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PERHONEN - Alkoholistien aikuisten lasten tiedotuslehti 
 
Alkoholistien aikuiset lapset on keskinäiseen apuun ja itsehoitoon perustuva ryhmä. Jäseniä 
ovat sellaiset aikuiset henkilöt, joiden lapsuuden perhetaustaan on kuulunut toimimattomassa 
perheessä kasvaminen. Tällaista toimimattomuutta on voinut olla vanhempien alkoholismi, voi-
makas uskonnollisuus, perheessä vallitseva väkivaltainen, ankara tai arvosteleva ilmapiiri. Jou-
kossamme on myös ihmisiä, jotka kokevat yleisesti ottaen lapsuuden perheessä olleen jotain 
pielessä.  
 
Yhteistä meille on halu kasvaa terveiksi aikuisiksi. Ryhmämme ovat avoimia. AAL:n ainoa jäse-
nyysvaatimus on halu toipua toimimattomassa perheessä kasvamisen vaikutuksista. Monet 
meistä ovat tunnistaneet itsensä pyykkilistan ominaispiirteistä ja tulleet lähimpään AAL-
ryhmään.  
 

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

Kirjoittajat vastaavat itse kirjoitustensa sisällöstä. Ne eivät edusta AAL:n kantaa kokonaisuudes-
saan. Toimitus kuitenkin pidättää oikeuden muokata tai lyhentää juttuja tarvittaessa. 
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 KIRJOITA AAL-LEHTEEN – yhdessä teemme tämän lehden! 
 

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

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

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

tun. Kaikki aineisto on tervetullutta.  
 

Seuraava AAL lehti ilmestyy joulukuussa 2016.  
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.  

tulee lähettää viimeistään marraskuun loppuun mennessä:  
perhonen(at)aal.fi 
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ALKUSANAT: UUSIA ELÄMÄN ALKUJA 

 
 
Jokainen uusi alku on parempi vaihtoehto kuin se, että sen jättäisi mahdollisuuden käyt-
tämättä. Elämässäni on ollut monta uutta alkua, joiden edessä olen ollut polvillani. Uusia 
alkuja on koko ajan tarjolla, mutta jätämme tarttumatta niihin, koska pelko on niin valta-
va. Emmekä edes välillä ymmärrä, että kyseessä on jonkun uuden ajan alku. Voimme luul-
la, että se on VAIN jonkin vanhan loppu. 
 
Raittius ei ollut vain juomisen loppu, vaan todellisen elämän alku. Minulla ei ollut mitään 
käsitystä siitä, millaista elämä voisi olla selvin päin, koska ei ollut enää mitään pakotietä 
elämästä. Elämä vaatii vastuullisuutta, itsestään huolehtimista ja välittämistä. Näistä asi-
oista ei ollut mitään käsitystä, että mitä ne tarkoittavat. Jätettyäni juomisen ja entisen 
elämäni, löysin AA yhteisön ja heti perään AAL yhteisön ja täysin toisenlaisen tavan olla 
ihmisten kanssa. Olin peloissani, mutta löysin ihmisiä joiden kanssa sain pelätä turvassa. 
Vaihdoin koko entisen elämäni tähän uuteen toveriseuraan, jossa sain vapaasti pohtia 
näitä asioita. Kaikki tämä tuli alkoholin tilalle elämääni. 
 
Heti aluksi tajusin, että minun oli täytynyt olla vaurioitunut jo ennen ensimmäistä oloa 
helpottavaa ryyppyäni. Alkoholismissani oli todellakin kyse perhesairaudesta ja oikeam-
min sukusairaudesta, vuosisatojen takaa. Kaikki tunteet, hyvät ja pahat oli hukutettava 
pohjattomaan alkoholi sammioon. Olin oppinut pakenemaan elämää ja hukkaamaan it-
seni ja kaikki tunteeni alkoholiin. 
 
Alkoholistien aikuisissa lapsissa aloin ymmärtää historiaani ja sen vaikutusta elämääni. 
Vuosia toivuttuani ja uskon itseeni palauduttua lähdin rohkeasti toteuttamaan pitkäai-
kaista haavettani Itä-Suomeen. Sain perheen ja aluksi kaikki sujuikin hyvin, kunnes vanha 
sairaus otti minut jälleen valtaansa. Sairastuin työnarkomaniaan, kun en alkoholia voinut 
enää käyttää. Huono itsetunto ja halu näyttää koko maailmalle saivat minut tekemään 
töitä niin, että unohdin pitää huolta mielenterveydestäni ja sitä kautta perheestäni. Kun-
nanjohtajan kättely, radio- ja lehtihaastattelut saivat ns. ”kusen nousemaan hattuun”. 
Taas oli muutoksen aika, menetin perheeni ja unelmien paikkani, sairastuin vakavaan ma-
sennukseen. Olin työkyvytön vuosia ja veljeni ja isäni kuolema pitkittivät masennusta. 
Vuosien rämpimisen jälkeen, tajusin etten ole vielä valmis luovuttamaan ja tarvitsen jäl-
leen uuden alun. 
 
Kouluttauduin uuteen ihmisläheiseen ammattiin, koulun ja työn aloittaminen jännitti ko-
vasti. Pikku hiljaa löysin oman tavan tehdä työtä ja ihmisten hyvä palaute auttoi kehitty-
mään työssäni. Aloin käymään taas säännöllisemmin ryhmissä ja olin mukana jo kolmatta 
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kertaa uuden ryhmän perustamisessa. Olen jälleen ottanut riskin ja minulla on perhe uu-
della paikkakunnalla, jossa en tuntenut oikeastaan ketään. Pohdin pitkään uskaltaudunko 
uuteen ihmissuhteeseen ja sen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin. Ymmärsin, että ei ole 
mitään muuta tapaa elää elämää, kuin olla pakenematta ja tarttumatta elämän suomiin 
mahdollisuuksiin. Mennä eteenpäin, tervapääsky ei pysähdy koskaan, olen aina matkalla. 
 
         Tervapääsky 
 

       
 

     
   

 

TOIMIKUNTA 2016 
 

Puheenjohtaja - Sanna Nurmeksesta 

 

Sihteeri - Hanne Kuopiosta  

 

Sisäinen ja ulkoinen tiedottaja - Päivi Polvijärveltä  

 

Rahastonhoitaja - Pirjo Nurmeksesta  

 

Hanna Oulusta - Perhosen toimittaja / kansainvälisten asioiden vastaava / kirjatilausten hoita-

ja (ulkomaailmaan)  

 

Jäsen - Riikka Jyväskylästä  

 

Kirjatilaukset Suomessa – Polvijärven ryhmä/Liisa 

 

Webbmaster – Marjo Karjaalta  
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           Toimikunnan tiedottaa joulukuu 2016 

 

 

Valtuustokokous  

 
2017 järjestetään Hämeenkosken leirimajalla (os. Pyyhtiäntie 150, Hä-
meenkoski) 17.-19.3.2017 ja sinne ovat lämpimästi tervetulleita kaikki 
yhteisömme jäsenet keskustelemaan ja päättämään yhteisistä asiois-
tamme! Toimikunta lähettää ryhmille lähipäivinä erillisen sähköpostin 
valtuustokokouksen asioista. Valtuustokokouksessa valitaan myös uu-
sia toimikunnan jäseniä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat ja uusia 
toimikuntalaisia tarvitaan seuraaviin tehtäviin: tiedottaja, Perhosen toi-
mittaja ja kv-yhteyshenkilö. Lisätietoa valtuustokokouksen asioista lähe-
tetään pian ryhmien sähköpostiosoitteisiin! 
____________________________________________________ 
 

AAL-kirjallisuuden postittaminen on siirtynyt Polvijärven AAL-
ryhmän tehtäväksi.  
 
Tilauksen voi tehdä joko www.aal.fi -verkkosivujen tilauslomakkeella tai säh-

köpostiin polvijärvi.aal@gmail.com. Ryhmä laskee tilauksen hinnan postimak-

suineen ja lähettää maksutiedot tilaajalle. Kun tilaus on maksettu ja tieto siitä 

on tullut (maksaja lähettää kuvan/tiedoston maksukuitista polvijar-

vi.aal@gmail.com -sähköpostiin), paketti pannaan postiin. Postiennakkoa ei 

enää käytetä, sillä liian usein sattui, ettei tilausta lunastettu. Maksetut kirjat voi 

myös noutaa Polvijärven ryhmästä (os. Varosentie 54, Polvijärvi) kun kuitti on 

mukana. Ison punaisen kirjan uusi, korjattu painos on viimein tullut, ja kirja-

laatikoita on kymmenittäin! Lukemisiin! 

_________________________________________________________ 

 

Suomen ACA 30-vuotta 
 

Tulevana vuonna 2017 Suomen ACA täyttää 30 vuotta. Tarkoitus on järjestää 

erilaisia tapahtumia sekä 30-vuotisjuhlan. Toimikunta kutsuu yhteisön jäseniä 

sankoin joukoin mukaan työryhmään! Yhteyshenkilönä toimikunnassa on Pir-

jo, pile.leinonen@gmail.com. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aal.fi%2F&h=TAQERm5C-
mailto:pile.leinonen@gmail.com
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Kansainvälisiä kuulumisia:  

 

Euroopan toimikunta on aloittanut toimintaansa kuluvan vuoden aikana, ja 

mukaan kutsutaan eurooppalaisia ACA:n jäseniä toimijoiksi. Euroopan toimi-

kunta kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina puhelinkokouk-

seen, jota voivat kaikki ACA:n jäsenet kuunnella. Suomen edustaja Euroopan 

toimikuntaan voidaan valita seuraavassa valtuustokokouksessa, jos ryhmät niin 

päättävät. Lisätietoja ja kokousmuistioita löytyy sivulta 

http://repository.adultchildren.org/europe-connection . 

 

 

ACA WSO:n sivuilta voi nyt ladata esitteitä. Useita esitteitä on jo käännetty 

suomeksi. Esitteitä ja lehtisiä voi ladata sivuilta 

http://www.lit.adultchildren.org/ . ACA WSO:lle voi tehdä 7. perinteen lah-

joituksen korvauksena palvelusta 

http://www.adultchildren.org/contribution/contribution.html verkkosivun 

kautta. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://repository.adultchildren.org/europe-connection
http://www.lit.adultchildren.org/
http://www.adultchildren.org/contribution/contribution.html
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Kolmas Euroopan AAL-ryhmien kokoontuminen Moskovassa 23-25.9.2016 

Talk, trust, feel - Puhu, luota ja tunne! 

Syyskuussa oli koolla AAL:n jäseniä Tanskasta (3), Virosta (1), Ukrainasta (1), Valko-
Venäjältä (2), Saksasta (1), Tsekistä (1), Suomesta (3) ja Venäjältä (yli 240). 

Kokouksessa oli monenlaisia aal-palavereja ja mukavat iltajuhlat lauantaina. Vieraanva-
raiset moskovalaiset järjestivät perjantaina kävelyretken Kremliin ja Punaiselle torille. 
Mahtavaa ja epätodellista. Kaikki puheet käännettiin venäjäksi ja englanniksi. Kokemuk-
semme yhdistävät meitä kansallisuudesta riippumatta. 

Tanskalainen Maj-Britt on Euroopan ryhmien yhteyshenkilö AAL: maailmanpalveluun eli 
WSO (World Service Organization). Hän on myös maailman palvelutoimikunnan jäsen ja 
varapuheenjohtaja. Maj-Britt on koonnut myös eurooppalaisen toimikunnan, jonka puhe-
linkokouksia voivat kaikki kuunnella (kuten maailmanpalvelunkin). Kaikki halukkaat pää-
sevät mukaan toimintaan. 

Euroopan toimikunnan jäsen, Tsekeissä asuva amerikkalainen Jeffrey on tehnyt suuren 
työn, ja saanut maailmanpalvelun viimein ymmärtämään, ettei suuren punaisen kirjan 
painattaminen ainoastaan USA:ssa ole järkevää.  

Venäjäksi käännetty punainen kirja tullaan piakkoin painattamaan Venäjällä. Tätä juhlis-
tettiin myös kokouksen osallistujille jaetulla AAL-muistorahalla.  Käännöstyö saksaksi, ita-
liaksi, ranskaksi (Kanadassa) ja espanjaksi on aluillaan. Norjassa, Hollannissa ja Ruotsissa 
käännös on jo paremmassa vaiheessa. Käännöstyöstä Maj-Britt sanoi: ”Sydänten kieli on 
yhteinen, loppu on haasteita”. 

Hämmästyttävää kyllä, Suomen AAL taitaa olla vanhimpia Euroopassa, ja aktiivisuudel-
taan toiseksi suurin heti Tanskan jälkeen. Tanskan AAL täyttää ensi vuonna 25. Joissakin 
maissa kuten Kreikassa aiemmin aktiivinen toiminta on hiipunut 2000-luvulla olematto-
miin. Jostain syystä yhteinen ongelmamme on toipuneiden häipyminen. 

Eurooppalaisille AAL-ryhmille rakennetaan yhteistä nettisivustoa, johon kaikkien maiden 
omat sivustot voi linkittää. Nythän niitä ei oikein löydä mistään, kun niitä ei ole maail-
manpalvelun sivullakaan. Läheskään kaikki ryhmät eivät ole rekisteröityneet sen kokous-
rekisteriin. 

AAL on Venäjällä suuri mutta nuori. Kansallinen toimikunta perustettiin Euroopan koko-
uksen viimeisenä päivänä. He olivat hyvin kiinnostuneita kaikista käytännön vinkeistä ja 
kuuntelivat mielenkiinnolla esityksen suomalaisten kokemuksista. 

Seuraava Euroopan AAL-ryhmien kokous pidetään Valko-Venäjällä Minskissä ensi vuoden 
syyskuussa. 

Liisa, Polvijärven aal 



 

 9 

RUNOJA 
 
On asioita 

Jotka eivät taivu edes runoiksi 

Koska niitä ei voi sanoa kauniisti 

Esimerkiksi: 

Vittu miten kauan pitää kestää ennen kuin haavat paranee  

ja lakkaa aristamasta, itkettämästä, pelottamasta 

Tuntumasta siltä että päähän vedetään muovipussi 

Että joku lyö palleaan näkymättömällä nyrkillä 

Että 

On 

Niin 

Yksin 

Näinä päivinä 

Tulee edelleen halu kirjoittaa auki kaikki se mitä henkilö yksi,  

kaksi, kolme, neljä, viisi tai henkilöiden joukko 

On tehnyt tai jättänyt tekemättä 

Mutta eihän se sovi 

Sehän olisi ikävää. 

  Senja 

  

Puhallan savuna tuuleen 
Ilmaan tuhkana nostan 
Vie elämä 
Kuljeta sinne minne suuntani on 
Ohjaa matkalla 
Karikoilta varjele 

Lopetan taistelemasta vastaan 
Annan sinun opastaa  
Lopetan yrittämästä turhaa 
Luovutan 

 Sanna 
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AAL Mikkelin Isokirja- ryhmä järjestää valtakunnalli-
set pikkujoulut Mikkelin Susiniemessä 9.-11.12.2016! 

Susiniemessä on majoitustiloja 64 hengelle 3-4 henkilön huoneissa, joten varaa 

paikkasi nopeasti! Tilaisuus järjestetään, mikäli mukaan ilmoittautuu 20 yöpyjää. 
 

Katso tarkat tiedot ja viikonlopun ohjelma alla.  
 
Olette tervetulleita juhlimaan kanssamme! Tiedustelut: Tiia p. 050 581 5518 ja 
Eino Markku p. 0400 440 930 
 

********************************************************************************************* 

- Susiniemessä on majoitustiloja 64 hengelle 3-4 henkilön huoneissa, joten va-

raa paikkasi nopeasti!  

 

- Tilaisuus järjestetään, mikäli mukaan ilmoittautuu 20 yöpyjää. Osallistumis-

kulut: Ruoka + majoitus 86€/hlö (pe-su) Ruoka 58€/hlö (pe-su) 

Perjantaina ja lauantaina paistetaan illalla kodassa makkaraa sekä lauantaina 

myös lettuja, makkarat ja letut 1€/kpl.Tämän lisäksi on mahdollisuus ostaa lei-

rikeskuksesta iltapalaa 6,60€/ilta (maksetaan paikanpäällä). Kerrothan ilmoit-

tautumisen yhteydessä halukkuudestasi ostaa iltapalaa, jotta keittiö osaa varau-

tua.  

 

- Yöpyjille omat liinavaatteet mukaan (tarvittaessa nämä voi vuokrata paikan-

päältä 10,55€/hlö). Kuljetukset ja ajo-ohjeet  

 

- Bussikuljetus lähtee Mikkelin matkakeskuksesta perjantaina klo 14.30 ja 

15.30. 

 

 - Jokainen varaa ja maksaa kuljetuksen itse: Pasi Himanen p. 050 338 1738. - 

Paluukuljetus on sunnuntaina! Leirikeskuksen osoite: Susiniementie 50, 50670 

Otava. 

 - Aja Otavasta Hirvensalmen suuntaan n. 1,7 km. Käänny oikealle Susinie-

mentie ja aja tätä tietä n. 5 km. Muuta tärkeää - Susiniemen leirikeskus on 

päihteetön alue! - Susiniemessä voit maksaa ainoastaan käteisellä rahalla. Va-

AJANKOHTAISTA 
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raa käteistä mukaan riittävästi, sillä lähin pankkiautomaatti sijaitsee n.15 km 

päässä!  

 

- Varaa mukaan saunatarvikkeet sekä lämmintä vaatetta. Susiniemen ympäris-

tössä on myös hyvät ulkoilumahdollisuudet.  

 

Ilmoittautumisohjeet: Ilmoittautumiset 25.11.2016 mennessä Tiialle tekstivies-

tillä 050 581 5518.  Mainitse viestissä tarvitsetko majoituksen sekä iltapalaa 

sekä mahdolliset ruokaaineallergiat.  Saat paluuviestissä maksuyhteystiedot se-

kä tarvittaessa vahvistuksen majoituksesta. Eräpäivä maksulla 28.11.2016.  

 

Olette tervetulleita juhlimaan kanssamme! Tiedustelut: Tiia p. 050 581 5518 ja 

Eino Markku p. 0400 440 930  

 

Viikonlopun ohjelma : (Varaamme tarvittaessa oikeuden muutoksiin)  

 

Perjantai:  

15 - 16.00 Saapuminen ja majoittuminen  

16 - 17.30 Päivällinen, kahvi/tee  

18.00 Tervetulotilaisuus ja info  

19.00 -> Mukavaa yhdessäoloa ja kokemuksen jakoa, makkaran paistoa.  

 

Lauantai:  
8.30 - 9.30 Aamupala  

10 - 11.30 Palaveri: 1. askel  

12 - 13.00 Lounas, kahvi/tee  

13 - 14.00 Palaveri: 1. perinne  

14.30 - 15.30 Palaveri: 2. askel  

16 - 17.30 Päivällinen, kahvi/tee  

18 - 20.00 Joulujuhlaohjelmaa ja kokemuksen jakoa  

20 - 22.00 Saunomista, makkaran ja lätyn paistoa  

23 - 24.00 Palaveri: 5. askel  

 

Sunnuntai: 8.30 - 9.30 Aamupala  

10 - 11.00 Palaveri: 5. askeleen purku, N/M erillään  

11.30 - 12.00 Kiitämme osallistumisesta ja toivotamme teille mukavaa koti-

matkaa!  
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_______________________________________________________________________________ 

 

BACK TO BASICS-VIIKONLOPPU UPILASSA 
 

Viimetalvinen Back to Basics oli monille mukana olleille antoisa ja lämmin yhteisöllinen koke-

mus AAL-ohjelman parissa. Toivotamme juuri Sinut sydämellisesti tervetulleeksi mukaan jatka-

maan tätä toivottavasti perinteeksi muodostuvaa paluuta perusasioiden juurelle. 

 

Tulethan siis jakamaan kanssamme Back to Basics-viikonloppua 13.-15.12017 luonnonkaunii-

seen ja rauhalliseen Upilan Siikaniemen kurssikeskukseen, Lahden kupeeseen. Tapahtuma-

paikkaan voit tutustua osoitteessa www.siikaniemi.fi 

 

Viikonlopun hinnaksi, sisältäen täysihoidon, tulee 85 euroa/henkilö. Aloitamme perjantaina 13.1. 

yhteisen viikonlopun iltapalalla ja päätämme yhteisen viikonloppumme sunnuntaina 15.1. ilta-

päiväkahvin äärellä. Voit ottaa mukaan joko omat liinavaatteet tai vuokrata ne Upilasta 7 euron 

hintaan. Lauantaina pääsemme myös saunomaan ja grillaamaan. 

 

Lisätietoja; 

sähköpostilla Pian kautta, pinski167@gmail.com 

puhelimitse Petriltä, puh 050 4122555 

 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittauduthan mukaan sitovasti mahdollisimman 

pian, viimeistään 15.12. mennessä. Ilmoittauduttuasi saat maksutiedot ja tarkemman ohjelman. 

Koko osallistumismaksu tulee olla maksettuna 15.12. mennessä. 

 

Ilmoitathan myös, voitko olla jollekin kummina vai haluatko itsellesi kummin viikonlopun ajaksi. 

Ilmoitathan myös samalla mahdollinen erityisruokavaliosi. 

 

Upilassa on yksi ”lemmikkihuone”, josta kurssikeskus perii 17 euron lisämaksun. 

Jos olet yhteiskuljetuksesta kiinnostunut, ilmoitathan voitko tarjota autostasi paikkoja vai oletko 

etsimässä paikkaa. Kerro samalla, voimmeko välittää yhteystietosi muille yhteiskuljetuksesta 

kiinnostuneille. 

 

Ilmoittautuminen 

sähköpostilla, Pialle, pinski167@gmail.com 

puhelimitse Petri 050 4122555 

Tapaamisiin Upilassa tammikuussa! 

 

 

http://www.siikaniemi.fi/
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Naisten hemmotteluviikonloppu 27.-29.1.2017 Orimattilan Hellimössä teemalla 

”Selviytymisestä itsensä rakastamiseen”. 
 

Alustava leiri-info Orimattilan Hellimön leiristä 27.1. - 29.1. Essin tiedusteluretki tuotti 

seuraavanlaisia tuloksia. Saamme majoittua hotelli Teltassa hintaan 20,-€/yö eli viikonlo-

pun hinta 40,-€. Hintaan ei sisälly liinavaatteet ja pyyhkeet, joten sellaiset mukaan mat-

kaan. Suosittelen, että käväisette kurkkaamassa, aika erikoinen paikka.  

www.hotelliteltta.fi. 

 

Hellimön saamme käyttöömme la klo 15:00 jälkeen ja siitä eteenpäin iltaan asti. Hellimön 

kustannus 25,-/hlö sisältää kylpytakit ja kaikki Hellimön ”laitteet”. Hellimössä mm. taval-

linen sauna, infrapunasauna, höyrysauna, porepalju, suolahuone, kirkasvalopyramidi ja 

monia erilaisia rentouttavia juttuja, joista kannattaa käväistä lukemassa Hellimön sivuilta. 

www.hellimo.fi 
 

Mitään varsinaisia hoitoja ei kuulu leirin hintaan, mutta kattaus on aika ylenpalttinen il-

mankin. Voimme myös hoitaa toinen toisiamme päävispilöillä. Jos joku haluaa hoitoja, nii-

tä voi tilata Hellimöstä suoraan ja varata itselleen ajan ja maksaa erikseen. Hellimön au-

kioloajat nettisivulla.  

 

Orimattilan kehräämö on paikka, jossa on myös kaikenlaisia aktiviteetteja ja palveluita tar-

jolla, eli vaihtoehtoista tekemistä löytyy myös. Täällä myös hierontapalvelua tarjolla.  

www.orimattilankehraamo.com 
  

Hotelli Teltta on meidän käytössämme koko viikonlopun ajan. Hellimö on käytössämme 

lauantain klo 15:00 lähtien iltaan saakka. Essi on vastuuhenkilö ja oppaamme paikan pääl-

lä. Ulkopuolisia ei ole paikalla ja saamme siis olla omassa rauhassamme vertaisten kanssa. 

Hotelli Teltalla on mahdollista valmistaa itse ruoat, joten siltäkin osin kustannukset pysy-

vät kurissa. Erilaisia tiloja, joissa palavereita voidaan pitää on sekä Teltan että Hellimön 

puolella. Hotelli Teltan hintaan kuuluu lisäksi sauna ja kuntosali, eli pe illalla saunomme 

Teltalla ja kuntosalilla saa käydä viikonlopun aikana mielensä mukaan. Viikonlopun aika-

taulun suunnittelua ei ole aloitettu, mutta pitkälti saman kaavan mukaan mennään kun lei-

reillä muutenkin. Lauantain osalta pitää varmaan sopia porukalla sopivan löysästä aikatau-

lusta, jotta kaikki ehtivät rentoutua haluamallaan tavalla ilman kiirettä. Sunnuntaille lähtö-

aikaa ei ole määritelty, joten voinemme olla ihan rauhassa.  

 

Leirin hinnaksi muodostuu kun ruokakustannukset otetaan huomioon 75,-€/hlö ja ryhmä 

voi kompensoida 10,-€/hlö jos osallistujia 25 ja hieman enemmän jos osallistujamäärä jää 

alhaisemmaksi. Leirin hinta siis n. 65,-€/hlö. Leirille mahtuu maksimissaan 28-30 yöpyjää 

ja yhden hengen huoneita ei periaatteessa ole saatavilla. Tässäkin osallistujamäärä ratkai-

see. Leiri toteutuu jos osallistujia on n. 20 . Jos joku haluaa osallistua leirille, mutta ei aio 

yöpyä jää hinnaksi 35,-€. Poikkeuksellisesti joudumme tekemään sitovat varaukset leiri-

http://www.hotelliteltta.fi/
http://www.hellimo.fi/
http://www.orimattilankehraamo.com/
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maksuineen jo 2.1.2017 mennessä, jotta voimme vahvistaa varauksen ajoissa sekä Telttaan 

että Hellimöön. Ilmoittautuminen leirille niceweekend.aca@gmail.com, josta saat mak-

suohjeet ja tarkemman ohjelman leirille. Terveisin Jaana  

 

Ps.Rahasta vielä sen verran, että jos kukkarosi sen kestää voit myös jättää käyttämättä tuon 

ryhmän tarjoaman kompensaation ja jättää sen lippaaseen, jolloin saamme kompensoitua 

jonkun muun leiriä esim. eläkeläisten ja/tai työttömien leiriä hieman enemmän.  

 
 

Polvijärven tapahtuma 
 
Kaikille jotka haluavat vapautua kummallisen lapsuusperheen vaikutuksista: eristäytymisestä, 
peloista, ahdistuksesta, stressistä, alistumisesta ja kiukusta. Polvijärven AAL-ryhmä kokoontuu 
Eheytyksessä Varosentie 54 joka keskiviikko klo 17.30. Jos epäröit tai tarvitse kyytiä, voit soit-
taa p. 050 547 6548. 

16.-18.12.2016 lupaus  kaksitoista: Odotamme saavamme parasta ja otamme sen vastaan 
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HYVÄ MUISTAA JA TIETÄÄ 
 
www.aal.fi 
ACA, Adult Children of Alcoholics: www.adultchildren.org 
 
Tiedustelut, kysymykset ja yhteydenotot, jotka koskevat AAL-toveriseuraa, sen toimin-
taa ja tiedottamista: aal(at)aal.fi 
  
Kirjallisuuden tilauslomake: www.aal.fi / materiaali / tilaa kirjallisuutta. Tilaukset 
myös suoraan osoitteeseen: tilaus(at)aal.fi. Saatavana Iso kirja (suomeksi ja englannik-
si), 12 askelta ja 12 perinnettä askelvihko, AAL-työkirja (engl.) ja tulokasesite.   
 
Ryhmäluetteloon muutokset: Otsikolla web-muutokset: webmaster(at)aal.fi 
 
Maksut 
Kaikki maksut maksetaan tilille SAMPO FI81 8000 1571 1733 93. Maksun saaja AAL. 
Maksettaessa ilmoitetaan maksun aihe, kuka maksaa ja mitä maksaa, esim. ryhmätuki, 
lehti, askelvihot ym.  
 
Tapahtumat 
Ryhmä voi ilmoittaa tapahtumista kotisivulla, jonne on linkki AAL:N nettisivujen kokouk-
set-osiosta. 
 
AAL-lehti Perhonen 

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

vuositilaus (4 lehteä) yksityishenkilölle 8 € 
lisälehti     (4 lehteä)     8 €  

(jos esim. ryhmät haluavat tilata samaa lehteä toisen kappaleen) 
 

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

 

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

yhtenäisyydestä.  

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

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

hallitse.  

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

alkoholistisessa tai muulla tavoin toimintahäiriöisessä perheessä aiheutti.  

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

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

kanssa.  

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

aikuiselle lapselle.  

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

millekään samankaltaiselle toimijalle tai ulkopuoliselle yritykselle, jotteivät rahaan, omaisuuteen 

tai arvovaltaan liittyvät ongelmat erottaisi meitä ensisijaisesta tarkoituksestamme.  

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

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

palvelukeskuksemme voivat palkata erityistyöntekijöitä.  

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

toimikuntia, jotka ovat suoraan vastuussa niille, joita palvelevat.  

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

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

11. Toimintaperiaatteemme julkisissa suhteissa rakentuu ennemmin vetovoimaan kuin 

mainostamiseen. Säilytämme henkilökohtaisen anonymiteetin lehdistössä, radiossa, televisiossa 

ja elokuvissa.  

12. Anonymiteetti on kaikkien perinteidemme henkinen perusta aina muistuttaen meitä 

asettamaan periaatteet henkilöiden edelle.  
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