vuosikymmeniä toipumista, muistavat, että ohjelman varhaisimpina aikoina, ennen 
kuin kovin paljon kirjallisuutta oli muodostunut ja julkaistu (kuten Iso Punainen Kirja 
tai Päivittäiset Vahvistavat Ilmaukset ym.) varhaisissa kokouksissa luettiin 
alkuperäinen Pyykkilista ja Omien Oikeuksien Luettelo ja se oli siinä. Silti Omien 
Oikeuksien Luetteloa ei ole koskaan tunnustettu virallisesti ohjelmakirjallisuudeksi. 
Vaikka on olemassa ainakin kaksi hieman erilaista versiota Omien Oikeuksien 
Luettelosta, olemme identifioineet sen version, jonka uskomme olevan selkeimmän 
ja joka on saanut eniten vastakaikua jäsentemme keskuudessa.  Jaamme sen 
mielellämme komitean kanssa pyynnöstä mutta aloitteen sanarajoituksen takia 
emme ole liittäneet sitä tähän. 
 
Puoltava argumentti: Sen lisäksi, että Omien Oikeuksien Luettelo on perustavaa 
laatua olevaa ACA-kirjallisuutta, se tarjoaa selkeällä, suoralla ja saavutettavalla 
kielellä ohjenuoria auttamaan aikuista lasta vakiinnuttumaan sisäistä itsenäisyyttä 
ja perustavanlaatuisia rajoja päivittäisessä toipumisessa. Monet jäsenet lukevat 
Omien Oikeuksien Luettelon joka päivä osana päivittäisiä vahvistavia ilmauksia; 
toiset ovat kantaneet kopiota tekstistä käsilaukussaan tai lompakossaan vuosien 
ajan. Se on kenties erityisen hyödyllistä kirjallisuutta tulokkaille, vaikka sen viesti 
voi resonoida missä tahansa toipumisen vaiheessa. Yksi aikuisille lapsille yhteinen 
piirre on itsensä tunteminen puutteellisesti varustetuksi aikuiselämän haasteiden 
käsittelyyn, koska meidät kasvatettiin olemaan välittämättä omista tarpeistamme ja 
vähättelemään niitä arvottomina. Yksinkertaisilla lausunnoilla kuten ”Minulla on 
oikeus sanoa ei ilman, että tunnen syyllisyyttä” tai ”Minulla on oikeus muuttaa 
mieleni”, Omien Oikeuksien luettelo tarjoaa yksinkertaisia, suoraviivaisia 
vahvistavia ilmauksia lievittämään aikuisen lapsen syyllisyyttä ja häpeää, jotka 
voivat liittyä pyrkimyksiimme keskittyä omiin tarpeisiimme, omaan toipumiseemme 
ja lopulta omaan henkiseen polkuumme.  Vaikka jotain Omien Oikeuksien 
Luettelon kanssa samankaltaista on Isossa Punaisessa Kirjassa (ss. 330-331) 
tunnemme, että se ei täysin ilmennä alkuperäisen dokumentin syvyyttä ja 
lempeyttä ja lisäksi, että tämä historiallinen osa kirjallisuutta ansaitsee tulla 
tunnustetuksi ja säilytetyksi, jotta se olisi sitten yhtäläisesti tarvitsevien 
saavutettavissa. 
 
WSO:n analyysi: Tämä on jo Kirjallisuustoimikunnan projektilistalla 2018 ABC:ta ja 
AWC:ta seuranneiden keskustelujen lopputuloksena. Omien Oikeuksien Luettelo 
tulee olemaan tärkeä, vahvistava dokumentti aikuisille lapsille, jotka ovat usein 
ehdollistuneet tuntemaan olevansa ”vähemmän”. Sen sijaan, että käytettäisiin 
olemassa olevaa, tuntematonta alkuperää olevaa luetteloa, WSO on alkanut 
muodostaa tiimiä luomaan omaa luetteloa, joka heijastaa toveriseuran 
näkökulmien poikkileikkausta. Suunnitelmanamme on saada jotain esitysvalmiiksi 
2020 vuosittaiseen asiakokoukseen (ABC) mennessä. Kaikki ACA:n jäsenet, 

 



 

mukaan lukien tämän ehdotuksen kirjoittajat, kutsutaan osallistumaan tähän 
pyrkimykseen. Koska WSO työskentelee jo tämän kanssa ja koska ABC:ssa aikaa 
on vähän, jos tämä ehdotus hyväksytään ABC:n asialistalle, WSO suosittelee 
nopeutettua keskustelua ja kannatusäänestystä omasta alkuperäisestä Omien 
Oikeuksien Luettelosta jonkin tuntematonta alkuperää olevan sijaan. 
  
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan.  
 
 
 
Ehdotus 2019-3. Annettu 20.11.2018, UT0038-ryhmä, Park City, Utah.  
 
Asia: Ehdotamme, että…organisaation nimi muutetaan ACA:sta ACDF:ksi 
 
Historia/perustelut: katso alla 
 
Puoltava argumentti: Jotta voitaisiin määritellä tarkemmin ACA-organisaatio, 
ehdotamme, että organisaation nimi muutetaan ”Adult Children of 
Alcoholics”-nimestä (ACA) ”Adult Children of Dysfunctional Families”-nimeen 
(ACDF). Todellisuudessa Adult Children of Alcoholics on vain alaryhmä 
jäsenistölle, joka sisältää aikuisia lapsia kaiken muotoisista perheiden 
toimintahäiriöistä. Kaikessa organisaation materiaalissa tulisi muuttaa kattavasti 
sana ACA sanaan ACDF. Syy tälle muutokselle olisi organisaation aidon 
identiteetin selkeyttäminen, joka on määritelty ACA:n internet-sivuilla ”toipuvien 
ihmisten toveriseuraksi, joka sisältää alkoholistien aikuisia lapsia, läheisriippuvaisia 
ja erityyppisiä addikteja”. Vaikuttaa siltä, että ”Adult Children of Alcoholics”-nimi on 
jäänne siitä, että ACA on alun perin syntynyt alkuperäisen kahdentoista askeleen 
toveriseuran AL-Ateenin vesaksi. Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten 
mukaisesti tämä nimi pitäisi päivittää kuvaamaan yhteiskuntamme nykyistä tilaa ja 
sisältämään laajemmin nykypäivänä vallitsevia perheiden toimintahäiriöiden 
muotoja. ”Adult Children of Alcoholics”-nimi saattaa tahattomasti estää joitain tukea 
tarvitsevia henkilöitä osallistumasta ryhmiin, johtuen siitä organisaation nimestä 
johtuneesta päätelmästä, että organisaatio on vain niitä varten, jotka tulevat 
toimintahäiriöisistä, alkoholistisista perheympäristöistä. King University Onlinen 
määritelmän mukaan ”toimintahäiriöisessä perheessä konfliktit ja epävakaus ovat 
yleisiä. Vanhemmat saattavat pahoinpidellä ja laiminlyödä lapsiaan ja muiden 
perheenjäsenten on usein pakko sopeutua kielteiseen käyttäytymiseen ja 
mahdollistaa se. Joissain tapauksissa perheen toimintahäiriö voi olla tulosta 
riippuvuuksista, läheisriippuvuudesta tai hoitamattomasta psyykkisestä 
sairaudesta”.  Jos organisaation aikomus on tarjota toipumisen mahdollisuuksia 

 



 

mahdollisimman monelle ihmiselle, tarkempi ja kaikenkattavampi organisaation 
nimi mahdollistaisi paremmin tuohon tavoitteeseen pääsemisen. 
 
WSO:n analyysi: Vaikka onkin elintärkeää, että ihmiset ovat tietoisia siitä, että 
toveriseuramme kattaa toimintahäiriöiset perheet, WSO ei usko, että tämä 
nimenmuutos olisi välttämättä tarkoituksenmukainen logistisesti tai taloudellisesti. 
Nimenmuutos vaatisi meitä hylkäämään ACA-logomme, josta on tulossa aina vaan 
tunnistettavampi ympäri maailmaa. Lisäksi uskomme, että voimme olla 
kaikenkattavampia muilla tavoin, jonka kanssa maailmanpalveluorganisaatio 
(World Service) jo työskentelee. Tämä pitää sisällään sekä kirjallisuutemme että 
julkiset palvelutiedotuksemme. 
 
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
 
Aloite 2019 – 4. Annettu 22.11.2018, KS023-ryhmä, Pittsburg, Kansas 
 
Asia: Ehdotamme, että . . . tulokasvihkonen muokataan siten, että koko teksti 
huomioi aikuiset lapset, jotka kasvoivat sekä alkoholistikodeissa että kodeissa, 
joissa ei käytetty alkoholia.  
 
Tausta/perustelu: a. Kun ryhmäämme on tullut tulokkaita ja erityisluonteen 
määrittävät asiakirjat on luettu, he eivät ole enää palanneet, koska riippumatta siitä 
mitä muuta kokouksessa sanottiin, jos lapsuudenperheessä ei käytetty alkoholia, 
eivät he löytäneet tarvitsemaansa identifioitumista. b. Tällä hetkellä 
tulokasvihkosen erityisluonteen määrittävät asiakirjat -osiossa ei mainita aikuisia, 
jotka kasvoivat toimintahäiriöisissä perheissä (suom. huom.: tässä tarkoitettu osio 
erityisluonteen määrittävistä asiakirjoista on Ison Punaisen Kirjan luvussa 6 sivuilla 
83-86). Erityisluonteen määrittävät asiakirjat ovat tekijänoikeussuojattuja eikä niitä 
voida muuttaa. Vihkosessa on tähtimerkki, joka selittää tämän kaiken, mutta 
mielestämme tulokkaan pitäisi kuulla kaikki huomioon ottava sanoma, ilman että 
tarvitsee tutkia tähtimerkkiä. On olemassa vihkonen, jonka ihmiset voivat ostaa, 
joka sisältää erityisluonteen määrittävät asiakirjat kokonaisuudessaan, joten 
meidän mielestämme tulokasvihkosessa ei tarvita osuutta erityisluonteen 
määrittävistä asiakirjoista. c. Olemme kirjoittaneet uudelleen kyseisen osuuden ja 
korvanneet erityisluonteen määrittävät asiakirjat-osan ACA-kirjallisuudella, joka on 
suunnattu ACA:han saapuville tulokkaille. Valikoitu kirjallisuus huomioi 
kokonaisuudessaan aikuiset, jotka kasvoivat alkoholisti/toimintahäiriöisissä 
perheissä. 
 

 



 

Puoltava argumentti: Siinä vaiheessa, kun aikuiset lapset tulevat ACA:han, he ovat 
saattaneet käyttää muita kahdentoista askeleen ohjelmia, joissa ei käsitelty heidän 
lapsuutensa vaikutuksia. Ehkä he lukivat itseapukirjoja, jotka auttoivat hieman. Tai 
he kävivät kokouksessa, jossa heidän täytyi muuttaa sanamuotoja siellä täällä, 
koska se ei ollut kirjoitettu heille. On hyvin yleistä, että he eivät koskaan koe 
olevansa oikeassa paikassa hakemassa apua. Mutta kun he tulevat ensi kertaa 
ACA:han, he etsivät identifioitumista, jotta voisivat kokea, että he vihdoin sopivat 
jonnekin ja että he voivat toipua ACA:ssa. Useimmilla aikuisilla lapsilla ei ole kirjaa 
tullessaan ovesta sisään ja jos he lukevat tulokasvihkosen, he eivät saa koko 
totuutta ohjelmasta ja siitä miten he voivat toipua. Kun aikuinen lapsi tulee 
kokoukseen ensimmäistä kertaa elämässään, on se melko tärkeä hetki, jolloin 
ACA:lla "ei ole varaa erehtyä" sanamuotojen kanssa kertoessaan heille selkeästi, 
että KAIKKI voivat kuulua ACA:han, ja että KAIKKI voivat toipua ACA:ssa, olipa 
heidän lapsuudessaan ollut alkoholia tai ei. Tästä syystä uskomme, että tämä 
muutos tulisi tehdä. Korjasimme myös joitain Ratkaisussa olleita kirjoitusvirheitä ja 
päivitimme Yhdennentoista Perinteen. Meillä on toveriseuralle asiakirja, jonka 
voimme esittää läpikäytäväksi. 
 
WSO:n analyysi: WSO on parhaillaan varmistamassa, että uusi kirjallisuus on 
kielenkäytöltään mukaan ottavaa, ja joka ilmaisee selkeästi, että olemme yhteisö 
niille, jotka kasvoivat kaiken tyyppisissä toimintahäiriöisissä kodeissa. 
Kirjallisuustoimikunta ottaa tämän huomioon kaikkien uudestaan muokattujen 
versioiden suhteen, joita tällä hetkellä tehdään ja joita suunnitellaan, ja tämä 
sisältää myös tulokasvihkosen. Koska tulokasvihkonen on ensimmäinen teksti 
ACA-kirjallisuutta, jonka useimmat näkevät, tämä muutos voidaan toteuttaa tuleviin 
painoksiin vähällä vaivalla. Aiemmissa painoksissa säilyvät erityisluonteen 
määrittävät asiakirjat. Koska WSO jo työskentelee tämän asian eteen, ja koska 
vuosittaisen asiakouksen aika on rajallinen, jos tämä aloite hyväksytään 
vuosittaisen asiakokouksen asialistalle, WSO suosittelee joudutettua keskustelua 
ja kannatusäänestystä. 
 
Jos tämä aloite saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran äänestyksessä, 
se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, jolloin keskustelun 
lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen pöytäkirjaan. 
 
Aloite 2019 – 5. Annettu 24.11.2018, IL203-ryhmä, Chicago, Illinois 
 
Asia: Ehdotamme. . . seuraavanlaista muutosta viidennen askeleen muotoiluun: 
myönsimme Korkeammalle voimalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle oman 
osuutemme elämämme toimintahäiriöisyydessä. 
 
Tausta/perustelu: Olemme kiitollisia AA:n askelista, joita ACA on mukaillut. 
Kuitenkin koemme, että osa sanamuodoista koskee täysin eri ihmisryhmää. Monet 

 



 

ACA:laiset pitävät alkuperäistä sanamuotoa - vääryyksiemme täsmällinen luonne - 
rankaisevan ja ongelmallisen kuuloiselta. Meidät saatiin liian usein tuntemaan, että 
meissä oli jotain vikaa - että olimme viallisia - että olimme huonoja tai arvottomia, 
ja että alkoholistinen/toimintahäiriöinen käyttäytyminen oli jollakin tavalla meidän 
syytämme. Päädyimme uskomaan, että tämä oli totta itsestämme. Viittaaminen 
"meidän vääryyksiimme" voi laukaista monissa meistä voimakasta häpeää, ja se 
voi olla esteenä kunnolliselle toipumiselle.  
 
Puoltava argumentti: Uskomme, että ehdotettu muotoilu antaa meille 
mahdollisuuden lähestyä hellävaraisemmin, hoivaavammin ja myötätuntoisemmin 
viidettä askelta, joka on seurausta neljännen askeleen syyttämättömästä 
inventaariosta. Tämän ehdotettu muotoilu ei johda meitä uhrin eikä tekijän rooliin. 
Se sallii meidän hyväksyä kasvuolosuhteemme sekä myöntää oma vastuumme 
minkä tahansa roolin suhteen, joita meillä oli toistaessamme käytöstä, jonka 
opimme lapsuuden perheissämme. Kirjallisuutemme tukee tätä näkökulmaa ja 
kannustaa meitä tutkimaan historiaamme ja omaa rooliamme ilman "häpeää ja 
syytöksiä, joita olet kantanut mukanasi menneisyydestä". 
 
WSO:n analyysi: Vaikka WSO arvostaa sitä työtä, joka on tämän aloitteen takana, 
on tärkeää ymmärtää, että ACA on olemassa laajemmassa 12-askeleen ohjelmien 
kokonaisuudessa ja että sillä voi olla odottamattomia seurauksia, jos poiketaan 
liian kauas alkuperäisen AA:n 12 askeleen parametreistä. Vaikkakin tiedostamme, 
että meidän on mahdollista ajan myötä hienosäätää paljon ohjelman kieltä 
vastaamaan ja tarjoamaan paremmin jäsenillemme toipumista, WSO ei suosittele 
yhden askeleen muuttamista tällä tavoin, sillä se saattaa johtaa laajempaan 
yritykseen muuttaa askelia. Kehitteillä olevat uudet julkaisut tulevat selittämään 
selkeämmin, miten aikuiset lapset voivat ajatella askelia tavalla, joka painottaa 
enemmän itsensä rakastamista. 
 
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
Aloite 2019 – 6. Annettu 28.11.2018, WSO:n johtokunta 
 
Asia: Ehdotamme . . .  ACA-toveriseuralle seuraavaa visiota: “Olemme eheitä ja 
vapaita toimintahäiriöstä.” 
 
Tausta/perustelu: Lokakuussa 2017 johtokunta osallistui strategisen suunnittelun 
kokoukseen saadakseen koottua yhteen nopeasti kasvavan ACA-toveriseuran 
tarpeet ja keskittääkseen huomionsa niihin, joiden päätimme olevan tärkeimmät. 
Johtokunta muodostuu vapaaehtoisista, joten oli välttämätöntä tietää suuntamme, 

 



 

jotta kaikki voisivat edistää työtä, joka on määrä saattaa loppuun ensi vuonna. 
Osana tätä prosessia kehitimme ACA-toveriseuran vision, joka voisi selkeästi 
ohjata missiotamme. 
 
Puoltava argumentti: Tällä hetkellä ACA-toveriseuralla ei ole visiota. Visio pitää 
organisaatiomme keskittyneenä ja antaa meille mahdollisuuden helposti selventää 
jäsenyyden vaikutus. 
 
WSO:n analyysi: Äänestystä valmistelevan toimikunnan mielestä tämä aloite 
ansaitsee keskustelua ABC:ssä. Uskomme, että toveriseurallemme on tullut aika 
vakuuttaa visiotaan: organisatorisista pyrkimyksistään; julistuksena yhteiskunnalle; 
ja ennen kaikkea, omistautumisesta ja inspiraatiosta jokaista jäsentä kohtaan. 
 
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
 
Ehdotus 2019-7. Annettu 28.11.2018, WSO:n johtokunta 
Asia: Ehdotamme, että...toveriseura hyväksyy missiokseen seuraavan: “ACA luo 
turvallisen, vastaanottavaisen toveriseuran sekä paranemisen työkaluja niille, jotka 
kärsivät lapsuuden traumoista.” 
 
Tausta/perustelut: Lokakuussa 2017 johtokunta osallistui strategisen suunnittelun 
kokoukseen saadakseen koottua yhteen nopeasti kasvavan ACA-toveriseuran 
tarpeet ja keskittääkseen huomionsa niihin, joiden päätimme olevan tärkeimmät. 
Johtokunta muodostuu vapaaehtoisista, joten oli välttämätöntä tietää suuntamme, 
jotta kaikki voisivat edistää työtä, joka on määrä saattaa loppuun ensi vuonna. 
Osana tätä prosessia kehitimme ACA-toveriseuran mission, joka ilmaisee 
käytännöllisin termein ACA-toveriseuran mission. 
 
Puoltava argumentti: ACA-toveriseuralla ei ole tällä hetkellä määrättyä missiota, 
mutta useita “tarkoituksen” kuvauksia tai kuvauksia “ACA:n missiosta” löytyy 
dokumenteista: nämä eivät ole yhdenmukaisia. Seuraava on OPPM:stä (Operating 
Policy and Procedures Manual=Toimintapolitiikka- ja toimintaohjemanuaali, 
dokumentti, joka kuvaa ACA WSO:n jokapäiväisen työskentelyn 
toimintaperiaatteet, suom. huom.): alkoholistien aikuisten lasten 
maailmanpalveluorganisaation (ACA WSO) ainoa tarkoitus on palvella 
Alkoholistien aikuisten lasten toveriseuraa (ACA). Se (WSO) on toimija, jonka 
ACA-toveriseura on luonut ja sittemmin nimennyt palvelemaan niitä, jotka etsivät 
ACA:n kautta keinoja toipua alkoholistisessa tai muutoin toimintahäiriöisessä 
perheessä kasvamisen vaikutuksista jakamalla tietoa ja kokemuksia toistensa 

 



 

kanssa sekä soveltamalla osin tai kokonaisuudessaan omassa elämässään 
kahtatoista askelta, jotka muodostavat toipumisohjelman, joka on ACA:n perusta. 
(Katso Bylaw II. Suom.huom: Bylaw:t ovat ACA:n maailmanpalveluorganisaation 
säännöt). ACA WSO tekee tämän käyttämällä kahtatoista perinnettään ja 
kahtatoista palvelukäsitettään pohdinnoissaan ja päätöksentekoprosesseissaan ja 
tekee parhaansa varmistaakseen, että perinteitä noudatetaan läpi toveriseuran. 
Bylaw:t toteavat: ainoa tarkoitus on palvella Alkoholistien aikuisten lasten (ACA) 
toveriseuraa palvellen niitä, jotka etsivät ACA:n kautta keinoja toipua 
alkoholistisessa tai muutoin toimintahäiriöisessä perheessä kasvamisen 
vaikutuksista. Tavoittaakseen päämääränsä, ACA WSO tarjoaa julkista tietoa, 
kokouspaikkoja, opetusmateriaalia ja muita tämänkaltaisia palveluja, jotka 
arvioidaan tarpeellisiksi; organisoi ja tarjoaa tukipalveluja niille ryhmille, ryhmien 
yhteenliittymille ja paikallistoimikunnille, jotka ovat rekisteröityneet ACA WSO:hon 
ja jotka noudattavat ACA:n kahtatoista askelta ja kahtatoista perinnettä. WSO 
kutsuu koolle vuosittaisen konferenssin, jossa käsitellään ACA WSO:n toimia ja 
keskustellaan seuraavan vuoden prioriteeteista ja mahdollisuuksien mukaan myös 
toimeenpannaan niitä milloin/missä mahdollista. Mission tulisi olla alle 
kaksikymmentä sanaa pitkä ja sen tulisi todeta missiomme selkeästi ja 
yksinkertaisella kielellä. OPPM ja Bylaw:ssa esiintyvät tehtävänkuvaukset ovat 
pidempiä, muodollisempia ja viileämpiä sävyltään, joka on tarkoituksenmukaista 
ottaen huomioon nämä dokumentit, joita varten lauseet valmisteltiin. Ehdotettu 
mission kuvaus käyttää yksinkertaista kieltä välittääkseen käytännön toimia, joiden 
avulla saadaan aikaan ehdotettu visiomme.  
 
WSO:n analyysi: Äänestyksenvalmistelutoimikunta uskoo, että tämä aloite 
ansaitsee tulla keskusteltavaksi vuosittaisessa asiakokouksessa. Missio on kattava 
organisaation tarkoitus, johon on tässä viitattu korporaatiofilosofian oppina tai 
toteamuksena. Missio kuvastaa organisaation arvoja ja vakaumuksia ja muistuttaa 
jäseniään siitä, miksi organisaatio on olemassa. 
 
Jos tämä aloite saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran äänestyksessä, 
se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, jolloin keskustelun 
lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen pöytäkirjaan. 
 
 
Ehdotus 2019 – 8. Annettu 28.11.2018, IG650-ryhmä, Kaakkois-Florida 
 
Asia: Tämä ehdotus pyytää harkitsemaan sitä, että Alkoholistien Aikuiset Lapset 
muutettaisiin muotoon Anonyymit Aikuiset Lapset 
 
Historia/Perustelu: Katso alla 
 

 



 

Puoltava argumentti: Ensisijainen syy tälle muutokselle on se, että yhteisömme 
nykyinen nimi on epätarkka. Olemme ohjelma, joka palvelee kaikkia toimintahäiriön 
muotoja ennemmin kuin vain alkoholismiin liittyviä ongelmia. Termin ”alkoholismi” 
poistaminen ja korvaaminen termillä ”anonyymi” on enemmän mukaan ottavaa ja 
antaa meille mahdollisuuden tavoittaa useampia kamppailevia matkakumppaneita. 
Nykyisellään useat ihmiset eivät tietäisi, että ohjelmamme voisi tarjota toivoa heille. 
Meidän puoleltamme kaikkia ponnistuksia mukaan ottamisen vahvistamiseksi tulisi 
vakavasti harkita ja tämä on voimakas askel siihen suuntaan. IPK:n luvussa 3 , 
”Vanhempani eivät juoneet, mutta voin silti samastua”,  on 11-sivuinen kappale, 
joka selittää toimintahäiriön erilaisia muotoja, jotka voivat luoda aikuisen lapsen 
ilman alkoholin osallisuutta. Tässä tilanteessa on monia Aikuisia Lapsia, jotka 
kääntyvät pois ACA:sta sen takia, että alkoholi ei ollut osa toimintahäiriötä, jossa 
he elivät. (He hylkäävät ACA:n nimen takia, minkä seurauksena he eivät koskaan 
saa mahdollisuutta lukea isoa punaista kirjaa ja lukua kolme huomatakseen, että 
he todella kuuluvat (ACA:iin).  Usein ACA:n aktiiviset jäsenet löytävät itsensä 
selittämästä sen täyttä kapasiteettia, mitä me saamme aikaan lapsuuden traumoja 
koskien ja nämä keskustelut ovat aikaavieviä ja usein tehottomia, koska sana 
alkoholismi pysäyttää usein kuuntelukyvyn. Kun ihmiset kuulevat jokseenkin 
latautuneen sanan ”alkoholismi” he usein välittömästi sivuuttavat sen 
mahdollisuuden, että poikkeuksellinen yhteisömme voisi potentiaalisesti palvella 
heitä ja seurauksena hyvin tärkeän viestimme saattamismahdollisuus rajoittuu 
voimakkaasti. Niin ikään useat Aikuiset Lapset ovat alkoholistien lapsenlapsia 
eivätkä he kokeneet ensi käden alkoholismia, koska usein heidän omat 
vanhempansa elivät kieltämisessä tai eivät puhuneet isovanhempien juomisesta. 
Nämä ihmiset eivät tunnista, että toimintahäiriö, jossa he kasvoivat, oli peräisin 
isovanhempien alkoholismista ja tämä voisi mahdollisesti paljastua ACA:iin 
osallistumisen jälkeen. Useimmat Aikuiset Lapset ovat täysin tietoisia siitä, että 
huoneemme tuovat mukanaan paranemista ja että viestin välittäminen niin monelle 
kuin mahdollista on välttämätöntä. Tämä muutos on oikea-aikainen myös, koska 
kirjallisuuskomitea on parasta aikaa päivittämässä Isoa Punaista Kirjaa Pieneksi 
Isoksi Punaiseksi Kirjaksi. Nyt on otollinen hetki tehdä nimimuutos, joka tekee 
jäsenyydestämme mukaan ottavamman koskien useita erilaisia toimintahäiriön 
muotoja. Lisäksi on olemassa muun kirjallisuuden ajankohtaisia päivityksiä ja uutta 
kirjallisuutta, jotka voivat helposti päivittää nimen ja antaa selityksen muutokselle. 
Lisäksi termin ”Anonyymi” käyttöön ottaminen esittelee meidät 12 askeleen 
ohjelmana. 12 askeleen ohjelmat ovat suuresti arvostettuja maailmanlaajuisesti. 
Nimettömyysnäkökulmalla on myös vetovoimaa ja se puhuttelee sisäisen lapsen 
turvallisuutta jakamisen pyhyyttä ja viittaamisen merkitystä koskien. Lisäksi termi 
”Anonyymi” sallii meidän pitää kirjainlyhenteen ja logon samana. 
 
WSO:n analyysi: Tämä muutos ei vaatisi logon muuttamista. Se kuitenkin vaatisi 
perusteellisen ”Anonyymien Aikuisten Lasten” tavaramerkkihaun suorittamisen, 
jotta olisi varmaa, että meillä olisi oikeus käyttää sitä. Jos tämä tulee vuosittaisen 

 



 

asiakokouksen asialistalle, mikä tahansa lopputuloksena seuraava aloite ACA:n 
nimen muuttamiseksi aloittaa pitkän prosessin, jonka saaminen päätökseen kestää 
useita vuosia. Keskustelu tästä ehdotuksesta vuosittaisessa asiakokouksessa 
saattaa myös johtaa muihin vaihtoehtoihin, kuten tämän nimen rekisteröimisen 
tavaramerkiksi käytettäväksi markkinointinimenä. 
 
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
 
Aloite 2019 – 9. Annettu 28.11.2018, NY0176-ryhmä, Brooklyn, New York 
 
Asia: Ehdotamme, että. . . ACA ottaa käyttöön seuraavan julkilausuman, ja 
julkaisee sen näkyvästi sosiaalisessa mediassa, verkkosivustoilla ja 
kirjallisuudessa: "ACA on mukaan ottava organisaatio ja avoin kaikille. Pyrimme 
luomaan ilmapiirin, joka kuvastaa palvelemiamme monimuotoisia yhteisöjä ja jossa 
jokainen on oikeutettu olemaan täysin aito oma itsensä." 
 
Tausta/perustelu: Julkisen sektorin/julkishyödyllisillä organisaatioilla on nykyään 
yleistä julistaa päivänselvä asia, että kaikki ihmiset ovat tervetulleita rodusta, 
sukupuolesta, kyvystä, seksuaalisesta suuntautumisesta jne. riippumatta. 
 
Puoltava argumentti: Kokouksemme sijaitsee Brooklynissa, New Yorkissa, jossa 
meillä on kaikilta osin melko monimuotoinen yhteisö, ja kokouksemme heijastaa 
sitä. Otamme silti huomioon sen tosiasian, että tullessaan kokoukseen, joka 
edustaa pääosin jotakin tiettyä ryhmää - valkoihoinen, mies, nainen, varakas, 
fyysisesti terve, keski-ikäinen jne. - tulija saattaa kokea olonsa uhatuksi, jos hän ei 
kuulu samaan enemmistöön. Huomaamme myös tiedostamattoman ennakkoluulon 
olemassaolon yhteiskunnassa ja pyrimme nujertamaan sen. Niinpä ehdotamme, 
että otamme käyttöön monimuotoisuutta ja mukaan ottamista koskevan 
julkilausuman. Tästä on tullut myös kulttuurinen ja sosiaalinen normi useimmille 
julkisen sektorin organisaatioille, lausua ääneen päivänselvä asia, että kaikki ovat 
tervetulleita. 
 
WSO:n analyysi: Tunnustamme, että on tärkeää julistaa omistautumisemme 
monimuotoisuudelle ja mukaan ottamiselle. Sellainen julkilausuma on yleinen 
organisaatioissa ja se tekisi helpommaksi niille, jotka eivät tunne ohjelmaa, 
arvioida onko ACA paikka, jossa he voivat tuntea olevansa emotionaalisesti 
turvassa ja toivottuja. WSO suosittelee, että tätä aloitetta käsitellään ABC:ssä.  
 

 



 

Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
Aloite 2019-10. Annettu 29.11.2018, NY0176-ryhmä, Brooklyn, New York 
 
Asia: Ehdotamme että... ACA perustaisi monimuotoisuus- ja 
mukaanottamistyöryhmän (a Diversity and Inclusion Working Group) joka käsittelisi 
näihin aiheisiin liittyviä ongelmia. 
 
Tausta/perustelu: Nykyään on tavallista, että julkiset organisaatiot ja 
yleishyödylliset toimijat ovat tietoisia ja tiedostavia ongelmissaan erilaisuuden ja 
mukaan ottamisen suhteen. Miltä organisaation kokoonpano tai ihmiset jotka ovat 
siitä tai sen palveluista kiinnostuneita näyttää verrattuna muuhun väestöön? Onko 
ryhmiä, jotka ovat yli- tai aliedustettuja? Miksi niin voisi olla? Voitaisiinko tehdä 
jotain korjaavia toimenpiteitä? Onko viestintä tahattomasti vääristynyttä, ja 
voidaanko sitä korjata? Onko olemassa väylää jonka kautta voitaisiin käsitellä 
valituksia monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen suhteen? Vaikka pitäisi olla 
itsestään selvää, että kaikki ihmiset ovat tervetulleita riippumatta rodusta, 
sukupuolesta, kyvyistä, seksuaalisesta suuntautumisesta jne riippumatta täytyy 
tämä usein ilmoittaa tarkalleen. 
 
Puoltava argumentti: ACA on globaali organisaatio joka toimii julkisesti ja on avoin 
kaikille. On hyvä muistuttaa itseämme ja nykyisiä sekä tulevia jäseniämme, että 
kaikki ovat tervetulleita, sekä jäseniksi että palvelemaan lukuisissa tehtävissä, 
mukaan lukien WSO:n palvelutehtävät ja WSO:n johtokunta. 
 
WSO analyysi: WSO ei koe, että uusi työryhmä olisi välttämätön tämän asian 
suhteen. Ehdotus 9, jonka mukaan meillä olisi selkeä monimuotoisuuslauseke, 
tekee selväksi kaikille että olemme mukaan ottava organisaatio. Kirjallisuutemme, 
erityisesti se jota parhaillaan kirjoitetaan, keskittyy ottamaan mukaan kaikki joihin 
lapsuuden trauma on vaikuttanut. Lisäksi, on koko toveriseuran vastuulla 
varmistaa, että syrjintää ei sallita ACA:ssa. 
 
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
Aloite 2019-11. Annettu 29.11.2018, CA915-ryhmä, Arroyo Grande, California 
 

 



 

Asia: Ehdotamme että... lisätään "ja työskentelemme kummiemme kanssa" 
kokouksissa luettavaan Ratkaisu-tekstiin. Virke kuuluu nyt: "seuraava toiminta ja 
työ parantavat meidät: käytämme askelia; käytämme kokouksia; käytämme 
puhelinta." Tämä kuuluisi kokonaisuudessaan: "Käytämme askelia, käytämme 
kokouksia, käytämme puhelinta; (ja työskentelemme kummiemme kanssa).  
Tausta/perustelu: ACA ei ole onnistunut kovin hyvin kummimallin suhteen. 
Saatamme osittain sabotoida itseämme antamalla eristäytyjille luvan olla ottamatta 
kummia käyttämällä "matkakumppani" -käsitettä kummiuden suhteen 
(kummitamme toisiamme...)  
 
Puoltava argumentti: Kummit ovat kuin matkaoppaita- mennessäsi opastetulle 
matkalle, näet kaiken mitä halusitkin ja pääset sinne minne halusitkin. Jos yrität 
selviytyä yksin, et pääse toipumiseksi kutsuttuun päämäärään läheskään niin 
nopeasti.  
 
WSO analyysi: WSO uskoo, että on ennenaikaista lisätä kirjallisuuteemme mitään 
sellaista, joka määrittelisi ensisijaiset tukea tarjoavat ihmissuhteet 
ACA-kummiudeksi. Alitoimikunta työskentelee parhaillaan kuvatakseen ja 
määritelläkseen monia eri tapoja, joilla ACA-jäsenet voivat työskennellä yhdessä 
edistääkseen toipumistaan. Tämä alitoimikunta tulee suosittamaan muutoksia 
kirjallisuuteen perustuen löydöksiinsä. 
 
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen äänestyksessä, se 
sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, jolloin keskustelun 
lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen pöytäkirjaan.  
 
 
Aloite 2019 - 12. Annettu 29.11.2018, AK021-ryhmä, Anchorage, Alaska 
 
Asia: Ehdotamme että... Uusia aloitteita ei otettaisi mukaan ABC:n eli vuosittaisen 
asiakokouksen asialistalle kokouksen aikana, ellei niihin liittyen tule esille 
aikasensitiivistä uutta tietoa, jonka johdosta asia vaatii käsittelyn ennen seuraavan 
vuoden asiakokousta. Kaikki aloitteet tarvitsevat jäseniltä 2/3-kannatuksen 
päästäkseen käsiteltäväksi vuosittaisessa asiakokouksessa. Lisäksi ACA:n 
johtokunta antaa perustelun miksi he ovat aloitteen puolella tai sitä vastaan. 
 
Tausta/perustelu: Annettiin aloite, jossa ehdotettiin yhdistettäväksi 2019 ACA:n 
vuosittainen asiakokous ja ACA-konventti Malmössä, Ruotsissa. Tämä aloite pääsi 
käsiteltäväksi ilman jäsenten 2/3-kannatusta, koska se oli aikasensitiivinen. 
Kuitenkin asialistalle lisättiin myös muita aloitteita, vaikka ne eivät olleet 
aikakriittisiä, saaneet 2/3-kannatusta eikä johtokunnalla ollut riittävää aikaa 
aloitteiden arvioimiseen tai mielipiteen muodostamiseen.  
 

 



 

Puoltava argumentti:  Kaikki aloitteet täytyy antaa WSO:lle 30. marraskuuta 
määräpäivään mennessä. ACA:n johtokunta antaa mielipiteen kustakin aloitteesta, 
tarjoten taustatietoa ja perustelut miksi he kannattavat aloitetta tai ovat sitä 
vastaan. Sitten aloitteet jaetaan toveriseuralle keskusteltavaksi ja äänestettäväksi. 
Vain ne aloitteet, jotka saavat yli 2/3 -kannatuksen, otetaan mukaan ABC:n 
asialistalle. Vuoden 2018 vuosittaisessa asiakokouksessa Torontossa saatiin uutta 
tietoa, että vuoden 2019 ABC olisi Malmössa, Ruotsissa, ja konventti olisi USA:ssa 
vielä määrittelemättömässä paikassa. Tämä oli uutta tietoa. Palveluedustajille oli 
erittäin tärkeää , että nämä kaksi tapahtumaa olisivat jatkossakin yhdistettyinä. 
Palveluedustajat uskoivat vahvasti, että olemme maailmanpalvelutoimikunta, ja 
näiden kahden tapahtuman järjestäminen erillään kahdessa eri maassa ei 
kunnioita maailmanlaajuisia matkakumppaneita. ACA ei ole yhdysvaltalainen, vaan 
maailmanlaajuinen ohjelma. Mikäli sallitaan Ei-aikakriittisten ja äänestemättömien 
aloitteiden pääsy asialistalle, ohitetaan demokraattinen toveriseuran 
2/3-kannatuksen prosessi.  
 
WSO analyysi: Olemme samaa mieltä siitä, että kokouksen aikaiset aloitteet 
ABC:ssa voidaan nähdä ohittavan ballot-prosessin, joka on vuosittaisen 
asiakokouksen kulmakiviä. Kuitenkin, WSO komiteoilla ja palvelijoilla täytyy olla 
mahdollisuus tehdä aloitteita, jotka ovat aikasensitiivisiä. Uskomme, että 
kokouksenaikaiset aloitteet voidaan käsitellä tavalla, joka ei ohita prosessia. Kaikki 
sellaiset aloitteet, joita ABC palveluedsutajat eivät näe aikasensitiivisinä, annetaan 
johtokunnalle käsiteltäväksi. Jos aloitteen tehnyt ryhmä tai ryhmät eivät ole 
tyytyväisiä siihen miten aloite on käsitelty, he voivat antaa sen uudestaan 
käsiteltäväksi virallisen prosessin kautta seuraavana vuonna. Jos tämä aloite 
hyväksytään ABC:n asialistalle, WSO ehdottaa joudutettua keskustelua, koska 
uusi prosessi on jo toiminnassa. 
 
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
Aloite 2019 – 13. Annettu 29.11.2018, AK021-ryhmä, Anchorage, Alaska 
 
Asia: Ehdotamme, että. . . johtokunnan pitää panna toimeen ACA:n 
palvelurakenne tuen ja resurssien osalta: ryhmät tulee liittää paikallistoimikuntiin, ja 
paikallistoimikunnat on liitettävä aluetoimikuntiin. Viestinnän ja ongelmien ratkaisun 
on käytävä läpi nämä reitit, ennen kuin niitä annetaan käsiteltäväksi WSO:n 
tasolle. Palvelurakenteen toteuttaminen tarjoaisi suorempaa tukea yksilöille ja 
ryhmille, mikä taas tarjoaisi kasvua, vahvemman organisaation, mukaan lukien 
palvelujohtajien kehittymisen kaikilla tasoilla. 
 

 



 

Tausta/perustelu: Marraskuussa 2018 oli 2095 ryhmää, yhdeksänkymmentäkaksi 
paikallistoimikuntaa ja yksi aluetoimikunta maailmanlaajuisesti. Koska ACA:lla ei 
ole vahvaa organisaatiorakennetta, kaikki ryhmät eivät ole liittyneet 
paikallistoimikuntiin, ja niiden ainoa tuki tulee suoraan WSO:n toimistolta. Lisäksi 
maailmassa on vain yksi aluetoimikunta, joten suurinta osaa paikallistoimikunnista 
ei ole määritetty osaksi aluetoimikuntia, joka voisi tarjota enemmän suoraa tukea. 
Palvelurakenteen puutteesta johtuen WSO:n johtokunnalla on liian monta rautaa 
tulessa, jolloin he voivat tarjota rajallista tukea ryhmille ja paikallistoimikunnille 
monien muiden komiteoiden kesken. 
 
Puoltava argumentti: Johtuen rakenteiden puutteesta paikallistoimikuntien ja 
aluetoimikuntien tasolla, ACA:n jäsenillä on vain vähän mahdollisuuksia osallistua 
ja kehittää palvelutaitoja kullakin tasolla. Palvelutyö kullakin tasolla kehittää 
kokonaisvaltaista ymmärrystä ja taitoja kyetä hoitamaan palvelemisen haasteita 
ylemmällä tasolla. Se puolestaan johtaa vahvempaan ja terveempään 
organisaatioon. AA:n palvelumalli on hyvin määritelty ja kukoistaa, koska jäsenet 
etenevät palvelemalla seuraavilla tasoilla: ryhmä - ryhmän palveluedustaja - piiri - 
alueet - palveluvaltuutetut valtuustokokoukseen (edustajat, jotka ovat palvelleet 
edellisillä tasoilla ryhmän palveluedustajana, piirin tasolla ja aluetasolla) - 
palveluneuvosto - maailmanpalveluvaltuutetut. (Heidän valtuutettunsa ovat 
palvelleet kaikilla tasoilla.) 
 
WSO:n analyysi: Palvelurakennetoimikunta muistuttaa neljännestä perinteestä: 
”Jokainen ryhmä on autonominen lukuun ottamatta asioita, jotka vaikuttavat muihin 
ryhmiin tai ACA:han kokonaisuutena. . . ” Ryhmien liittäminen paikallistoimikuntiin 
tai paikallistoimikuntien liittäminen aluetoimikuntiin voisi rikkoa tätä perinnettä. 
Koska WSO kehittää aktiivisesti tiedotusta ja koulutusta kannustaakseen ryhmiä ja 
paikallistoimikuntia vapaaehtoisesti liittymään ACA:n maailmanlaajuiseen 
palveluverkostoon, emme koe, että tämä ehdotus vaatii keskustelua ABC:ssä.  
 
Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
Aloite 2019 - 14. Annettu 30.11.2018, CA1312-ryhmä, Cottonwood, California 
 
Asia: Ehdotamme että... Pitäisikö ACA:n harkita uudelleen päätöstä vuodelta 
1989*(?),  kahdeksannen perinteen mukaan, olla maksamatta rojalteja 
ACA-jäsenkirjoittajille, joiden kirjoittamat nimettömät kirjat omistetaan ACA 
WSO:lle, siten että sellaisia rojalteja voitaisiin maksaa, konferenssin hyväksyessä 
sekä kirja(t) että maksuehdot ja keston? 
 

 



 

Tausta/Perustelut: Aika ajoin ACA jäsenet (sekä yksilöinä että ryhmänä) saattavat 
kirjoittaa anonyymejä ACA- 12 askeleen kirjoja jotka he tahtovat lahjoittaa ACA:lle, 
ja joista he tahtoisivat rojalteja omana elinaikanaan (ja kumppaninsa elinaikana). 
AA:lla oli juuri tällainen järjestely Bill W:n (WIlsonin), yhden AA:n perustajista, 
kanssa (liitteenä'). Tämä asia tuli esille 1988, ennen kuin ACA WSO oli 
toiminnassa ja silloinen toimikunta otti näkökannan, että mikä tahansa jäsenen 
kirjoittama materiaali jota tarjotaan ACA:lle pitäisi luovuttaa tekijänoikeuksineen 
ACA kirjallisuustoimikunnalle, ilman maksua, rojalteja ja ilman toimitus(editorial) 
-rajoituksia tai -oikeuksia.  Johtokunta kieltäytyi ottamasta huomioon AA:n 
perustajajäsenen Bill Wilsonin tulkintaa kahdeksannesta perinteestä, joka menee 
seuraavanlaisesti: Voitaisiinko AA:n jäsenelle maksaa palveluksistaan AA:n 
jäsenenä? ... Tämä tyrmättiin. Joistakuista meistä on tullut terapeutteja... 
Mielestämme tällainen toiminta toimii hyvin, niin kauan kuin se liittyy lailliseen 
työhön, joka ei ole suoraan AA-työtä. Esimerkiksi, olen tehnyt paljon AA-työtä josta 
minulle ei makseta, mutta minulle maksetaan kirjailijana... (P-53, The Co-Founders 
of Alcoholic Anonymous, s. 32, ei vahvistettu suomennos). Bill kuvailee 
yksityiskohtaisesti kuinka maailmanpalvelun henkilökunnalle ja muille maksetaan 
työstä, josta kuka tahansa työntekijä saisi palkkion. AA WSO vahvistaa, että Bill sai 
1$ kirjarojaltin Alcoholics Anonymous:ta (Nimettömät alkoholistit), Twelve Steps & 
Twelve Traditions:ta (12 askelta ja 12 perinnettä) ja muista teksteistä kuolemaansa 
saakka. Sen jälkeen hänen vaimonsa Lois sai rojaltit kuolemaansa saakka. AA sai 
kaiken muun. Tämä on ainoa tapa jolla kirjailija saa palkkansa. 
 
Puoltava argumentti: Oli virhe olettaa, että kukaan yksittäinen ACA tai ACA-ryhmä 
ei vaatisi tunnustusta materiaalien jatkokehittämisestä ACA:lle. ACA 
maailmanpalvelun konferenssi, tulkitsemalla 8. perinnettä samoin kuin AA, voisi 
tarjota samaa sopimusta anonyymeille kirjailijajäsenille, jotka tahtovat lahjoittaa 
alkuperäistä 12 askeleen työtään ACA:lle, sen jälkeen kun teksti on saanut 
konferenssin kannatuksen ja hyväksynnän . Tällä tavoin ACA:n "virallinen" 
kirjallisuus pysyy avoimena kehitykselle toipuvien jäsentemme kokemusten ja 
viisauden välityksellä.  
 
WSO analyysi: WSO on samaa mieltä alkuperäisen päätöksen kanssa, ja ei siksi 
kannata keskustelua aiheesta ABC:ssa. Koemme, että olisi äärimmäisen vaikeaa 
hallinnoida käytäntöä, jossa maksettaisiin anonyymeille jäsenille heidän 
työpanoksestaan kirjallisuuteemme. WSO-kirjallisuus edustaa kollektiivista 
kokemustamme, voimaamme ja toivoamme. Olemme kaikki kirjoittajia. 
Toveriseuraa on siunattu useilla vapaaehtoisilla, jotka antavat aikaansa ja kirjallista 
materiaalia, ja koemme, että meillä on jatkossakin tiedon rikkaus saatavillamme. 
Jos alamme maksaa joillekin ihmisille, se voisi luoda epätasa-arvoa, joka lopulta 
vaatisi kaikille vapaaehtoisille maksettavan.  
 

 



 

Jos tämä ehdotus saa kahden kolmasosan kannatuksen toveriseuran 
äänestyksessä, se sisällytetään osaksi vuosittaisen asiakokouksen asialistaa, 
jolloin keskustelun lopputulos tallennetaan vuosittaisen asiakokouksen 
pöytäkirjaan. 
 
 
 
 
 

 


