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Jumala. Olen nyt valmis antamaan sinun sovittaa selviytymispiirteeni, jotka estävät minua ottamasta
vastaan jumalallista rakkauttasi, osaksi itseäni. Suo minun tulla kokonaiseksi.
- seitsemännen askeleen rukous-

AAL Keskuspalvelu ry
www.aal.fi
aal(at)aal.fi

PERHONEN - Alkoholistien aikuisten lasten tiedotuslehti
ACA eli alkoholistien aikuisten lasten yhteisö on...
”Alkoholistien aikuiset lapset (ACA) on kahtatoista askelta ja kahtatoista perinnettä käyttävä ohjelma alkoholistisissa tai muilla tavoin toimintahäiriöisissä kodeissa kasvaneille miehille ja naisille. ACA-ohjelma perustuu uskomukseen, jonka mukaan perheen toimintahäiriö on sairaus, joka
vaikutti meihin lapsena ja vaikuttaa meihin myös aikuisina. Jäseniimme kuuluu myös aikuisia
kodeista, joissa alkoholia tai huumeita ei käytetty, mutta joissa esiintyi kuitenkin pahoinpitelyä,
heitteillejättöä tai epätervettä käyttäytymistä. Kokoonnumme jakaaksemme kokemuksemme ja
toipumisemme keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä. Saamme selville, miten alkoholismi ja
muut perheen toimintahäiriöt vaikuttivat meihin menneisyydessä ja miten ne vaikuttavat meihin
nykyään. Alamme tiedostaa lapsuudessamme vaikuttaneet epäterveet tekijät. ”
Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization
Lehden nimi PERHONEN perustuu itsehoitomenetelmämme 12. askeleen kehyskertomuksen vertaukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat synnyttäneet meille monia luonteenvajavuuksia
ja aiheuttaneet henkistä kipua, joista olemme ACA: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. ACA 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 lukea tai myös ladata netin kautta pdf-tiedostona osoitteesta www.aal.fi kohdasta materiaalit.
Kirjoittajat vastaavat itse kirjoitustensa sisällöstä. Ne eivät edusta ACA:n kantaa kokonaisuudessaan. Toimitus kuitenkin pidättää oikeuden muokata tai lyhentää juttuja tarvittaessa.
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KIRJOITA ACA-LEHTEEN – yhdessä teemme tämän lehden!
Voit kirjoittaa omista toipumiskokemuksistasi, tunteistasi ja ajatuksistasi. Voit kirjoittaa
myös, millaisia oivalluksia ja ajatuksia toipumisohjelmaamme tai ACA-toimintaan liittyen
olet kokenut. Lehteen voi lähettää myös runoja, sarjakuvia ja piirroksia.
Myös ACA-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 ACA:n jäseniä haastatella ja tehdä lehteen jutun. Kaikki aineisto on tervetullutta.
Seuraava ACA lehti ilmestyy syyskuussa 2017.
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.
tulee lähettää viimeistään elokuun loppuun mennessä:
perhonen(at)aal.fi
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ALKUSANAT: Perhonen uuteen aikaan
Perhonen on siirtynyt nyt tästä lehdestä eteenpäin ACA -lyhenteen käyttämiseen ja logoon.
Muutama vuosi sitten vuosittainen asiakokous teki päätöksen siirtyä hiljalleen ACAlyhenteen käyttämiseen toiminnassamme. Siirtymäajalla kumpaakin logoa ja lyhennettä on
käytetty rinnakkain nettisivuillamme. Vuoden 2017 asiakokouksessa päätettiin, että nettisivuja uusittaessa siirrytään kokonaan ACA -lyhenteen käyttämiseen. Jäsenemme ovat kokeneet,
että käyttämällä lyhennettä ACA -yhteisömme kuuluu selkeästi osaksi maailmanlaajuista
ACA- yhteisöä ja tulokkaille on helpompaa sisäistää saman lyhenteen käyttö kirjallisuudessa,
nettisivuilla ja lehdessä. Joissakin tilanteissa on huomattu herättävän hämmennystä, kun välillä teksteissä käytetään lyhennettä AAL ja välillä ACA. Perhosen paperiversiosta luovuttiin
myös tästä kesäkuun lehdestä lähtien. Paperinen lehti on mennyt ilmaiseksi kaikille ryhmille, mutta kyseltäessä ryhmiltä paperisen lehden tarvetta, vain muutama ryhmä oli sitä vailla.
Toimikunnassa päädyttiin siis julkaisemaan lehti netissä, jossa se on vapaasti ladattavissa ja
tarvittaessa tulostettavissa ryhmiin tai yksityishenkilöille.
Toimittaja Hanna
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Avaruuslentäjä komerossa
Löysin lapseni komerosta, siitä reunimmaisesta, hänen huoneensa seinään rakennetusta. Istuin
sinne häntä vastapäätä, tilaa oli yltäkyllin meille molemmille.
- Mitä teet täällä, minä kysyin, niin paljon lempeyttä äänessäni kuin osasin.
- Täällä on mukava istua, hän sanoi hiljaa. Ei tiennyt oliko jäänyt kiinni jostain väärästä.
- Minä saan tuon oven auki sisäpuolelta, hän jatkoi ja hymyili lapsen ylpeyttä silmissään.
- Miten, minä kysyin.
- Tarvitsee vääntää viivoittimella tuo vipu auki. Hän osoitti sitä jousitettua lukon kieltä joka napsahtaa karmin koloon.
- Minulla oli hieno pora mutta se katkesi, hän jatkoi ja hymy katosi. Hän näytti minulle metallista
kahvaa. Otin sen hänen kädestään. Hän osoitti minulle seinää, jonne terä oli uponnut, pieni pätkä spiraalia sieltä pilkisti.
- Tämä ei oikeastaan ole pora, se on korkkiruuvi, minä sanoin.
- Sillä avataan korkkikorkkeja. Hän katsoi minua hassusti, pää kenossa, sellaisella katseella,
jolla arvioidaan,onko sanoja tosissaan vai jekutetaanko. Minä hymyilin.
- Joissain pulloissa on sellainen korkki, joka on tehty korkista. Se on siis korkkinen korkki, korkkikorkki. Se pitää vetää tällaisella ulos.
- Kieli on vaan joskus niin hassua, kun sama sana voi tarkoittaa montaa asiaa, minä jatkoin.
- Sinullakin on suussa kieli ja se miten puhut on kieli, suomen kieli. Hän näytti minulle kieltään,
kurtisti kulmiaan, silmät kiristyen viiruiksi, mutta poskilla piilotettu hymy.
- Mitä muita sanoja keksittäisiin, sellaisia millä on monta merkitystä, minä mietin ääneen. Oli
vaikea saada niitä mieleen näin äkkiä, mutta sitten keksin.
- Voit saada käteesi haavan. Mutta mikä se oikeastaan on, tuleeko siitä verta vai kasvaako siihen lehtiä, minä kysyin.
- Sen tietää siitä haviseeko se tuulessa, sinä sanoit varmalla äänellä, hetken mietittyäsi.
- Entä jos on talvi?
- Ei sitä voikaan tietää kuin syksyllä. Savusaunan takana haavat havisee syksyllä.

- Kato, sinä sanoit, ja komeron hämärässä valossa viivoitin osui tarkasti oikeaan kohtaan oven
lukossa. Lapsen notkeudella ponkaisit komerosta ulos ja avasit huoneen keskellä olevan vihreän pulpetin kannen. Sieltä käteesi osui ruutuvihko.
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- Tuu tänne, sinä sanoit kärsimättömyyttä äänessäsi ja viitoit tulemaan.
- Kato. Pieni sormi esitteli minulle sarjakuvan ruutuja. Siinä oli avaruusraketti kiitämässä tähtien
keskellä, tekemässä epäonnistunutta laskeutumista planeetalle, avaruuslentäjä ihmettelemässä
planeettaa.
- En minä osaa piirtää, sinä sanoit pettymystä äänessäsi. Koulussa kaikki muut piirtää paremmin.
- Mutta onko kukaan muu päässyt toiselle planeetalle, minä kysyin. Katsoit minua taas vinoon,
silmissä ihmetystä ja kysymystä.
- Tarina on tärkein, minä jatkoin. Ilman tarinaa ei kuvillakaan ole merkitystä, ei piirustustaidolla
eikä käsialalla. Tuo avaruuslentäjä on päässyt toiselle planeetalle, mitä siitä vaikka sen alus oli
rutussa jo ennen kolaria.

Sinä katsoit piirustustasi, ehkä nyt uusin silmin, uudesta kulmasta.
- Mutta nyt tämä tarina jatkuu niin, että avaruusmiehet menee pesulle ja nukkumaan, avaruuskello näyttää niin paljon.

Vedit peiton päällesi, silmissäsi unta ja huomisen odotusta. Katselit katon puupaneeleja, niiden
muotoja ja kuvioita, kuvitellen niistä avaruusaluksia, koiria ja pilvenhattaroita. Minä kumarruin
suutelemaan otsaasi. Toivotin sinulle kaikkea hyvää, unia ja avaruusmatkoja, rakas sisäinen
lapseni.

Rauli
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Toimikunnan tiedote ryhmille kesäkuu 2017
Alkukesän viileyksistä huolimatta toimikunnassa meno käy kuumana :D :D
Yhteisen lehtemme Perhosen paperiversiosta luovuttiin kesäkuun lehdestä lähtien. Paperinen lehti on mennyt ilmaiseksi kaikille ryhmille, mutta kyseltäessä ryhmiltä paperisen lehden tarvetta, vain muutama ryhmä oli sitä vailla. Toimikunnassa
päädyttiin siis julkaisemaan lehti netissä, jossa se on vapaasti ladattavissa ja tarvittaessa tulostettavissa ryhmiin tai yksityishenkilöille.
Kysely lähetettiin koska uutta toimittajaa ja postittajaa tähän palvetehtävään ei löytynyt. Perhonen etsii edelleen uutta toimittajaa, ilmoita kiinnostuksesi perhonen@aal.fi.
Keltaisia työkirjoja odotetaan saapuvaksi Helsinkiin 10.7. eli ennen kesäleiriä, jos
tämä toteutuu ja haluat noutaa kirjasi kesäleiriltä (maksu etukäteen), ole yhteydessä Sannaan, osoite alla. Etukäteen tilatut ja maksetut työkirjat lähetetään
mahdollisimman pian kirjojen saapumisen jälkeen, toivomme kärsivällisyyttä vielä
hetkisen asian kanssa :)
Kirjavastaava Sanna postittaa molempia kirjoja Helsingistä ja jos kirjoja halutaan
noutaa ilman postitusta niin sovi asiasta suoraan Sannan kanssa osoitteessa tilaus@aal.fi. Isoja punaisia kirjoja on nyt myös varastossa Jämsässä ja Oulussa.
Jumijärven kesäleiri lähestyy vinhaa vauhtia ja vapaita vetovastuupäiviä on vielä
jäljellä halukkaille to-su, ilmoittakaa halukkuutenne Toivolle tiedotus@aal.fi
Etukäteen maksetut Isot punaiset kirjat ovat noudettavissa ilman kuluja kesäleiriltä
koko viikon ajan, kartoittakaa kirjojen tarve ja säästäkää postituskulut. Tilaukset
osoitteeseen tilaus@aal.fi.

Jos ryhmäsi on jo lahjoittanut tai on lahjoittamassa paikkakuntasi kirjastoon Ison
punaisen kirjan lähikuukausina niin laitatko asiasta infoa tiedotus@aal.fi. Toimikunta lähettää loppukesästä kirjastoille kirjoja ja liittää mukaan tiedotteen 30vuotisjuhlavuodesta.
Toimikunta on ottanut yhteyttä pariin yhdistykseen, jotka ovat julkisilla sivuillaan
käyttäneet AAL:n tai ACA:n nimeä, ja pyytänyt yhdistyksiä poistamaan nimet sivuiltaan. Toimikunta lähestyi myös muutamaa ryhmää, jotka ovat julkisesti olleet
yhteenliitettyinä ulkopuolisiin toimijoihin ja antanut suosituksen ja ohjeistuksen
muuttaa toimintaa perinteitä noudattavaksi.
Toimikuntaan on tullut yhteydenottoja ryhmien toimintaan liittyvissä tilanteissa.
Ryhmiä suositellaan ensisijaisesti etsimään vastauksia perinteistä ja ryhmäoma7

tunnosta. Ryhmät voivat tarvittaessa olla yhteydessä toimikuntaan tai ACA
WSO:hon.
ACA SUOMESSA 30 VUOTTA!
Suomen Alkoholistien Aikuiset Lapset yhteisö täyttää tänä vuonna pyöreitä. Toimintaa on ollut Suomessa jo vuodesta 1987 lähtien ja tällä hetkellä
ryhmiä toimii 31 eri paikkakunnalla.
Juhlimme taivaltamme 9.9.2017 Helsingissä Kalliolan setlementtitalolla Sturenkatu 11 kello: 10.00-17.00.
Haluamme toivottaa sydämellisesti kaikki toveriseuramme jäsenet tervetulleiksi juhlimaan kanssamme. Ohjelmassa on puhujia, musiikkia, kahvittelua ja mahdollisuus osallistua ACA-kokouksiin. Kalliolassa on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun. Ruokailijoiden tulee ilmoittautua etukäteen osoitteeseen: aca30v@gmail.com
Kutsu juhlista lähetetään ryhmiin lähempänä tarkemman ohjelman kera.
Mikäli sinulla tai ryhmälläsi on ohjelmaa juhliin, ota yhteyttä yllä olevaan
juhlien sähköpostiin.

Ryhmät voivat ladata www.aal.fi ja www.adultchildren.org sivuilta materiaalia
sanomansaattoon. Jaettavaan materiaaliin on lupa muokata ryhmän yhteystietoja
(esim. ACA on… ja 25 kysymystä taitelehtisiin), itse materiaalia tai sen sisältöä ei
saa muokata, lisätä tai poistaa missään muodossa.
Ryhmät voivat ilmoittaa www.aal.fi sivuilla olevaan ryhmäluetteloon tehtävistä
muutoksista, kesätauoista ym. osoitteeseen webmaster@aal.fi
Ovatko ryhmäsi tiedot ajantasalla ryhmäluettelossa?
Palvelutehtävistä täytettävissä on webmasterin tehtävä, perustehtävien lisäksi
suunnitteilla on nettisivujen uudistus, jos omaat osaamista ja koet kutsumusta tehtävään niin lisätietoja toimenkuvasta voit kysyä webmaster@aal.fi
Toimikunta kartoittaa tavoittavatko nämä ryhmätiedotteet ja info ryhmiä, joten voitko kuitata tämän viestin vastaanotetuksi ja luetuksi.Lähetä kuittausviesti osoitteeseen aal@aal.fi
Toimikunnan kokonaisuudessaan tavoitat osoitteesta aal@aal.fi

Toipumista ja lämpimiä kesäpäiviä toivottaa toimikunta :)
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RUNOJA

"Joskus tuntuu siltä että haluaisi ajaa niin kauas"
Sanoi sisko
"Niin kauas kuin tietä vaan on"
Sisko ja laittoi radiota kovemmalle
Minä nojasin päätä taaksepäin ja toivoin että se ajaisi nyt
Nyt!
Nyt!
Vapaus hakkasi rintakehää sisältä ulospäin
Kallionlohkareet toisiaan vasten tai
Myrskytuulen lennättämät talot
Nyt!!
"Tai edes Kemiin"

Senja

9

Ja eräänä päivänä
Vaellamme täällä
tietämättömyyden yltäkylläisyydessä
tuntematta tehtäväämme
ajassa,
tässä,
nyt.
Ja eräänä päivänä
se tuikahtaa pienestä tähdestä
avaruuden syvyydestä.
Se vain häivähtää linnun lennossa,
tai valon pisaroissa.
Se pistää lapsen loukatussa itkussa ja
lyö ruoskana katkeroituneen lähimmäisen sanoissa.
Ja, eräänä päivänä
me sen ymmärrämme,
että aika
on ikuisuus
nyt
on kirkas ilo linnun lennossa
ja tässä
on rakkaus jokaiseen lähimmäiseen.
Selviytyjä
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AJANKOHTAISTA
Kesäviikko Jumijärvellä
Jumijärven leirikeskuksessa Jämsässä 17.-23.7.2017. Jumijärventie 450, 42100
Jämsä.
Majoitustilaa jopa 60 hengelle, keittiö, ruokailutila, palaveritila, sauna (suihkuilla),
vene jne. Paikassa on suuri nurmikkopiha joka sopii hyvin oleskeluun. Paikka on
kokonaan meidän käytössä. Leiri on avoin kaikille toipumisesta kiinnostuneille uusille ja vanhoille kävijöille
Tule päiväksi, kahdeksi tai koko viikoksi. Ei ennakkoilmoittautumista. Ruokailu
omatoimisesti, kimpparuokailuista voit sopia paikalla olijoiden kanssa.
Kukin ryhmä voi varata itselleen päivän, jolloin ryhmä vastaa palavereiden vedosta, saunan lämmityksestä ja mahdollisesta päivän lisäohjelmasta. Lisäohjelman
toivotaan olevan toipumisohjelman hengen mukaista. Näin saa jakaa muiden
kanssa oman ryhmän hauskimmat ideat tai puhuttelevimmat teemat.
– Palavereja vähintään kaksi kertaa päivässä. Teemoina esim. pelko, naisten/miesten palaveri, askeleet
– Hiljainen huone, jossa 24 h/vrk mahdollisuus mietiskelyyn ja hiljentymiseen
– Mukaan omat liinavaatteet tai makuupussi!
– Mahdollisuus pyytää itselleen kummi luottamukselliseen jakamiskeskusteluun.
Paikan päältä löytyy lista, johon leirin kummiksi tarjoutuvat voivat ilmoittautua.
– Vapaa-ajan ohjelmaa: saunomista, uimista, marjastusta, lenkkeilyä, pelejä, leikkejä, draamaa, tanssia ja laulua, voit tuoda mukana omia soittimia.
Hinta 10 e/vrk. Paikallaoleskelupäiviä ei tarvitse päättää etukäteen – saat kotiin
lähtiessä mukaan pankkisiirron, jolla maksat leirin jälkikäteen. Saat tulla myös ilmoittamatta.
Lisätiedot/ajo-ohjeet: Toivolta 045 340 6294 / tiedotus@aal.fi
Halukkaat ryhmät voivat ilmoittaa oman vetopäivänsä Toivolle ylläolevaan
sähköpostiin.
Ennakkoon tilattuja (tilaus@aal.fi) punaisia kirjoja voi noutaa leiriltä jolloin
ei tule postituskuluja.
TERVETULOA!
Jämsän tai Jämsänkosken suunnilta tultaessa käännytään tielle nro 56 Mäntäntie
ja ajetaan 16km jonka jälkeen käännytään oikealle Jumijärventielle (pieni tienhaara ennen punaista jätekatosta oikealla) ja jatketaan tätä tietä 4.5km ja olet perillä,
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oikealla isot keltaiset rakennukset, järvi vasemmalla. Seuraa erillisiä opasteita
Jumijärventiellä.
Mäntän suunnasta tultaessa ajetaan tietä nro 56 noin 14km ja punaisen jätekatoksen (vasemmalla) jälkeen kääntyy pieni tienhaara vasemmalle Jumijärventielle
kts. ohjeet yllä.

ACA 30-VUOTTA SUOMESSA
Suomen Alkoholistien Aikuiset Lapset -yhteisö täyttää tänä vuonna pyöreitä. Toimintaa
on ollut Suomessa jo vuodesta 1987 lähtien ja tällä hetkellä ryhmiä toimii 31:llä eri paikkakunnalla.
Juhlimme taivaltamme 9.9.2017 klo 10-17
Helsingissä Kalliolan setlementtitalolla Sturenkatu 11, Helsinki.
Haluamme toivottaa Sinut sydämellisesti tervetulleeksi juhlimaan kanssamme ACAtoipumista Suomessa. Ohjelmassa on puhujia, musiikkia, kahvittelua ja mahdollisuus
osallistua ACA-kokouksiin. Kalliolassa on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun.
Ruokailijoiden tulee ilmoittautua etukäteen osoitteeseen aca30v@gmail.com
Ystävällisin terveisin ACA juhlatoimikunta

_____________________________________________
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_____________________________________________
ACA pikkujoulujen ennakko infoa: pikkujoulut järjestetään Seinäjoen ryhmän toimesta 24.-26.11.2017
Alavudella!
_________________________________________________________________

Polvijärven ryhmä järjestää
Polvijärven AAL-ryhmän tapahtumat vuonna 2017
Osallistuminen anonyymiä ja luottamuksellista. Tapahtumiin otetaan 12 henkeä, joten varaa paikkasi ajoissa. Joka päivä ainakin yksi jakamis-palaveri. Mukaan liinavaatteet
(vuokraus 5 €), saunatarpeet, uimapuku ja lauantain iltanuotiolle grillattavaa. Erillinen
kaksio eläinten kanssa matkaaville. Kotkansydämen käsikirjasto. Lapset tervetuloa! Palaverien ajoiksi voit varata lapsenhoitajaksi lukiolaistytytön lähistöltä. Viikonlopun majoitus ja kasvisruoka 40 E. Järjestää Polvijärven aal-ryhmä. Paikka Lepokoti Eheytys, Varosentie 54, 83835 Ruvaslahti, Polvijärvi, Pohjois-Karjala. Ilmoittautumiset Liisalle p. 050547 6548. Olet lämpimästi tervetullut!
28.-30.7.17 Läheisyys ja rajat.
25.-27.8.17 Kateus.
22.-24.9.17 Miellyttäminen.
27.-29.10.17 Muutun ja muut reagoi.
24.-26.11.17 Seksi.
15.-17.12.17 Yksinäisyys.

__________________________________________________
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BACK TO BASICS-VIIKONLOPPU UPILASSA
TAMMIKUUSSA 2018
Back to Basics on ollut kahtena talvena peräkkäin monille mukanaolleille antoisa ja lämmin yhteisöllinen kokemus AAL-ohjelman parissa. Toivotamme juuri Sinut sydämellisesti tervetulleeksi
mukaan jatkamaan tätä toivottavasti perinteeksi muodostuvaa paluuta perusasioiden juurelle.
Tulethan jakamaan kanssamme Back to Basics-viikonloppua 12.-14.1.2018 luonnonkauniiseen ja rauhalliseen Upilan Siikaniemen kurssikeskukseen, Lahden kupeeseen. Tapahtumapaikkaan voit tutustua osoitteessa www.siikaniemi.fi
Seurakunta ei osallistu tapahtumaan, ohjelmaan tai sen järjestelyihin.
Viikonlopun hinnaksi, sisältäen täysihoidon, tulee 85 euroa/henkilö. Hintaan sisältyy kurssikeskuksen tarjouksen mukainen majoitus perjantaista sunnuntaihin täysihoidolla, sisältäen kaksi
saunomiskertaa. Järjestävä ryhmä vastaa materiaalikuluista. Viikonlopun ohjelman toteutus tapahtuu vapaaehtoisena palvelutyönä ryhmän toimesta.
Aloitamme perjantaina 12.1. yhteisen viikonlopun iltapalalla ja päätämme yhteisen viikonloppumme sunnuntaina 14.1. iltapäiväkahvin äärellä. Voit ottaa mukaan joko omat liinavaatteet tai
vuokrata ne Upilasta 7 euron hintaan. Saunamahdollisuus perjantaina ja lauantaina. Lauantaina
pääsemme myös grillaamaan.
Lisätietoja;
sähköpostilla, pinski167(at)gmail.com
puhelimitse Petriltä, puh 050 4122555
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittauduthan mukaan sitovasti 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 noin 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 pinski167(at)gmail.com
puhelimitse Petri 050 4122555
Tapaamisiin Upilassa ensi tammikuussa!
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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 ACA-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, ACA-työkirja ja tulokasesite.
Ryhmäluetteloon muutokset: Otsikolla web-muutokset: webmaster(at)aal.fi
Maksut
Kaikki maksut maksetaan tilille SAMPO FI81 8000 1571 1733 93. Maksun saaja ACA.
Maksettaessa ilmoitetaan maksun aihe, kuka maksaa ja mitä maksaa, esim. ryhmätuki,
lehti, työkirja ym.
Tapahtumat
Ryhmä voi ilmoittaa tapahtumista kotisivulla, jonne on linkki ACA:n nettisivujen kokoukset-osiosta.
ACA-lehti Perhonen
Tekstejä ja muuta materiaalia voi lähettää osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi. Lehdessä
julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajan omia näkemyksiä, eivätkä välttämättä edusta
ACA:n kantaa asioista.
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ACA:N KAKSITOISTA PERINNETTÄ

1. Yhteisen hyvinvointimme tulisi olla ensisijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu
ACA: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 ACA: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 ACA:han kokonaisuutena. Teemme yhteistyötä kaikkien muiden 12 askeleen
ohjelmien kanssa.
5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi ensisijainen tarkoitus – saattaa sanomansa vielä
kärsivälle aikuiselle lapselle.
6. ACA-ryhmän ei tulisi koskaan antaa kannatustaan, rahallista tukea tai lainata ACA:n
nimeä millekään samankaltaiselle toimijalle tai ulkopuoliselle yritykselle, jotteivät rahaan,
omaisuuteen tai arvovaltaan liittyvät ongelmat erottaisi meitä ensisijaisesta
tarkoituksestamme.
7. Jokaisen ACA-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. ACA:ta 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 ACA:n nimeä ei koskaan tulisi vetää mukaan julkisiin
kiistoihin.
11. Toimintaperiaatteemme julkisissa suhteissa rakentuu ennemmin vetovoimaan kuin
mainostamiseen. Säilytämme henkilökohtaisen anonymiteetin lehdistössä, radiossa,
televisiossa, elokuvissa, ja muut julkiset tiedotusvälineet.
12. Anonymiteetti on kaikkien perinteidemme henkinen perusta muistuttaen meitä aina
asettamaan periaatteet henkilöiden edelle.
12 perinnettä on mukautettu ja esitetty Alcoholics Anonymous World Services, Inc:n luvalla. Unapproved Draft. These
materials have not been verified by the ACA WSO. Any copying or distribution without prior written consent from ACA WSO
is a violation of copyright law. Adult Children of Alcoholics®/Dysfunctional Families World Service Organization, Inc.
www.adultchildren.org | Info@adultchildren.org | +1(310) 534-1815 ACA WSO Literature Distribution Center | +1(562) 5957831 ©2015 ACA WSO, Inc. All rights reserved.
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