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Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.
- Albert Einstein

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 vertaukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat synnyttäneet meille monia luonteenvajavuuksia ja aiheuttaneet henkistä kipua, joista olemme ACA:n
avulla alkaneet toipua. 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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Kannen kuva: Harri

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.
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.
osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi
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Uutta kohti
Onpa tuossa väsyneet silmät, taisi olla raskasta aikaa. Retki jäätä pitkin laavulle makkaranpaistoon – nyt
en vielä veden päälle uskaltautuisi kävelemään. Surua, ensin yhdet, sitten vielä toisetkin hautajaiset. Iloa
kun kaappien kätköistä löytyneet lelut pääsivät uudessa kodissa mukaan pienen ihmisen leikkeihin. Luopuminen tuntui ensin vaikealta, mutta pikkuruiset polleni jatkavat minulle elämäänsä valokuvassa. Toukokuussa kukkia paljon, keväiset talkoot, mukavaa yhdessäoloa ystävien kanssa. Paljon tuttua, mutta samalla paljon uutta. Tututkin asiat näyttävät tuoreilta, kun niitä katsoo välimatkan päästä. Välimatka voi
olla ajallinen, mutta olen myös itse muuttunut. Näkökulmani on hieman erilainen.
Näitä pohdin aloitellessani vuotta 2020. Olen jo useana vuonna kerrannut uuden vuoden alkajaisiksi mennyttä vuotta valokuvien avulla. Koostan edellisen vuoden kuvista kuvakirjan, johon tallentuvat niin vuoden
huippukohdat kuin ne ihan tavalliseltakin tuntuvat jututkin. Tuttuja arjen latuja hiihdellessä ei aina muista
mistä on tulossa eikä mitä kaikkea on tullutkaan nähdyksi ja koetuksi. Kesti monta vuotta päästä tilanteeseen, jossa pystyn rauhallisin mielin pysähtymään ja kysymään: ”Mitä tarvitsen juuri nyt?” Olen onnekas
kun löysin mukaan ACA:n kokouksiin. Isossa punaisessa kirjassakin sanotaan, että en voi vain järkeillä hyvää ratkaisua. Olen löytänyt tukea, lohtua ja toivoa. Juuri niin kuin kirjassa luvattiinkin. Tästä on hyvä
jatkaa. Olen siitä kiitollinen.
Hyvää alkanutta vuotta 2020 meille kaikille, Kati
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Kohtaamisia
”ACA:ssa toipuminen on haastavaa, mutta palkkiot mittaamattomia. Meidän täytyy yrittää kovemmin ja
ottaa vastaan epämiellyttävät tunteet, joita voi nousta esiin. Toisaalta päämääränä on itsemme rakastaminen ja tieto siitä, että olemme riittävän hyviä sellaisena kuin olemme.” IPK s. 438
Toipuminen on haastavaa, hidasta ja huomaamatontakin. Luen ja pohdin, mutta en voi toipua yksin. Käyn
kokouksissa, teen askeltyöskentelyä oman rakkaan askelryhmäni kanssa, meditoin jokseenkin säännöllisesti. Pyrin kuuntelemaan itseäni: mitä tarvitsen juuri nyt? Kun huomasin tarvitsevani lisää unta, aloin
mennä nukkumaan puoli tuntia aikaisemmin. Nukun paremmin kuin moneen vuoteen. Herään vielä joskus
aamuyöllä, mutta harvemmin. Huomasin myös saaneeni uusia näkökulmia, ripauksen levollisuutta. Levänneenä on helpompi olla levollinen, mutta siihen on myös muita syitä. Olen kohdannut ja tunnistanut
epämiellyttäviä tunteita eri tavalla kuin aikaisemmin. Epämiellyttävät tunteet kyllä ahdistavat, mutta nyt
ne eivät aina pääse kahlitsemaan elämääni. Minulla on vahvempi tuki ja turva kulkea kivun läpi. En ole
yksin.
Irtiotto lapsuuteni perheestä on ollut vaikeaa ja surullista. Kuitenkin se on antanut mahdollisuuden nähdä
asiat kauempaa, realistisemmin. Välimatka on antanut myös mahdollisuuden surra sitä mitä toisissa olosuhteissa olisi ehkä voinut olla. Välimatka auttaa näkemään mitä ilman olen jäänyt, mutta myös mitä olen
saanut. Nyt minulla on mahdollisuus jättää tyhjät haavekuvat, tutkia mitä minulla oikeasti on ja lähteä
etsimään sitä mitä todella haluan. Voin hellittää otetta vihasta kun en vaadi ihmisiltä sellaista, mitä he
eivät kykene antamaan. Olen oppimassa ettei apua kannata hakea sieltä , mistä sitä ei ole saatavilla.
Olen oppinut seuraamaan omaa toipumistani seuraamalla omia rektioitani, välillä myös reagoimattomuuttani. Olen oppinut myös seuraamalla muiden, varsinkin omassa kasvuympäristössä elävien ihmisten
reaktioita. Jo tästä elämästä poistuneidenkin toimintatavat ovat kertoneet minulle paljon. Trikkerit, laukaisevat tekijät ovat jännittävä asia, kun niitä oppii etsimään ja huomaamaan. Pohdin miksi myötätunnon
osoitus saa kyyneleeni virtaamaan, miksi tietty äänen sävy saa lihakseni jännittymään. Samalla tavalla
pohdin miksi yli puoli vuosisataa sitten otettu valokuva voi saada sukulaiseni tolaltaan, viikoiksi, kuukausiksi. Haluan itse valita vaikeiden asioiden kohtaamisen – vaikka se vaikeaa onkin. Olen saanut todistaa
yhä uudestaan ja uudestaan, että asiat kannattaa kohdata ajoissa, kun siihen pystyy. Kaikki eivät lähelläni
varmasti ole samaa mieltä. Joudun joskus maksamaan lyhyellä tähtäimellä ikävän hinnan pyrkimyksistäni,
mutta se kuitenkin kannattaa. Asioiden ohittaminen voi kostautua. Voi joutua kahleisiin, jotka rajoittavat
elämää. En haluasi kiivailla selvittämättömiä asioita raahattuani niitä mukanani vuosikymmeniä, taakkana. Haluan valita kohtaamisia – nyt.
Mirkku
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Euroopan toimikunnan kokous Minskissä,
Valko-Venäjällä heinäkuussa 2019
Sain heinäkuussa hienon tilaisuuden lähteä edustamaan Suomen ACA-toveriseuraa Valko-Venäjälle Minskiin
Euroopan toimikunnan kokoontumiseen. Tapaamisen tarkoitus oli suunnitella, miten lähdetään eteenpäin kehittämään ACA Euroopan yhteistyötä vieläkin laajemmin kuin aikaisemmin. ACA WS: Boardissa on ollut yksi
Euroopan edustaja viemässä Euroopan asioita eteenpäin hyvällä teholla, mutta myös WSO:n tahtotila on, että
Euroopan tasolla pystyttäisiin toimimaan itsenäisemmin. Uusien maiden, uusien kirjallisuuskäännösten ja
ACA-sanoman saattamisen kannalta on nähty, että on tärkeää, että Euroopassa on oma ACA-toimielin.
Oman näkemykseni mukaan on tärkeää, että Suomen ACA on mukana Euroopan yhteistyössä. Meillä on Euroopan tasolla pitkään ollut ACA-toimintaa ja esimerkiksi olemme ensimmäisenä kääntäneet Ison Punaisen
Kirjan omalle kielellemme. Meidän kokemus ja tieto on tärkeää saada eteenpäin ACA Euroopan yhteisön kasvua tukemaan.
Samaan aikaan samassa paikassa Minskissä oli ACA Euroopan konventti, johon en ehtinyt kokoustamiselta
juuri osallistua. Paikalla oli suuri määrä ACA:n jäseniä ja tunnelma konventissa oli huikea. Saavuin Minskiin
perjantai-iltana, ehdin tavata muutamaa ACA-toveria, mutta aika pian piti päästä nukkumaan.
Aamulla heti aloitimme Euroopan toimikunnan kokouksen. Paikalla oli edustajia ainakin Ruotsista, Norjasta,
Tanskasta, Venäjältä, Hollannista, Virosta, Latviasta. Kokoukseen osallistui myös ACA WSO:n puheenjohtaja
Charlie USA:sta netin välityksellä. Kokousta veti Euroopan puheenjohtajamme Majbrit Tanskasta. Asialista oli
pitkä ja sitä ei päästy loppuun asti. Se mistä ehdittiin keskustelemaan oli, millaisia edellytyksiä jäsenillä tulee
olla voidakseen toimia jäseninä Euroopan toimikunnassa. Käytössä oli WSO:n laatima dokumentti, jota muokattiin vastaamaan meidän tarpeita. Samaa mieltä oltiin siitä, että palvelukokemusta sekä toipumista tulee
olla reilusti ennestään. Monesta asiasta käytiin useampi kierros ja etsittiin yhteistä ryhmäomatuntoa, puuduttavaa välillä mutta opettavaa ja hienoa.
Päätimme myös alustavasti eri tehtävistä perustettavaan toimikuntaan ja kartoitimme kiinnostusta eri tehtäviin. Kokouksessa ei varsinaisesti ollut päätösvaltaa, joten valmistelimme asiaa seuraavaan Euroopan kokoukseen. Suomesta kiinnostuksen Webmasteriksi ilmaisi Marjo K, joka osallistui myös kokokseen etänä ja minä
Päivi palvelukummikordinaattoriksi. Keskustelua, pohtimista, mielipiteiden vaihtoa oli paljon. ACA:ssa on mieletöntä se, miten asioihin etsitään ryhmäomatuntoa ja löydetäänkin se usein ja jos ei niin sitten asia jätetään.
Minulle henkilökohtaisesti välillä aika puuduttavaakin, mutta opettavaa.
Lauantai-iltana kävelin itsekseni vielä Minskin katuja ja sulattelin ajatuksia. Kyllä väsytti! Sunnuntaina jatkettiin
aamupäivällä vielä vapaata keskustelua asioista. Vaikka internetissä voi nykyään tehdä melkein kaiken, näen
kyllä, että kasvokkain ihmisten tapaaminen ja kohtaaminen on kaikkein tehokkainta ja hedelmällisintä. Kannustan kaikkia mukaan Euroopan toimintaan, vaikka palvelukummina, jakamaan omaa kokemusta ja ajatuksia
uusille jäsenmaille. Euroopan ACA toimintaa voi seurata netissä ja osallistumalla Zoom-kokouksiin puhelimella
tai tietokoneella kerran kuukaudessa (kuka vaan voi osallistua). Lisätietoa: https://acawsoec.org
Kiitollisena ja nöyränä ❤
Päivi
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Minskin kokouksen pöytäkirja
Minskin kokouksen pöytäkirja ja sen liite löytyvät tämän lehden loppusivuilta.

Uusia palvelutehtäviä tarjolla
Toimintamme perustuu vapaaehtoiseen, rakkaudesta kumpuavaan palveluun, joka on olennainen osa toipumisohjelmaamme.
ACA:n toimikunnassa voit hyödyntää omia vahvuusalueitasi ja oppia uutta. Palvelutehtävien sisällöt muotoutuvat tarpeen ja halukkuuden mukaan, kun vuosittaisessa asiakokouksessa valitaan uusi toimikunta.
Toimikunta valitsee keskuudestaan yhdistyksen hallituksen. Toimikunnassa palvelutehtävät ovat määräaikaisia, joten uusia palvelijoita kaivataan. Toisaalta tehtävään toivotaan kahden vuoden sitoutumista.
Toimikunnalla on hoidettavanaan mm. seuraavia tehtäviä: nettisivujen ja ryhmäluettelon ylläpitäminen,
kirjallisuuden ja esitteiden saatavuudesta huolehtiminen, uusien käännöstöiden käynnistäminen ja niiden
valvominen, Perhonen-lehden toimittaminen, kansainvälinen yhteydenpito, kuten osallistuminen Euroopan toimikunnan ja/tai maailmanpalvelun kokouksiin. Kaikkien tehtävien hoitajat ovat toimikunnan jäseniä ja osallistuvat säännöllisesti kokouksiin.
Vuosittainen asiakokous järjestetään Oulun lähellä Liminganlahden luontokeskuksessa 20.–22.3.2020.

Kuva: Harri
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Tiedotteita
Uusi skype ryhmä etsii osallistujia
Laundry List/Pyykkilista-työkirjan skyperyhmä etsii kiinnostuneita osallistujia. Kokoontumiset kerran viikossa 1–1.5h kerrallaan kevätkauden ajan, kokoontumisaika ja päivä päätetään myöhemmin osallistujien kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut osoitteeseen riikka.aca@gmail.com
ACA 30-vuotta Oulussa -juhla 23.2.2020
Ensimmäinen ACA kokous pidettiin Oulussa 30 vuotta sitten 24.2.1990. Juhlimme tätä yhdessä Oulun
ACA ryhmien toimesta sunnuntaina 23.2.2020. Mukaan ovat tervetulleita Oulun ryhmissä käyneet ACA
jäsenet.
Päivä alkaa Silta-ryhmän normaalilla kokouksella Sorsasaaressa kello 12.
Varsinainen juhla on Kulttuuritalo Valveella (Kirkkokatu 7) kello 15-19. Tarjolla kahvia, teetä, mehua,
kakkua ja voileipäkakkua. Tarjoiluissa on huomioitu erikoisruokavaliot. Juhla on maksuton, mutta kuluja
katetaan normaaliin tapaan 7. perinteen mukaisesti.

Palaveripäivä 25.1. lauantaina Kolmperässä
Urhokkaat järjestää palaveripäivän 25.1. Lauantaina Kolmperässä. Ensimmäinen palaveri alkaa klo 12.00
ja toinen palaveri klo 15.00. Omat eväät mukaan. Kahvit keitetään ja sauna lämmitetään, mutta ruokailua ei järjestetä. Palaverien aiheina ovat Ihmissuhteet ja 8. Askel.
Vuosittainen asiakokous 20.–22.3.2020
Seuraava vuosittainen asiakokous pidetään Oulun lähellä Liminganlahden luontokeskuksessa
https://www.luontoon.fi/liminganlahdenluontokeskus
Tarkempi kutsu lähetetään lähiaikoina.
Rakastava vanhempi ACA Tukholman matka 2020
Rakastava Vanhempi ryhmässä ollaan päätetty organisoida matka Tukholmaan keväälle 2020, jonne olisi
siis avoin kenen tahansa ACA:laisen asiasta kiinnostuneen lähteä mukaan.
Info ja ilmoittautumisohjeet alustavaan ilmoittautumiseen osoitteessa:
https://www.aal.fi/tapahtumat/ryhmat/
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Meditaatiokirja taas saatavilla
Kirjavarastoa on täydennetty. Nyt voit taas tilata seuraavaa kirjaa: Englanninkielinen meditaatiokirja –
Strengtening my Recovery
Tilausohjeet löytyvät kirjallisuussivulta https://www.aal.fi.
Webmasterin työn helpottamiseksi toimikunta toivoisi, että ryhmät joilla on paljon muutoksia, lähettäisivät ryhmäluetteloon laitettavaksi Google docs-tiedoston, johon voisi muokata kätevästi nuo muutokset.
Joillakin ryhmillä on tuollainen jo käytössä.
Tapahtumat ja ryhmien kokoontumisajat löytyvät netistä: https://www.aal.fi

*

Palvelukäsikirja kommentoitavaksi
Toimikunta on saanut jo vuonna 2017 silloiselta valtuustokokoukselta tehtäväkseen päivittää vuonna
2014 julkaistun Palvelukäsikirja-luonnoksen vastaamaan Ison Punaisen Kirjan termistöä ja henkeä.
Sairaustapauksista jne. johtuen toimitamme nyt vihdoin viivästysten jälkeen päivitetyn Palvelukäsikirjan
tarkasteltavaksenne.
Pyydämme teiltä perusteltuja, 12 perinteeseen tai 12 käsitteeseen tukeutuvia kommentteja tai muutosehdotuksia viimeistään lauantaina 7.3.2020.
Palvelukäsikirja voidaan sitten ryhmien päätöksellä ottaa käyttöön (tai jättää jatkotyöstöön) vuosittaisessa asiakokouksessa Oulussa 21.3.2020.
Jotta Palvelukäsikirja saa mahdollisimman paljon näkyvyyttä, ja mahdollisimman monet jäsenet voivat
jättää siitä kommenttinsa, PDF julkaistaan myös ACA:n kotisivulla, www.aal.fi.
Iloisin palveluterveisin
Suomen ACA-toimikunta
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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 mm. ACA:n perusteos ”Iso
Punainen Kirja”, ACA-työkirja, tulokasesite sekä englanninkielinen meditaatiokirja –
Strengtening my Recovery. Englanninkielisenä perusteoksemme ”Big Red Book” on tällä
hetkellä loppunut vastastostamme.
Ryhmäluetteloon muutokset: Otsikolla web-muutokset: webmaster(at)aal.fi
Maksut
Kaikki maksut maksetaan tilille Danske Bank FI81 8000 1571 1733 93. Maksun saaja
AAL Keskuspalveluyhdistys ry. Maksettaessa ilmoitetaan kirjallisuustilauksissa viitenumero ja muissa maksuissa maksun aihe eli kuka maksaa ja mitä maksaa, esim. ryhmätuki, lehti, leirimaksu jne.
Tapahtumat
Ryhmä voi ilmoittaa tapahtumista kotisivulla, jonne on linkki ACA:n nettisivujen Tapahtumat-osiosta.
ACA-lehti Perhonen
Tekstejä ja muuta materiaalia voi lähettää osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi. Lehdessä julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajan omia näkemyksiä, eivätkä edusta koko 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 eritystyöntekijöitä.
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 ennemminkin 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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MINUTES FROM THE
EUROPEAN ACA STRATEGIC PLANNING MEETING
AT THE BELARUS HOTEL, MINSK, BELARUS
SATURDAY, JULY 27, 2019

OPENING OF THE MEETING & PARTICIPANTS

The meeting started with the Serenity Prayer and a round of presentation.
The following people took part in the meeting (in order of presentation):
Marc, SGR, local meeting in Amsterdam, The Netherlands
Hasse O., Country Rep. & Member of Service Group, ACA Denmark (IG), Denmark
Mikkel L., International Rep. & Member of Service Group, ACA Denmark (IG), Denmark
Denis S., SGR, local meeting in Moscow; former member of the Russian Service Group,
Russia
Alina G., Member of Moscow IG, Russia
Jeanette F., Member of Service Group, ACA Sweden (IG), Sweden
Kadri Liisa, local meeting in Tallinn; Observer participant, Estonia
Païvi R, Member of Service Group, ACA Finland (IG), Finland
Lina B., Chair of Lithuanian Intergroup, SGR local meeting in Vilnius, Lithuania
Vilma K., Former Chair of Lithuanian Intergroup; Observer participant, Lithuania
Fredrik H., Country Rep. & Member of Service Group, ACA Sweden (IG), Sweden
Majbrit M., Chair of the European Committee & WSO Board Trustee, Denmark
Online Participants (via Zoom):
Arjan, Webmaster, ACA Netherlands
Marcus S., Member of Service Group, ACA Sweden (IG)
Charlie H, Chair of ACA WSO, USA (called in)
Guests:
Jeffrey F, former Vice-chair of European Committee; Chair of International Literature
Committee, ACA WSO; SGR, local meeting in Prague, Czech Republik
Three observers from the Moscow Intergroup, Russia
The following had notified of no participation in advance:
Alexia P., Chair, German-speaking IG, Germany
Veronica, Switzerland
Fredrik offered to lead the meeting and Vilma offered to moderate the order of speaking.
They were both unanimously approved.

AGENDA
The agenda for the day was set to:
1. Opening & presentation
2. Joining the Opening Ceremony of the Minsk Intergroup, 10 years Anniversary Event
3. List of Qualifications for the Trusted Servants on the European Committee (EC).
4. Presentations of volunteers for service on the Executive Committee and others.
5. Creating an overview of members willing to serve on the Interim Executive
Committee.
QUALIFICATIONS FOR THE TRUSTEES & MEMBERS OF THE EUROPEAN EXECUTIVE COMMITTEE
The participants discussed the qualifications for trusted servants (officers) in the European
Executive Committee.
The new Chair will have to abide by ACA WSO’s standards, as described by the ACA WSO
Nominating Committee (applications are due by November 22, 2019), since the Chair of the
EC must also be an ACA WSO Board Trustee while serving.
By looking at the qualifications to be a WSO Board Trustee there were changes made so that
they can apply to other members of the European Committee, who wish to serve. The
amended list of qualifications will be uploaded in the EC planning channel on Slack, and
with a group conscious it will be presented on the monthly European Committee
Teleconference (EC TC) on August 3, 2019.
Decision: The planning meeting in Minsk unanimously approved the amended criteria for
qualifications of the trusted servants on the European Committee. Fredrik and Majbrit
transcribe the document for our Planning Meeting, July 31, 2019 (see Attachment 1).

PRESENTATION OF VOLUNTEERS FOR SERVICE ON THE INTERIM EXECUTIVE COMMITTEE &
OTHERS
Those who had volunteered for service and sent in a presentation in advance ,with their
experience of service and time in the ACA program, were presented. The meeting went
through the document of all the volunteers for service.
These fellows have all showed willingness to serve on the Interim Executive Committee to be
ratified on the monthly European Committee Teleconference (EC TC) on September 7, 2019.
Other candidates are welcome to submit such a presentation to the EC.

CREATING AN OVERVIEW OF CANDIDATES FOR AN INTERIM EC EXECUTIVE COMMITTEE
We made a first draft to fill in the service-posts on the European Committee. All attending
the meeting was asked in what capacity they would like to serve, with a first and a second
priority. The meeting additionally filled in the names of others who had shown their interest
in advance. Additional service-roles were included (country representatives, service
sponsorship etc.).
This first draft will be presented on the EC TC, August 3, 2019, possible additional
candidates added in August, and an Interim Executive Committee will be ratified on the EC
TC in September.
Decision: A first draft was made of the people who had stepped up for service and their
possible service positions. Fredrik and Majbrit transcribe the document for our next planning
meeting, where it will be finalized. The draft (see Attachment 2) will be discussed and
presented on the next monthly EC Teleconference in August.
There is still time in August for more people to step up to service and be part of the transition
to a new Executive Committee and other committees, as described in the Call for Service
send out earlier.
FINISHING BUSINESS, MINUTES & CLOSING
It was agreed to conclude unfinished business with a Planning Meeting TC on Wednesday,
July 31, 2019 at 20:00.
- Originally the agenda had an item of discussing a timeline for the next six months. This
item was not discussed.
- Additionally, the EC has been asked by the ACA WSO to compose a Statement of Purpose
for the EC. This item was mentioned, but not discussed in details either.
Minutes:
It was decided that Jeanette, Sweden & Mikkel, Denmark would write the Minutes and
exchanged with the Chair, Majbrit, before posting.
Closing:
The meeting was finished with a round of sharing impressions about the meeting, followed
by the ACA Serenity Prayer.
Yours truly in service.
August 1, 2019
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Attachment 1

Qualifications the Executive European Committee
A Trustee should have the following qualifications:
1) Continuous attendance at ACA meetings for recommended five years.
2) One year or more of combined service for an ACA intergroup, or another existing
ACA-structure, or an ACA region.
3) Attendance on a minimum of six WSO Board teleconference calls and six EC
Executive Committee calls in the last twelve months. (Chair and Vice Chair)
Attendance on a minimum of four WSO Board teleconference calls and six EC
executive committee calls in the last twelve months for other members of the Executive
Committee.
4) Working knowledge of ACA's Steps, Traditions and Concepts of Service
5) EC Trustees may not hold a similar position in another 12-step fellowship.
6) Demonstrated skills at working in a group setting and completing projects from ACA
principals and applied group conscience.
7) Ability to donate substantial time that minimally includes the following:
•
•
•
•
•
•

Attend at least 3 meetings per month for the EC Executive Committee and their
subcommittees.
Become a working member of at least one EC subcommittee.
Chair/Vice chair attend ABC/AWC. Other EC Executive Committee members have
to attend the strategic planning meeting at the European Annual Event. Either on
location or participation uplink.
Chair/Vice Chair should attend the WSO Board Strategic Planning Meetings and
Planning/training retreats.
Maintain communication with the other Trustees as necessary to complete
commitments (via email, telephone, and other web-based communication
platforms).
Fulfill any additional commitments of the European Executive Committee
membership as deemed necessary.

