
 

 

                                                    
 
 
 
 
 
                        
 
  
___________________________________________________________    

 

PERHONEN 
Toukokuukuu 2020  
Alkoholistien Aikuiset Lapset 
 

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

 
 
 

Tiedä, ett 
T 

Tiedä että tunteita on kuunneltava. Ne ovat vihjeitä ja merkkejä, jotka kertovat,       
missä olet ja mitä tarvitset. - Claudia B. 

Tämä teos ei ole [ACA WSO:n] vuosittai-

sen asiakokouksen hyväksymää kirjalli-

suutta. Teos on yksinomaan sen ACA-

ryhmän tuotos, joka on sen luonut. ACA 

WSO ei ole vastuussa tästä teoksesta 

eikä ACA WSO:lla ole mitään mielipi-

dettä tämän teoksen sisällöstä. 
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PERHONEN - Alkoholistien aikuisten lasten tiedotuslehti 
 
 
ACA eli alkoholistien aikuisten lasten yhteisö on... 
  
”Alkoholistien aikuiset lapset (ACA) on kahtatoista askelta ja kahtatoista perinnettä käyttävä oh-
jelma alkoholistisissa tai muilla tavoin toimintahäiriöisissä kodeissa kasvaneille miehille ja naisille. 
ACA-ohjelma perustuu uskomukseen, jonka mukaan perheen toimintahäiriö on sairaus, joka vai-
kutti meihin lapsena ja vaikuttaa meihin myös aikuisina. Jäseniimme kuuluu myös aikuisia ko-
deista, 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 nyky-
ään. Alamme tiedostaa lapsuudessamme vaikuttaneet epäterveet tekijät. ” 
 
    Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization 
  
Lehden nimi PERHONEN perustuu vertaukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat synnyttä-
neet 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 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 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 kokonaisuudes-
saan. 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 kirjoit-
taisi jutun omista tunnelmistaan ja kokemuksistaan. Jos joku haluaa harjoitella toimitta-
jan tehtäviä, voi ryhmätovereita tai muita ACA:n jäseniä haastatella ja tehdä lehteen ju-

tun. Kaikki aineisto on tervetullutta.  
 
 

Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.  
osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi 
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Uuden edessä 
 
 
Koronavirus. COVID-19 -tauti. Nämä olivat ensin kaukana, television takana, uutisissa, jossain maapallon 
toisella puolella. Maailmamme on kuitenkin pieni. Jouduimme perumaan Liminganlahdelle suunnitellun 
vuosittaisen asiakokouksen. Mahdollisuutemme kokoontua yhteen keskustelemaan meille tärkeistä asi-
oista vaihtui tällä kertaa Skypekokoukseksi. Saimme asiat hoidettua niinkin, mutta keskustelu jäi netin 
takaa paljon yhteisissä tapaamisissa totuttua suppeammaksi.  
 
Omat kotiryhmäni ovat tauolla. Skypen ja puhelimen avulla voin tavoittaa minulle tärkeitä ihmisiä. Kes-
kustelu on turvallista ja rauhoittavaa, mutta vaikka mieli kevenee niin silti jään kaipaamaan jotain. Huo-
maan kaipaavani kovasti ihmisiä ympärilleni, vaikka viereisille sohville istumaan.  
 
Onneksi tämäkin tauti jossain vaiheessa helpottaa. Toivottavasti löydämme toisemme tueksi, avuksi ja 
iloksi siihen asti ja tietysti vielä myöhemminkin. Vaikka netin välityksellä.  
 
Kati 
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MITÄ ON TOIPUMINEN? 
 

Johdanto
 

Pohjana tämänkertaiselle pohdinnalle on Anne-Mari Korkiakosken ja Marika Virtasen pro gradu -tut-
kielma, joka oli osa aloittamaani alkoholismia ja siitä toipumista koskevaa tutkimusprojektia Oulun yliopis-
tolla 1990-luvun lopulla. Gradu valmistui toukokuussa 2000 ja sen ohjasi loppuun silloinen assistentti Timo 
Latomaa. Tutkielman aihe on ”Vertaistuen merkitys alkoholismista toipumisprosessissa – Alkoholismista 
toipuminen tarinan kertomisena.”  
 
Keskityn toipumisen käsitteeseen ja sen soveltamiseen myös ACA:n (suom. AAL) jäsenen toipumiseen. 
Käsittelen asiaa tutkielman tulosten näkökulmasta käytännön tasolla. Muutama teoreettinen huomautus 
on kuitenkin aika ajoin välttämätöntä asian ymmärtämiseksi.  
 
Toipuminen

 
Yleiskielessä toipuminen tarkoittaa esimerkiksi sairauksista toipumisen osalta, että potilas toipuu ennal-
leen, toimintakykyiseksi. Kun jalka katkeaa, se korjataan ja kipsataan ja jonkin ajan kuluttua kipsi otetaan 
pois, jalkaa kuntoutetaan ja sen toimintakyky palautuu ennalleen. Alkoholismista ja kanssa-alkoholismista 
(engl. para-alcoholism) toipumisessa on yleensä se ongelma, että tuota ennalleen tilannetta ei yleensä 
ole. Potilas, tai ihminen on ollut alusta saakka jotenkin rikki, vaurioitunut tai vammautunut. Tässä mielessä 
toipuminen voi tarkoittaa vain muuttumista jotenkin paremmaksi kuin ennen. Voiko tällaista vertailua 
järkevästi edes tehdä kun ihminen  muuttuu jatkuvasti elämänsä aikana. Mihin ajankohtaan tuo vertailu 
pitäisi kohdistaa? 
Minkä ihmisessä pitäisi muuttua paremmaksi? Jalan toipumisessa harvoin käy niin, että katkeamisen jäl-
keen jalka toipuu entistä paremmaksi. Tietenkin kovalla harjoittelulla lihasvoimaa ja notkeutta voi kehit-
tää entistä paremmaksi, mutta onko se enää osa toipumisprosessia? 
 
Alkoholismista (sisällytän tähän jatkossa myös kanssa-alkoholismin) toipumisessa on kyse minän muuttu-
misprosessista. Eli minän pitäisi muuttua jotenkin entistä paremmaksi. Mikä tuo minä on, miten se on 
olemassa ja miten se voi muuttua? En nyt mene tässä asiassa syvemmälle, totean vain, että Korkiakosken 
ja Virtasen tutkimus perustuu George Herbert Meadin näkemykseen minästä perin juurin sosiaalisena 
tuotoksena, jossa on kaksi puolta: subjektiivinen minä (engl. I) ja objektiivinen minä (engl. me). Minuutta 
ei siis ole olemassa ilman toisia ihmisiä. Minuus ei ”sijaitse” päässä tai nahkamme sisällä, vaan on yhtei-
söllinen ja sosiaalinen prosessi. Siksi se myös on jatkuvasti muuttuva ja erilainen eri aikoina ja eri tilan-
teissa. Riippuen kulttuuristamme ja yhteisöstämme, jossa elämme, meidän itse kunkin minuus muotou-
tuu sen mukaan. Kieli ja symbolit, toisten eleet, ilmeet ovat tässä minuuden ja itsetietoisuuden kehitty-
misessä keskeisiä.  
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Minä siis koostuu subjektiivisesti koetusta minästä ja toisten kautta nähdystä minästä, objektiivisesta mi-
nästä. Mead puhuu yleistyneestä toisesta, eli siitä, että kun monet toiset ihmiset suhtautuvat yksilöön 
jollakin tavoin yksilölle syntyy käsitys siitä, miten ihmiset yleensä hänet näkevät ja kokevat ja tästä muo-
dostuu yksilölle keskeinen osa omaa minuutta ja käsitystä itsestä. Vertaistukiryhmä on yksittäiselle jäse-
nelle yleistyneen toisen tapa nähdä asiat ja kertoa niistä. ACA-ryhmä (AAL) yleistyneenä toisena katsoo 
kertojaa ymmärtäen ja hyväksyen. 
 
Toipumisprosessin vaiheet 
Korkiakoski ja Virtanen (2000) päätyivät haastattelujensa analyyseissä erottamaan seuraavat vaiheet al-
koholismista toipumisessa: 
 

1. Taustasyiden selvittäminen, lapsuusperheen elämä 
2. Oman perheen elämän ongelmien selvittäminen 
3. Ihmissuhteiden vaikeudet: Sosiaalinen ahdistuneisuus, huonommuuden tunteet. 
4. Alkoholistisen elämän tuottamat ongelmat, AAL:n pyykkislista 
5. Antautuminen, luovuttaminen: mahdottomuus jatkaa entistä elämäntapaa fyysisen ja psyykkisen 

kunnon sekä ihmissuhteiden kannalta. Tämä on alku oman minän tiedostamiselle.  
6. Avun tarpeen myöntäminen, omin voimin en selviä. Käännekohta toipumisprosessissa. 
7. Retkahdukset: Paluu vanhoihin toimintamalleihin. 
8. Vertaiset uuden elämäntavan tukena: Yhteenkuuluvuus, ”kotiin tuleminen”, liittyminen toisiin ih-

misiin syvällisenä kokemuksena, ”pyhyyden kokemus”. 
9. Elämän muutos vaatii myös sosiaalisen tilanteen muutoksen: ystäväpiirin muutos, perheen jäsen-

ten muutoksen, mikä tuottaa joskus suuria vaikeuksia perheenjäsenille. 
10. Tukihenkilön merkitys: tarinan jakaminen auttaa toipumaan. Ajattelutapa ja suhtautuminen toisiin 

muuttuu, omaksutaan ryhmän asenteet, hengellisyyden kokemus. Tästä seuraa oman tarinan 
muuttaminen ja muokkaaminen!  

11. Jatkuvan toipumisen vaihe!  
Edelleen tukihenkilön rooli tässäkin vaiheessa on tärkeä. Syntyy uudet tavat käsitellä tunnetiloja, 
nöyryys, itsetutkiskelu, usko korkeampaan voimaan, mikä tuo turvallisuuden tunnetta. 

12. Vastuunottaminen omasta toipumisesta 
Oman tarinan kertominen uusille jäsenille, kaikkien toipuminen on omalle toipumiselle tärkeää. 
Siksi myös uudet jäsenet ovat omalle toipumiselle elintärkeitä. Vertailu entisen ja nykyisen tilan-
teen välillä mahdollistuu, onko muutosta? 
Itsekunnioitus palaa, omien tunteiden näyttäminen on helpompaa. Entisen elämän muisteleminen 
vahvistaa subjektiminää, koska objektiminälle ominaiset asenteet vahvistuvat uusien kertomusten 
kautta (yleistyneen toisen kertomukset). Näin oman toiminnan tiedostaminen ja ohjaaminen vah-
vistuvat ja syntyy halu jatkuvaan toipumiseen ja itsensä kehittämiseen. 
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Minän muutos 
1. Aluksi minän rajat ovat selkiintymättömät, mikä ilmenee yliherkkyytenä, loukkaantumisena ihmis-

suhteissa ja tunne-elämän negatiivisuutena. 
2. Tukihenkilön kanssa opetellaan elämään konkreettisesti ryhmän ulkopuolista elämää esim. har-

rastamalla yhdessä. Luottamus elämään palaa, minän rajat selkiintyvät, alemmuuden tai ylemmyy-
den tunteet poistuvat. 

3. Omassa kertomuksessa minä on paitsi se, joka puhuu myös se, jota tarkastellaan ulkopuolelta! 
Tämä on niin sanottua reflektiivistä eli heijastelevaa, peilaavaa itsen tarkastelua, missä ryhmä eli 
sisäistetty yleistynyt toinen toimii peilinä. Tämä on osa tietoisuustaitoja, joita Ari-Pekka Skarp 
(2019) on käsitellyt hienossa kirjassaan Mielen laboratorio. 
Toisen näkökulma itseen on avautunut oman tilan myöntämisen kautta. ACA (AAL) tarjoaa uuden 
kulttuurin ja tarinavarannon, josta yksilö saa vahvistusta minän muutosprosessille. Oman itsen tie-
dostaminen on edellytys jatkuvalle toipumiselle. 
 

Vertaistuen merkitys 

Tukihenkilön käyttö on ollut Korkiakosken ja Virtasen tutkimuksen mukaan hyvin yksilöllistä. Kaikissa ryh-
missä ei tukihenkilöä käytäntöä ole ollenkaan. Keskeinen sisältö tukihenkilötoiminnassa on ollut 5. aske-
leen tekeminen. Siinä myös opitaan luottamaan toiseen ihmiseen, minkä perustana on avoimuus ja rehel-
lisyys. Ryhmässä ja tukihenkilötoiminnassa puhumisen ja kuuntelemisen kautta muodostetaan käsitystä 
omasta minästä. Minä on siis löydettävissä vain toisen kautta! Toisen, ja yleistyneen toisen merkitys on 
siksi välttämätön edellytys toipumiselle. 
Alkoholismitarina ja toipumistarina erosivat Korkiakosken ja Virtasen tutkimuksen mukaan ratkaisevasti 
toisistaan: Elämän riepoteltavana olevasta ihmisestä tulee oman tarinansa luoja ja oman käyttäytymi-
sensä määrittelijä. Entisen muisteleminen vahvistaa käsitystä muutoksesta. ”Nyt on hyvä olla kun voi olla 
oma itsensä” (toipuva alkoholisti). Tulkitsen tätä niin, että nyt on hyvä olla kun voi olla jatkuvasti toipuva 
ja jatkuvasti muuttuva minä. 
 
Lopuksi

 

ACA (AAL) vaikuttaa kertojan, eli jäsenen, käsitteistöön ja kieleen ja sitä kautta ajattelutapaan. Hengelli-
syys liittyy kokonaisvaltaiseen ajattelutavan muutokseen, jonka pohjana on voimakas samastumiskoke-
mus ryhmään ja sen tavoitteisiin. Psykologisin termein toipumisessa on kyse vertaisten tuella tapahtu-
vasta oman tarinan muuttumisesta omasta itsestä, mikä on jatkuva prosessi. Voidaan myös todeta, että 
Meadin teoria minästä sosiaalisena prosessina kuvaa ja selittää hyvin todellisuutta hyvin. Yleistynyt toinen 
tulee osaksi yksilön minuutta ja näin ryhmä kulkee hänen mukanaan meni ihminen minne tahansa. Toi-
puminen on myös jatkuva virta, jossa on monia pyörteitä ja edestakaista liikettä koskipaikoissa. 
 
Kauko M.  
Kirjoitus perustuu esitelmään Oulun ACA-ryhmien 30-vuotisjuhlassa 23.2.2020. 
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Palvelukäsikirjan päivitys 
 
 
Toimikunta sai  vuonna 2017 silloiselta valtuustokokoukselta tehtäväkseen päivittää vuonna 2014 julkais-
tun Palvelukäsikirja-luonnoksen vastaamaan Ison Punaisen Kirjan termistöä ja henkeä. Sairastapauksista 
ja muista viivytyksistä johtuen Palvelukäsikirjan päivitys valmistui vasta helmikuun alussa 2020. Toimikunta 
tiedotti ryhmiä pyytäen perusteltuja, 12 perinteeseen tai 12 käsitteeseen tukeutuvia kommentteja tai 
muutosehdotuksia 7.3.2020 mennessä. Jotta Palvelukäsikirja saisi mahdollisimman paljon näkyvyyttä, 
ja  mahdollisimman monet jäsenet voisivat jättää siitä kommenttinsa, PDF julkaistiin myös ACA:n kotisi-
vulla, www.aal.fi. 
 
Vuosittainen asiakokous jouduttiin Koronatautitilanteen takia järjestämään Skype-kokouksena. 22.3.2020 
asialistalla oli myös Palvelukäsikirjan päivitys. Kommentteja ryhmiltä oli tullut muutamia. Yksi koski kansi-
sivun tyyneysrukousversiota. Tekstin taustaa tarkennettiin. Muut kommentit koskivat Palvelukäsikirjan 
muotoa, jota haluttiin toisaalta väljemmäksi, toisaalta ryhmien toimintaohjeita toivottiin tarkemmiksi. 
Tekstiin ei tehty tältä osin muutoksia. Jokainen ryhmä voi kehittää omia 12 perinteeseen ja 12 käsitteeseen 
tukeutuvia toimintatapojaan. 
 

Perinne 4. ”Jokainen ryhmä on autonominen lukuun ottamatta asioita, jotka vaikuttavat muihin ryhmiin ja 
ACA:n kokonaisuutena. Vaikka ryhmät ovat autonomisia, ACA ryhmissä on tapana käyttää pyykkilistaa tai 
ongelmaa, ratkaisua, 12 askelta ja 12 perinnettä kokousrakenteen perustana. Näiden perusmateriaalien 
käyttö ja liittoutumattomuus ulkopuolisiin ovat edellytyksenä, että ryhmää voidaan pitää ACA ryhmänä.” 

 
Toivottavasti Palvelukäsikirja tällaisenaan tukee toimin-
taamme ja selkeyttää mielikuvaamme siitä. Palvelukäsikir-
jaa on mahdollista tulevaisuudessa tarpeen tullen kehittää 
ja muokata, jos ryhmiltä perusteltuja aloitteita asiasta tu-
lee. 
 
 
Iloisin palveluterveisin  
 
Suomen ACA-toimikunta 
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Tiedotteita  
 
 
Vuosittainen asiakokous 21.–22.3.2020 oli suunniteltu pidettäväksi Oulun lähellä Liminganlahden luon-
tokeskuksessa. Suomessakin leviävän Koronaviruksen takia VAK pidetiin Skype-kokouksena. Vuosittaisen 
asiakokouksen pöytäkirja liitteineen on lähetetty ryhmille sähköpostilla.  
 
Toimikunnan uusi kokoonpano: puheenjohtaja Sanna Oulusta, sihteeri ja tiedottaja Päivi Jyväskylästä, 
rahastonhoitaja Sanna Oulusta,  kirjallisuusvastaava Virpi Oulusta, Perhosen toimittaja Kati Jyväskylästä, 
webmaster Daniel Helsingistä,  kansainvälisten asioiden vastaava Sanna ja Virpi Oulusta.  
 
Tapahtumat ja ryhmien kokoontumisajat löytyvät netistä: www.aal.fi 
Poikkeavan tilanteen takia ryhmien toiminnassa voi olla nopeitakin muutoksia. 
 
Webmasterin työn helpottamiseksi toimikunta toivoisi, että ryhmät joilla on paljon muutoksia, lähettäisi-
vät ryhmäluetteloon laitettavaksi Google docs-tiedoston, johon voisi muokata kätevästi nuo muutokset. 
Joillakin ryhmillä on tuollainen jo käytössä. 
 
 
* 
 
Uudistunut ACA tulokaskansio on julkaistu 
Uusi kansio on virallista WSO materiaalia, joka on nyt käännetty suomeksi. Materiaali on tarkoitettu ensi 
kertaa ryhmään tulevalle.  
 
Meditaatiokirja taas saatavilla 

Kirjavarastoa on täydennetty. Nyt voit taas tilata seuraavaa kirjaa: Englanninkielinen meditaatiokirja – 
Strengtening my Recovery  

Tilausohjeet löytyvät kirjallisuussivulta www.aal.fi. 
 
ACA ovikyltit 

Kaikille Suomen ryhmille  on tilattu viime vuonna 2 kpl ACA:n ovikylttejä. Jos jokin ryhmä ei ole kylttejä 
vielä saanut, niin laittakaa sähköpostia osoitteeseen: tilaus(at)aal.fi. Kyltit toimitetaan postitse. Lisätie-
toa kylteistä löydät nettisivuiltamme huhtikuussa 2019 ilmestyneestä Perhosesta. 
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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 viitenu-
mero ja muissa maksuissa maksun aihe eli kuka maksaa ja mitä maksaa, esim. ryhmä-
tuki, lehti, leirimaksu jne.  
 
Tapahtumat 
Ryhmä voi ilmoittaa tapahtumista kotisivulla, jonne on linkki ACA:n nettisivujen Tapahtu-
mat-osiosta. 
 
ACA-lehti Perhonen 
Tekstejä ja muuta materiaalia voi lähettää osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi. Lehdessä jul-
kaistut 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 yhte-
näisyydestä. 

2. Ryhmämme tarkoitusperää varten on vain yksi perimmäinen auktoriteetti – rakastava Jumala il-
maistuna ryhmämme omassatunnossa. Johtajamme ovat vain luotettuja palvelijoita, he eivät 
hallitse. 

3. Ainoa vaatimus ACA:n jäsenyydelle on halu toipua vaikutuksista, jotka kasvaminen alkoholisti-
sessa 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 aikui-
selle lapselle. 

6. ACA-ryhmän ei tulisi koskaan antaa kannatustaan, rahallista tukea tai lainata ACA:n nimeä mille-
kään 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 palvelukes-
kuksemme voivat palkata eritystyöntekijöitä. 

9. ACA:ta sellaisenaan ei koskaan tulisi organisoida, mutta voimme luoda palveluneuvostoja tai toi-
mikuntia, 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 mainosta-
miseen. Säilytämme henkilökohtaisen anonymiteetin lehdistössä, radiossa, televisiossa ja eloku-
vissa. 

12. Anonymiteetti on kaikkien perinteidemme henkinen perusta aina muistuttaen meitä asettamaan 
periaatteet henkilöiden edelle.  
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