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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, voimakas uskonnollisuus, perheessä vallitseva väkivaltainen, ankara tai arvosteleva ilmapiiri. 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 toimimattomassa perheessä kasvamisen vaikutuksista. Monet
meistä ovat tunnistaneet itsensä pyykkilistan ominaispiirteistä ja tulleet lähimpään AALryhmään.
Lehden nimi PERHONEN perustuu itsehoitomenetelmämme 12. askeleen kehyskertomuksen vertaukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat synnyttäneet meille monia luonteenvajavuuksia
ja aiheuttaneet henkistä kipua, joista olemme AAL:n avulla alkaneet toipua. 12. askeleen kehyskertomuksessa 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 toipuminen 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 vapautunut 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 kertaa vuodessa. Lehden voi myös ladata netin kautta pdf-tiedostona osoitteesta www.aal.fi kohdasta materiaalit.
Kirjoittajat vastaavat itse kirjoitustensa sisällöstä. Ne eivät edusta AAL:n kantaa kokonaisuudessaan.
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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 kirjoittaisi jutun omista tunnelmistaan ja kokemuksistaan. Jos joku haluaa harjoitella toimittajan tehtäviä, voi ryhmätovereita tai muita AAL:n jäseniä haastatella ja tehdä lehteen jutun. Kaikki aineisto on tervetullutta.
Seuraava AAL lehti ilmestyy kesäkuussa 2016.
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.
tulee lähettää viimeistään toukokuun loppuun mennessä:
perhonen(at)aal.fi
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ALKUSANAT: Uusi alku
Olen ollut mukana käynnistämässä uutta ryhmää kotipaikkakunnallani. Kotipaikkakunnan
AAL ryhmä on toiminut melkein parikymmentä vuotta. Useita vuosia on ollut puheita siitä,
että tietyt ihmiset ovat kokeneet, että vaihtoehdoille olisi tilausta niinkin suuressa kaupungissa. Ryhmissä on tyypillistä, että jossain vaiheessa alamme oireilla samalla tavoin kuin olemme oireilleet muissakin yhteisöissä elämämme aikana. Ihmisille alkaa muodostua ”pärstäongelmia” ja saatetaan jäädä kokonaan toiminnasta pois, tai suuremmilla paikkakunnilla vaihdetaan ryhmää tasaiseen tahtiin, ettei hankaluuksia tulisi ihmisten kesken.
Olen aiemmin suhtautunut hyvin negatiivisesti uuden ryhmän perustamiseen. Palvelutehtäviin ei ole ollut tunkua muutenkaan, niin miten pyörittää useampaa ryhmää. Samalla olen
ajatellut, että pärstäongelmien takia lähteneillä jää prosessi kesken ja uudet toimintamallit
oppimatta. Olen myös turvautunut ryhmän perustajajäseniin uskoen, että heidän pitkä historiansa toiminnan puitteissa on arvokasta ja että kokemusta olisi hyvä kuunnella. Lojaalius ja
auktoriteetin pelko ovat olleet hallitsevia. Ryhmässä on ollut pitkään sellaista ilmiötä, että
vain pieni porukka ottaa palvelutehtäviä vastaan ja samat naamat ilmestyvät asiakokouksiin.
Tulokkaita on paljon, mutta he eivät uskaltaudu ottamaan vastaan useamman vuoden palvelupestiä. Asioita tehdään samalla tavalla ja rutinoituneesti, muutosvastarinta on voimakasta.
Olen ollut itsekin sitä mieltä, että jos vanha toimii niin miksi vaihtaa sitä uuteen.
Kotipaikkakunnallani on ollut useampi kokoontumismahdollisuus viikossa, mutta vain yksi
ryhmä. Tästä ongelmasta on keskusteltu usein, mutta aina tilanne on jäänyt samaan malliin.
Palvelutehtävät triplaantuisivat, jos jokainen kokous olisi itsenäinen. Oppaassamme ryhmän
toimintaa varten ei tunneta käsitettä, jossa yhdellä ryhmällä olisi monta kokousta ja kaikkien
asioista päätettäisiin samassa paikassa. Kuulostaako itärajantakaiselta meiningiltä, jossa pieni
porukka päättää lukuisien asioista? On jopa tullut sanomista siitä, että kun yhden kokouksen
vetäjät halusivat kattaa kahvinsa eri paikkaan kuin ennen. Kahvit oli siirrettävä siihen, missä
ne olivat aina ennenkin olleet.
Uutta ryhmää perustettaessa olin ajautunut kriisiin entisessä ryhmässäni. Jouduin toteamaan,
että olen pian ehkä yksi niistä, jotka joutuvat lähtemään noiden kuuluisien pärstäongelmien
takia. Keskusteltuani muutamien ihmisten kanssa, aloin oivaltaa, ettei lähteminen ja uuden
aloittaminen ole ehkä aina huono, hävettävä ja tuhoon tuomittu asia. Ehkä se on vastuullista
ja jopa välttämätöntä joissakin tilanteissa? On hyvä että ihmisillä on vaihtoehtoja. Miksi hakata päätä seinään, niin kuin aina ennenkin elämässä?
Nyt uusi ACA ryhmä on toiminut pari kuukautta. Ensimmäinen asiakokous on takana, eikä
mitään ongelmaa palvelutehtävien ottamisella ollut. Asioista päätettiin yhdessä yhteisymmärryksessä ja kaikille näkemyksille oli tilaa. Kaikki toiminta pohjautuu ACA ohjelmaan ja siihen kokemukseen, jota kirjassamme on tarjolla runsaasti, sekä ihmisten vuosien omiin kokemuksiin palvelutehtävissä.
4

Vastuu toiminnasta lepää monilla harteilla ja jokaisesta kokouksesta vastaa koko paikalla
oleva ryhmä. Aloitimme tiedotuksen ryhmästä ja nyt kokouksessa oli 14 ihmistä, joista 3 oli
tulokasta. Tunnelma oli lämmin ja rakastava, tunsin pitkästä aikaa samanlaisia tunteita kuin
aikoinaan itse tullessani ensimmäiseen kokoukseen. Tuska ja väkisin pusertaminen oli poissa. Homma toimii, niin kuin sen kuuluu ACA ryhmässä
Ehkä kaikki menee juuri niin kuin sen kuuluukin mennä. Let go, let God.
Hanna
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Munnu
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Työpaikan pyykkilista
Mikä on työpaikan pyykkilista?
Työpaikan pyykkilista on 24 väittämän luettelo, joka kuvaa monia ajatuksiamme ja toimiamme työssä. Lista on kehitelmä pyykkilistasta, joka on yksityiskohtainen katsaus aikuisen lapsen ominaispiirteeseen. Työpaikkalista osoittaa, kuinka saatamme yrittää luoda
uudelleen toimintahäiriöisen perheen rooleja työpaikalla tai joissakin sosiaalisissa tilanteissa. Vaikka työn tekeminen askelten parissa ja osallistuminen kokouksiin muuttaa tätä
käyttäytymistä parempaan suuntaan, työpaikan pyykkilista auttaa kohdentamaan ponnistelumme kehittää itseämme kokousten ulkopuolella. Monet ACA:laiset ovat käyttäneet
tätä listaa tunnistamaan ja muuttamaan tehotonta kayttäytymistään. Aiheuttaja, joka
mainitaan näissä väittämissä, on ihminen, joka tartutti meihin alkoholismin tai muun
toimintahäiriön.
Työn tekeminen itsepalvelupesulassa – tarkistuslista ACA:laisille työpaikalla.
-

Sekoitamme johtajamme tai esimiehemme alkoholisti vanhempaamme tai aiheuttajaan ja meillä on ihmissuhdekuvioita, käyttäytymistapoja ja reaktioita,
jotka ovat samankaltaisia kuin lapsuudessamme.
Sekoitamme työtoverimme sisaruksiimme tai alkoholistivanhempiimme ja toistamme lapsuuden reaktioita työpaikan ihmissuhteissa.
Odotamme johtajaltamme ylenpalttista kiitosta ja kunnianosoitusta vastineeksi
ponnistuksistamme työssä.
Auktoriteettihenkilöt pelottavat meitä ja olemme peloissamme, kun meidän
pitää puhua heille.
Reagoimme vaistonvaraisesti kielteisesti ollessamme tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jolla on alkoholistiaiheuttajamme fyysisiä ominaisuuksia tai totunnaistapoja.
Olemme tunteneet itsemme eristäytyneiski kaikista ympärillä olevista ihmisistä
ja erilaiseksi kuin he, mutta emme todellakaan tiedä miksi.
Menetämme malttimme, kun asiat huolestuttavat meitä, sen sijaan että käsittelisimme ongelmia rakentavasti.
Askaroimme työtovereiden töiden parissa ja usein kerromme heille, miten
heidän tulisi tehdä työnsä.
Voimme tuntea itsemme loukkaantuneiksi, kun työtoverimme harrastavat asioita yhdessä pyytämättä meitä mukaan, vaikka emme ole tehneet mitään tutustuaksemme heihin ja liittyäksemme sosiaaliseen elämään.
Pelkäämme tehdä aloitetta tutustuaksemme paremmin työtovereihin ja ajattelemme, että he eivät pidä meistä tai hyväksy meitä.
Emme yleensä tiedä, kuinka pyytää edes pienintäkään työssä haluamaamme
tai tarvitsemaamme asiaa.
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Emme tiedä, kuinka nousta puolustamaan itseämme, kun joku on sanonut tai
tehnyt jotakin epäsopivaa. Yritämme epätoivoisesti välttää asioiden selvittämistä kasvokkain.
Olemme herkkiä ja voimme järkyttyä suunniltamme mistä tahansa työhömme
kohdistuvasta arvostelusta.
Haluamme olla vastuussa jokaisesta projektista tai toiminnasta ja tunnemme
olomme miellyttävämmäksi, kun hallitsemme jokaista yksityiskohtaa sen sijaan,
että antaisimme muiden olla vastuussa.
Saatamme olla työpaikan pellejä peittääksemme epävarmuuttamme tai
saadaksemme muiden huomiota.
Olemme ihmisten mielistelijöitä ja saatamme ottaa ylimääräistä työtä tai tovereiden tehtäviä ollaksemme pidettyjä ja saadaksemme hyväksyntää muilta.
Emme osaa olla vakuuttavia, jotta saisimme tarvitsemaamme tai kun kerromme huolenaiheesta. Meidän pitää ehkä toistuvasti harjoitella kommenttejamme ennenkuin sanomme ne.
Olemme tunteneet, ettemme ansaitse palkankorotusta, ylennystä, parempaa
työtilaa tai parempaa työtä.
Emme osaa asettaa rajoja ja annamme toisten keskeyttää meidät. Saatamme
suostua ottamaan vastaan enemmän työtä osaamatta sanoa “ei”.
Olemme täydellisyydentavoittelijoita työssämme ja odotamme muilta samaa ja
että heillä olisi sama työmoraali ja samat arvot.
Meistä tulee työnarkomaaneja, koska se antaa meille omanarvontunnetta, jota
emme saaneet lapsena.
Saatamme jatkuvasti vaihtaa työtä etsien täydellistä asemaa korvikkeena turvalliselle ja hoivaavalle kotipiirille, jota meillä ei ollut.
Joudumme tunnekuohuihin, kun ihmiset kysymättä ensin meiltä tekevät meihin
tai työhömme vaikuttavia asioita.
Meillä on korkea sietokyky työpaikan toimintahäiriölle ja meillä on taipumus
juuttua epätyydyttävään työhön, koska meiltä puuttuu lähtemiseen tarvittava
itseluottamus.

s. 417-419

Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization
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KYMMENENNNEN ASKELEEN OPAS
HENKILÖKOHTAINEN INVENTAARIO
Tässä on muutamia kymmenennen askeleen kysymyksiä, joita kysymme itseltämme päivittäin
tai viikoittain. Nämä kysymykset auttavat meitä elämään ACA-ohjelman mukaisesti kaikilla elämämme alueilla. Kymmenes askel pitää meidät tietoisina ohjelmastamme.
1. Eristäydynkö enkä kerro mitä minulle kuuluu?
2. Pidinkö ketään auktoriteettihahmona tänään ja tunsinko itseni pelokkaaksi tai kapinalliseksi?
3. Dissosioinko, fantasioinko tai teinkö itselleni vahinkoa tänään?
4. Panttaanko salaisuuksia ja tunnenko itseni ainutlaatuiseksi? Puhunko tunteistani?
5. Olenko rehellinen ihmissuhteissani vai haenko ennemmin hyväksyntää kuin rehellisyyttä?
6. Toiminko muka täydellisesti ja välttelen pakonomaisesti virheiden tekemistä?
7. Ylireagoinko tai eristäydynkö toisista, kun tunnen tulevani arvostelluksi?
8. Osallistunko ACA-kokoukseen hoivatakseni itseäni ja antaakseni takaisin, mitä minulle on
annettu?
9. Olenko äskettäin näytellyt avuliasta manipuloidakseni toisia?
10. Olenko salaa vihainen jollekulle, mutta välttelen siitä puhumista?
11. Olenko tänään kuunnellut sisäistä lastani tai todellista itseäni?
12. Tuomitsinko armottomasti itseni tai jonkun toisen tänään?
13. Kuuntelenko kriittistä vanhempaa vai rakastavaa vanhempaa?
14. Muistanko, että voin tänään pyytää apua ja että voin soittaa jollekulle?
s. 258-259

Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization
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Toipumisen polkuja on monia
Alkoholistien Aikuisten Lasten ohjelma ja ryhmät ovat olleet toipumiseni perusta. Olen myös ollut kiinnostunut kaikista metodeista ja kaikista terapioista, mitkä saattaisivat edesauttaa toipumistani ja tulemistani omaksi itsekseni.
"Nöyryys" on joissain yhteyksissä määritelty "Totuudelle avointa mieltä ja ikuista oppimiskykyä." Tämä
on ollut johdonmukaisesti ohjenuoranani siitä saakka, kun olin saanut todistaa totuuden vapauttavan
voiman. Alkoholiperheessä elämä perustui monelle suoranaiselle valheelle. Alkoholistin on pakko juoda
pitääkseen illuusionsa vahvana. Jos hän lopettaisi juomisen, hänen olisi kohdattava todellisuus. Ja se pelottaa. Turhaan.
Omasta kokemuksestani tiedän, että totuus minusta on paljon kauniimpi, kuin se, mitä todeksi luulin,
kun minut oli aivopesty ajattelemaan niin. Selkeät ristiriidat elämässäni eivät pystyneet kumoamaan niitä luuloja itsestäni, mitkä olin omaksunut lapsuuteni toimintahäiriöisessä biologisessa perheessä. Luonteenpiirteet ja ominaisuudet, mitä toistuvasti, vuosikausien ajan, oli taottu kallooni, pakottivat minut
käyttäytymään niiden mukaisesti. Käytökseni oli siis toimivaa - sille valeminälle, jonka sisällä jossain kaukana alitajunnan kellareissa oikea minä oli kätkettynä. Vuosikausia kestänyt määrätietoinen ja perusteellinen työskentely on tuottanut hedelmää, ja olen pystynyt kuoriutumaan tuosta valheiden ja pelkojen
sargofagista. En halua enää muistaa, millainen olin. Nyt on hyvä. Kaikki totuudet minusta itsestäni paljastivat paljon kauniimman minän, kuin mitä ne valheet olivat antaneet ymmärtää minun olevan.
Alussa minäkin pelkäsin. Pelkäsin, että kaiken sen rumuuden keskeltä löytyvä totuus olisi vielä pahempi.
Mutta jokainen totuus, minkä löysin, kertoi, että olen paljon parempi ihminen, kuin olin luullut. Pian siis
lakkasin pelkäämästä, luotin siihen, että mitä ikinä löydänkin, se on parempi kuin olen luullut. Aloin totuuden metsästäjäksi. Olin metsästäjä ja metsästettävä. Aloin ymmärtää prosessiin liittyvien kipujen kertovan siitä, että elämäni oli muuttunut taas astetta paremmaksi, turvallisemmaksi. Tiesin elämäni muuttuneen parempaan suuntaan, koska tämä uusi kipu uskalsi tulla esiin.
Polkuni on ollut työläs, matkaa on tehty pitkälle toistakymmentä vuotta. Ja tässä minä nyt olen. Omana
itsenäni. Sellaisena, kuin minun olisi pitäny olla jo lähes 50 vuotta.
Koska olen omakohtaisesti saanut hyviä tuloksia tekemälläni työllä, haluan jakaa erään käyttämistäni
metodeista: Se lähtee siitä, että huomaan "ylireagoivani" johonkin asiaan nykyajassa. Ylireagointi paljastaa asiaan liittyvän trauman. Minulla ei ole siitä mitään käsitystä. Tiedän vain löytäneeni langan pään.
Otan esille kynän ja paperia. Avaan Kotkansydämen kirjan "Pois Tuskasta," kolmannen kappaleen kohdalta "Kuunteleminen." Alan kirjoittaa ylireagointiani auki näiden kirjasta ottamieni viestien lähteiden
avulla:
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1. Havaintomme: Näen ilmeen hänen kasvoillaan. Hänen huulensa ovat tiukat ja hänen äänensä on kova. Olen nälkäinen.
2. Tulkintamme: Ilme hänen kasvoillaan vaikuttaa vihaiselta. Hänen äänensä kuulostaa vihaiselta.
3. Muistomme: Kun hän viimeksi oli vihainen, hän löi minua. Monet muistot perustuvat jo tulkintaan vihasta.
4. Mielikuvituksemme: Hän saattaa lyödä minua taas.
5. Odotuksemme: Toivoisin hänen ymmärtävän ja lohduttavan minua.
6. Tunteemme: Minä pelkään. Tunnen pelkoa ja epätoivoa.
7. Päätelmämme: Hän haluaa tämän menevän suunnitelmiensa mukaan.
8. Arvomme: Ihmisten tulisi kunnioittaa toisiaan ja ratkaista tällaiset ongelmat keskustelemalla.
9. Uskomuksemme: Elämällä ei ole tarkoitusta. Elämällä on tarkoitus. Ei ole Jumalaa. Jumala on hyvä.
Jumala on paha.
10. Päämäärämme tai tavoitteemme: Haluaisin syödä ja levätä enkä toimia hänen tahtonsa mukaan.
11. Suunnitelmamme: Voisin yrittää käyttää voimaa. Voisin hankkia sääliä. Voisin yrittää halveksia häntä.
12. Toimintamme: Suostun hänen suunnitelmaansa. Syön ja menen nukkumaan. Neuvottelen. Vetäydyn.
Huudan. Lyön.
13. Tunteemme toimintamme seurauksena: Olen masentunut. Koen olevani vahva.
Kysymällä itseltäni nämä kysymyksinä, ja kirjoittamalla kaiken, mitä mieleen tulee, olen saanut valotettua asiaa riittävästi ja olen löytänyt reaktioni todellisen lähteen. Reaktioni oli oikea siihen alkuperäiseen
tapahtumaan nähden. Minun ei enää tarvitse ylireagoida nykyajassa tämän asian suhteen. Alkuperäisen
traumaattisen tapahtuman käsittelen käyttämällä puheenvuoroni AAL-palaverissa, juttelemalla luotetun
ihmisen tai ammattiauttajan kanssa siitä, menemällä EMDR -traumaterapiaan sen kanssa, hyvittämällä
itselleni nykyajassa, lohduttamalla sisäistä lastani, kuuntelemalla sitä hiljaa, kysymällä häneltä, mitä voin
tehdä, mitä hän haluaa. Aikaa hyvittämiseen ja minut menneisyyteen liittävän tunnesiteen katkeamiseen kuluu hyvin vaihtelevasti, parista päivästä, pariin kuukauteen. Asiaan liittyviä uusia seikkoja saattaa
ilmaantua vielä vuosienkin päästä, jos traumaattinen tapahtuma on ollut niin kipeä, ettei siihen liittyviä
menetyksiä tms. voi kaikkia kohdata yhdellä kertaa. Totuus vapauttaa ja parantaa. Itsetunnonkin. Annan
itselleni aikaa, mutten seiso tumput suorana. Olen terveempi kuin koskaan ennen elämäni aikana olen
ollut.
Olen päässyt pois tuskasta. Olen rakastanut tuskani pois.
Munnu
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Minun tarinani

Lapsuuttani ja nuoruuttani varjosti isäni juominen. Hän oli alkoholisti.
Ilmapiiri kotona oli usein painostava, kireä, jännittynyt, salaileva, piilotteleva, pelokas ja tupakasta tunkkainen. Isä muuttui juodessa ihan eri ihmiseksi. Äänekkääksi, ilkeäksi, piikikkääksi ja riidanhaluiseksi. Kaikkien asioiden piti pyöriä vain isän ympärillä. Isän tunteet. Isän mielipiteet. Isä
halusi. Nyt ja heti. Minä pelkäsin. Minä pelkäsin itseni puolesta.
Yritin lapsena olla hyvä ja kiltti tyttö. Pärjäsin koulussa. Sukulaiset kehuivat miten kohtelias ja
hyväkäytöksinen olin. Eivät olleet ikinä kuulleet minun kiroilevan tai kiukuttelevan. Soitin poikkihuilua, hain ja pääsin musiikkiluokalle, aloin laulamaan kuorossa ja kokeilin Jazz balettia. Harrastukset mahdollistivat sen, että olin poissa kotoa kuulemasta riitelyä ja myös poissa pahan
teosta ja huonoilta teiltä.
Kotona ollessani yritin aistia tuntosarvet koholla millä mielellä kukin oli. Pitääkö nyt hauskuuttaa? Olla pelle? Kaipaako jompi kumpi kuuntelijaa? Onko isä vihainen äidille? Silloin piti nimittäin äkkiä suunnata isän huomio muualle. Rukoilin mielessäni:" Auta Jumala.Anna isän raitistua!"
Olin ainoa lapsi ja tunsin olevani yksin ja yksinäinen. En puhunut kotiasioista kenellekään. Minua kehuttiin ikäistäni kypsemmäksi ja luotettavaksi pikku aikuiseksi. Luulin koko ikäni, että jos
olisin ollut poika niin isä ei olisi juonut. Häpesin itseäni. Syytin itseäni siitä, että en pystynyt korjaamaan perhettäni. En pystynyt pelastamaan itseäni enkä isää viinalta.
Minulla oli lapsuuteni ja nuoruuteni aikana monenlaisia rooleja joiden avulla selviydyin. Sovittelija, lahjakas lapsi, isin tyttö, välissä seisoja, etana tuntosarvet koholla, pikku aikuinen ja kiltti tyttö. Murrosiässä minusta tuli suvun musta lammas ja syntipukki. Ensin minun piti lapsena pelastaa isä ja murrosikäisenä minusta tulikin pelastettava.
Minä olen myös alkoholisti. Alkoholisti äiti. Raittiutta on kestänyt nyt 11v. Saadessani lapsia
17v. sitten yritin olla lapsilleni täydellinen äiti. Kaunis koti, hieno auto, täydelliset lapset ja täydellinen elämä. Menneisyydessä tapahtuneesta huumeiden käytöstäni ei puhuttu kenellekään. Häpeällinen, hirveä salaisuus.
Tunteitani ja herkkyyttäni olen aina turruttanut joko lääkkeillä, viinalla, huumeilla, työllä, kiireellä
tai sairailla ihmissuhteilla.
Kotiäitiys ja alkoholismi. Itse tehtyjä soseita, leikkipuistoja, päikkäreitä ja Muskaria. Päiväkännejä, piilotettuja viinipulloja, krapuloita ja äänettömiä lupauksia lopettamisesta. Päässä kaikui huu-
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to:"En halua olla kuin isä! Peli on vihellettävä poikki. Itse en pysty! Pelastakaa joku tervejärkinen
lapseni minulta!"
Onneksi,löysin 12 askeleen vertaistukiryhmän, ohjelman ja ihmiset. Ryhmän tuella oivalsin ja
uskalsin aloittaa oman toipumiseni. Ryhmässä uskallan tunnistaa ja tuntea erilaisia tunteita ja
kokea niitä. Nyt uskon ettei minun tarvitse selviytyä yksin. Haluan ympäröidä itseni minua rakastavilla ja minut hyväksyvillä ihmisillä.
Sirpa Johanna
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AJANKOHTAISTA
UUSI ACA RYHMÄ OULUSSA
Oulussa on aloittanut uusi ACA ryhmä alkoholistisissa tai muuten toimintahäiriöisissä perheissä
kasvaneille aikuisille.
Ryhmä kokoontuu joka perjantai kello 18.00-19.30
Hyvän Mielen Talolla 2.krs, osoitteessa Puusepänkatu 4.
Ovet sulkeutuvat kello 17.55, joten paikalla on hyvä olla ajoissa.
Lisätietoja:
Numerosta: 050-5368528
Sähköpostiosoitteesta: kacaravaara@gmail.com
Nettisivuilta: www.aal.fi

Uutisia Kotkasta: AAL/ACA -ryhmä Virtaa starttaa 2.9.2015! Ryhmä kokoontuu
keskiviikkoisin klo18-20 Karhulan A-klinikan takkahuoneessa, Turvalantie 2, Kotka. Yhteydenotot s-postitse: virtaa.aal@gmail.com tai puh Tarja 044-9911180.
Tervetuloo! Ryhmävierailuja kaivataan myös!
Tervehdys! 5.1. 2016 alkaen Mikkelin AAL kokoontuu tiistaina klo: 18.00-19.30
paikkana Savilahdenkatu 20, sisäpiha, kellarikerroksen kerhohuone!

Tulossa: Naisten leiri Rosvikissa Tammisaaressa 29.4.- 1.5.2016 ja perheleiri 10.14.8.2016. Lisää tietoa myöhemmin.
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Polvijärven AAL-ryhmä Kolin kupeella toivottaa Sinut tervetulleeksi!

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 soittaa p. 050 547 6548.

Tervetuloa aal-retriitteihin joka kuukauden loppupuolella!
Vuoden 2016 teemana ohjelmamme kaksitoista lupausta
29.-31.1. 2016 lupaus yksi: Hyväksymme itsemme ja löydämme todellisen identiteettimme
26.-28.2.2016 lupaus kaksi: Annamme itsellemme tunnustusta päivittäin ja itsetuntomme kasvaa
18.-20.3.2016 lupaus kolme: Auktoriteettihahmojen pelko hellittää ja tarve mielistellä häipyy
22.-24.4.2016 lupaus neljä: Kykenemme läheisyyteen
27.-29.5.2016 lupaus viisi: Emme pelkää hylkäämistä tai heikkoutta
17.-19.6.2016 lupaus kuusi: Nautimme vakaudesta ja levosta
29.-31.7.2016 lupaus seitsemän: Opimme leikkimään ja pitämään hauskaa
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19.-21.8.2016 lupaus kahdeksan: Rakastamme ihmisiä, jotka arvostavat itseään
16.-18.9.2016 lupaus yhdeksän: Opimme kunnioittamaan rajojamme
28.-30.10.2016 lupaus kymmenen: Emme pelkää epäonnistumista
25.-27.11.2016 lupaus yksitoista: Opettelemme tuloksellisia käytöstapoja
16.-18.12.2016 lupaus kaksitoista: Odotamme saavamme parasta ja otamme sen vastaan

Joka päivä ainakin yksi aal-palaveri. Mukaan liinavaatteet, saunavehkeet ja uimapuku.
Viikonloppujen majoitus ja kasvisruoka 80 €, vähätuloisille 40 €. Järjestää Polvijärven
aal-ryhmä. Paikka Lepokoti Eheytys, Varosentie 54, 83835 Ruvaslahti, Polvijärvi, PohjoisKarjala. Yksi majoitushuone eläinten kanssa matkaaville, eli eläinpölyä on hieman ilmassa. Lapset tervetuloa. Palaverien ajoille voi varata hoitajan lähistöltä, 10 € / 2t.
Eheytys on entinen koulu, jossa on oma jumppasali, yhden luokan kokoinen olohuone, suuri
keittiö, wc, kylpyhuone sekä kellarissa puulämmitteinen sauna. Yöpymiseen löytyy 7 makuuhuonetta, 15 vuodetta ja 10 lisäpatjaa. Jääkaappeja on kaksi, keittiössä vuolukivinen leivinuuni,
sähköhella, 3 kahvinkeitintä, vedenkeitin ja astiasto muumimukeineen 25 hengelle.
Polvijärven AAL-ryhmän viikonloput Eheytyksessä alkavat yleensä perjantai-iltaisin kasviskeitolla. Ruuan jälkeen pidämme tutustumispalaverin. Lauantaisin pidämme aamupalaverin ja laitamme yhdessä lounaan. Sitten ulkoilemme, juomme päiväkahvit ja valmistelemme päivällisen.
Taidetyöpajan jälkeen syömme laittamamme päivällisen. Illalla saunomme ja kokoonnumme
yöpalaveriin. Sunnuntaina pidämme aamupalaverin, jossa jaamme tuntemuksiamme viikonlopun herättämistä aiheista, syömme lounaan, siistimme paikat ja juomme lähtökahvit klo 14. Viikonlopun hinta omilla liinavaatteilla on 80 €, vähätuloisille 40 €, sisältäen ruuat, kahvit ja saunat.
Mukaan uikkarit, pyyhe, lakanat ja grillattavaa. Valmistamme munia ja luomu-tilamaitoa sisältäviä kasvisruokia pääosin luomutilan tuotteista. Jos noudatat jotain ruokavaliota, tule itse keittiöön kanssamme valmistamaan raaka-aineista itsellesi sopivaa syötävää. Liinavaatteita voi lainata 5 eurolla. Vieraille on oma iso jääkaappi, joten voit ottaa mukaan kinkkua ja makkaraa, jos
niitä kaipaat.
Viikonloppujen aiheet vaihtelevat. Käytämme AAL-ohjelman askelia, AAL-kirjallisuutta, musiikkia, maalaamista, tanssia, kehoterapiaa, liikkumista luonnossa sekä muita tapoja etsiessämme
itsetuntemusta ja mielenrauhaa. Kukaan ei paranna toista - jokainen parantaa itse itseään. Saat
sen minkä olet valmis ottamaan vastaan. Iltapalaverit pidetään jumppasalissa, jossa voi halutessaan makoilla patjalla. Jaamme puheajan tasan kaikkien kesken ajastinkellon avulla. Puheenvuorojen järjestys on vapaa.
Lepokoti Eheytys on entinen Varosen kansakoulu, jonka osoite on Varosentie 54, 83835 Ruvaslahti. Navigaattori voi ajattaa pitkin kinttupolkuja, jotka eivät ole talvella auki.
Ajo-ohje: Ajetaan Polvijärven ohi Kolin suuntaan, noin 3 km jälkeen käännytään oikealle Ruvaslahteen. Noin 10 km jälkeen vanhan kaupan kohdalta vasemmalle Martonvaaraan. Noin viiden
kilometrin jälkeen Suometsän ja Matosuon tienhaarojen jälkeen on numero 54 ja pieni viitta vasemmalle: Eheytys.
Pohjoisesta tullessa käännytään Kolinportin kohdalla vasempaan Polvijärvelle, ja Martonvaaran
kylästä käännytään vasemmalle Ruvaslahden suuntaan. Silloin ollaan jo Varosentiellä, ja runsaan 5 km jälkeen on Pihlajaluodon tienhaaran jälkeen oikealle viitta 54 ja pieni viitta Eheytys.
Pihalle tultuasi aja oikealle, jatka takapihalle ja olet perillä, tervetuloa!
Ilmoittautumiset Liisalle p. 050-547 6548.

17

Ryhmämme kerää anonyymejä tietoja aal-toimintaan osallistujista. Tarkoitus on kirjoittaa
tuloksista pieni raportti esim. Psykologi-lehteen, jotta tieto aal:n tehosta leviäisi myös
psykologian ammattilaisten pariin. Monikaan ei edes tiedä että me olemme olemassa. Kiitos sinulle, jos jaksat napsauttaa oheista linkkiä ja vastata nopeasti kyselyyn. Se kestää
muutaman minuutin, mutta tulokset ovat erittäin arvokkaita.
https://fi.surveymonkey.com/s/R6YGM2K

Toiminnan periaate: Eheytyksessä ei eheytetä ketään, esimerkiksi seksuaalisen suuntautumiseen liittyen. Jokaisella on aikaa, tilaa ja mahdollisuus eheytyä lapsuuden tai aiempien elämänvaiheiden aiheuttamista kuormista. Noudatamme alkoholistien aikuisten lasten 12 askeleen ohjelmaa (www.aal.fi). Osallistujia pyydetään tutustumaan oheisiin käytäntöihin ja kunnioittamaan
niitä mahdollisimman hyvin.
Osallistuessani aal-retriittiin Lepokoti Eheytyksessä ymmärrän seuraavat käytännöt ja pyrin
noudattamaan niitä. Pyrin parhaani mukaan olemaan aloituspalaverissa esittäytymässä, jotta
kaikki tietäisivät ketä joukkoon kuuluu ja olisi turvallista olla. Mihinkään ohjelmaan ei ole pakko
osallistua, mutta muita ei saa häiritä. Koitan muistaa ilmoittaa jos en osallistu, etteivät muut odota turhaan. Pyrin tulemaan palaveriin ajoissa, ilman kännykkää, ja poistumaan vain yhteisellä
tauolla, jotta keskittyminen ei häiriytyisi. Tilaisuus on luottamuksellinen. En puutu muiden tekemisiin myöhemmin tai levittele näkemiäni tai kuulemiani asioita. Yritän käyttäytyä kunnioittavasti
muita kohtaan. Muistan että tapahtuma on päihteetön. Saan pyytää halailua ja läheisyyttä tai
kieltäytyä siitä ilman tunnonvaivoja. Ymmärrän että ruoanlaitto ja siivous on myös minun vastuullani. Tavoitteena on antaa jokaiselle rauha keskittyä omaan itseensä. Vauvoja ja eläimiä voi
olla paikalla. Pyrin siihen että palaveritilanne on rauhoitettu. Ymmärrän että täällä jokainen parantaa itse itseään. Paikan omistaja tai tilaisuuden järjestäjä ei ole vastuussa fyysisestä tai henkisestä terveydestäni. Pyrin parhaani mukaan noudattamaan näitä käytäntöjä.
Loading inner batteries in Eheytys

Resthouse Eheytys (Eheytys = Defragmentation) is a private place for ACA minded activity. You
may find peace and connect with your inner child and other people in ACA. One ACA Retreat is
organized every month, in the last or nearly last weekend of the month.
In year 2016 we work the 12 Promises of ACA
29.-31.1. 2016 promise 1: We accept ourselves and find our true identity
26.-28.2.2016 promise 2: We give ourselves approval on a daily basis
18.-20.3.2016 promise 3: We no longer fear authority figures
22.-24.4.2016 promise 4: We can share intimacy
27.-29.5.2016 promise 5: We do not fear abandoning or weakness
17.-19.6.2016 promise 6: We enjoy peace and stability
29.-31.7.2016 promise 7: We learn how to play and have fun
19.-21.8.2016 promise 8: We love people who respect themselves
16.-18.9.2016 promise 9: We respect our limits
28.-30.10.2016 promise 10: We are not afraid of failure
25.-27.11.2016 promise 11: We learn productive behaviour
16.-18.12.2016 promise 12: We expect the best and receive it
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Weekend retreats in year 2016 concentrate on ACA Promises. We use ACA and other literature, music, painting, dance, body therapy, silence and trekking in nature while we learn to know
ourselves and search inner peace. No one heals another – we all heal ourselves. You receive
what you are ready to accept. Evening meetings are held in the gymnasium, where people can
lay gently on mattresses. Time is divided evenly to all participants with an alarm clock. The order of speech is free.
A retreat starts on Friday evening with vegetable soup, and then we have an introductory meeting. On Saturday we work on the Promise and prepare lunch. After lunch we go for an outing.
After coffee break we make dinner together. While to food is simmering, we work on the Promise again utilizing various Arts. After the meal we have saunas for males and females, and swim
in the lake. In the evening meeting we share our thoughts and feelings on the subject. We may
lay peacefully on the mattresses of gym. On Sunday morning we have the last meeting, sharing
the ideas and founding that we have had. Then we have lunch, clean up the place and after coffee it’s time for farewell. You may pay for housing and food 40 €, 80 € if you feel wealthy. Take
your own bed linen, bathing suite and something to grill. Eheytys used to be a school, and it still
has a small gymnasium, big living room, large kitchen, two toilets and a sauna, heated with fire.
We have 7 bedrooms, 15 beds and 10 extra mattresses. Kitchen has two fridges, large stony
oven, electric oven, coffee maker, water kettle and dishes for 25 people. We prepare together
mainly organic vegetable dishes with our own eggs and honey, and milk from the farm. If you
follow some diet, please join us and make your own food. Bed linen can be rented with 5 €. If
you wish to eat meat or ham, please take them with you and place them to the other fridge, that
is reserved for private delicacy. All retreats are drug-free and open to all interested. We follow
the ACA Program. Retreats are organised by Polvijärvi ACA group (FIN 040).

My retreat pledge
While I attend an ACA retreat in Resthouse Eheytys, I understand the following procedures and
intend to follow them. I try be present in the first ACA meeting, to introduce myself. Then we all
know who are attending, and we can feel safe. I don’t have to participate on any activity, but I
try to allow others the peace to work. I try to remember to inform others, if I don’t come. This
way nobody is waiting for me in vain. I aim to be in meeting in time, and leave my mobile phone
in my room. I try to leave the meeting only on common breaks, to respect the focus and concentration. The retreat is confidential. I will not talk later about things that I have seen or heard.
I try to behave myself with respect to the others. I remember that this is a drug-free retreat. I
may ask for hugs or touching, or refuse without remorse. I understand that cooking and cleaning
is also my responsibility. The priority is to provide peace for everybody, so that we all can concentrate on ourselves. Babies or animals may be present. I aim to keep the meeting peaceful
and calm. I do understand that everyone in here is healing him or herself. The owner or the organizer is not responsible for my physical or mental health. If anxiety strikes, I can always ask
for help. I will follow these guidelines, the best I can.

Retreats are in finnish. However, most Finns speak English and we gladly translate the
rest. You are most welcome to join us!
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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 toimintaa 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 englanniksi), 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 kokoukset-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: materiaali/Perhonen-tiedotuslehti, jossa on sähköinen tilauslomake. Tilaukset myös osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi. Perhonen ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja on luettavissa 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)
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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.
Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization
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