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“Erehdykset ovat merkkejä kasvusta. Muista olla lempeä itsellesi.”  

- 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 itsehoitomenetelmämme 12. askeleen kehyskertomuksen ver-
taukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat synnyttäneet meille monia luonteenvajavuuksia 
ja aiheuttaneet henkistä kipua, joista olemme ACA:n avulla alkaneet toipua. 12. askeleen kehys-
kertomuksessa toipumista verrataan perhosen vapautumiseen kotelosta.  
 
Luonnossa oikea perhonen tarvitsee kaiken sen voiman, minkä se saa kamppaillessaan itsensä 
vapaaksi kotelosta, jotta se selviytyisi perhosena. Näin on myös meidän kohdallamme. Meidän 
tulee elää kipumme läpi, koska juuri se kasvattaa meitä. 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.  
 

Seuraava ACA lehti ilmestyy kesällä 2019.  
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.  

osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi 
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ALKUSANAT: Uudessa palvelutehtävässä 
 
 
Löysin mukaan ACA:n toimintaan noin puolitoista vuotta sitten. Kynnys lähtöön oli ollut korkea. Ryhmän 
lehti-ilmoitus oli saanut kellastua ilmoitustaulullani useamman vuoden. Lopulta kokoukseen päästyäni 
kuulin ensimmäisen luetun askeltekstin ja pyykkilistan lisäksi ihmisten tarinoita. Samastuin luettuun, pyyk-
kilista tuntui kuin minulle kirjoitetulta ja ymmärsin miltä muista puhujista tuntui. Tiesin tulleeni oikeaan 
paikkaan. 
 
Olen tämän matkani varrella oppinut ja kokenut paljon. Omien asioiden ääneen kertominen jäsentää aja-
tuksiani. Minulle on ollut hyväksi myös hiljentyä kuuntelemaan toisten puhuessa heille sillä hetkellä tär-
keitä asioita. Monesti hiljaa kuunnellessa rauhoittuva mieleni herää hienoihin ahaa-elämyksiin: en ole yk-
sin. Omat vanhempani tekivät varmasti parhaansa omissa perheissään. Minä pääsin tutustumaan molem-
missa sukupolvien mukanaan kantamaan taakkaan ja otin siitä molemmilta vanhemmiltani osani – tupla-
kopin.  
 
Käyn kokouksissa, luen ja pääsin mukaan kotikaupunkini askel-ryhmään. Olen tutustunut ihmisiin ja alka-
nut tehdä palvelutehtäviä ja nyt pääsen aloittamaan Perhosen toimitustyössä. Olen ryhmissä ja muissa 
yhteisissä tapaamisissa saanut paljon tukea, lohtua ja toivoa. Palvelutehtävät tukevat toipumistani, saan 
antaa takaisin kun olen itsekin paljon saanut. Samalla myös opin tuntemaan itseäni ja muita paremmin. 
Välillä hieman kompastellen, mutta niinhän asioita oppii. 
 
Yhteinen lehti on mielestäni tärkeä monella tapaa. Se toimii toimikunnan ja ryhmien viestien välittäjänä. 
lehden sivuilla me kaikki voimme kertoa matkastamme ja toipumisestamme kuvin, runoin ja kertomuksin. 
Näin jaamme yhteistä kokemustamme tuesta, lohdutuksesta ja toivosta (kuten Isossa punaisessa kirjassa 
luvataan). Kiitos kaikille aineiston lähettäjille. :-) 
 
Hyvää kevättä meille kaikille, Kati 
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Rajoistani...  

 
 
Miten saada omat rajat, jos ne eivät ole päässeet lapsuudessa rakentumaan terveellä tavalla, tai ovat 
tulleet aina rikotuksi? Omat rajani ovat olleet sekavat: välillä olemattomat, häilyvät ja toisinaan taas läpi-
pääsemättömät. Pitkään olen ollut täysin suojaton, niin että sisään-ulos-päällekäynti on ollut mahdollista 
joka suunnasta. Sitten olen joutunut rakentamaan muuria ympärilleni, enkä ole päästänyt ketään lähelle, 
koska olen pelännyt tulla hyväksikäytetyksi. Joskus rajani myös katoavat täysin ja oma itse häviää vuoro-
vaikutussuhteessa. Minun rajattomuuteeni kuuluu esimerkiksi se, että yritän auttaa ja poistaa toisten 
mielipahaa. Eli ajattelen itseäni toisten mielestä käsin, kun yritän lukea heidän ajatuksiaan ja ottaa vas-
tuun heidän tunteistaan. Tarvitsen rajoja siihen, että en mene toisen mieleen enkä anna toisten tunkeutua 
omaani vallattomasti, vaan asetan selkeät rajat, huolehdin itsestäni ja annan toisen kantaa vastuun itses-
tään – omista ajatuksistaan, tunteistaan ja teoistaan. Kaikki eivät ole minun varassani. Rajat suojaavat 
myös stressiltä ja (mielen) kaaokselta. Muuten uuvutan itseni ja toinen ei saa olla oma itsensä ja oppia 
itsestään. Tämän vuoksi on ryhdyttävä rajojen uudelleen luomiseen. 
 
Millaiset ovat minun terveet rajat? Voivatko rajani olla yhtä aikaa lujat ja lempeät, vahvat ja pehmeät, ja 
turvalliset ja sallivat? Uskon niin. Mutta rajojen hakeminen on opettelua ja ei tapahdu hetkessä. Jos ne 
eivät ole päässeet rakentamaan varhaisessa vaiheessa, niin aikuisena uusien rajojen rakentelu ja niiden 
kanssa oleminen vie aikaa. Ensin on uskallettava purkaa muuria ja siivota sen jättämiä jälkiä. Eikä sitäkään 
voi tehdä hetkessä, muutoin on aivan suojaton. Täytyy aloittaa muurin pala kerrallaan ja samalla valmis-
tella sitä uutta suojaa. Ehkä se ei ole aivan haluamani kaltainen ja joudun purkamaan sitäkin, tai aloitta-
maan kokonaan alusta. Mutta omat itselleni sopivat rajat löytyvät kyllä. Ja se on rakkautta itseään koh-
taan, kun uudelleen rakentamiseen varaa tarpeeksi aikaa. Itselleni sopiva raja-aines on pehmeää ja lem-
peää materiaalia, kuin pörröinen kangas, joka tuntuu hyvältä iholla. Se on myös lujaa, eikä se mene rikki 
ensimmäisellä rajuilmalla. Se on kaunista ja juuri sen väristä kuin milloinkin haluan. Se kangas kestää niin 
tuulen, sateen, jään kuin kylmyydenkin. Se ei repeile tai rakoile, vaikka sitä vetäisi tai venyttäisi, vaan 
joustaa tarpeen tullen ja palaa paikoilleen omaan muotoonsa. Kangasta saa ja haluaa katsoa ja koskea, 
eikä se siitä hajoa. Mutta tarpeen tullen se muuttuu lujaksi ja vahvaksi, jos tarvitsee suojata ja puolustaa 
itseään ja omia oikeuksiaan. Kenties siihen tarttuu hyvät tuoksut, mutta ikäviä lemuja se hylkii ja tahrat 
saa pyyhittyä ja pestyä pois. Se on ihmeellistä kangasta, koska ei ole mitään mikä tuhoaisi sitä ulkoapäin, 
mutta sisältä sitä saa muokattua, muovattua, raotettua ja suljettua tarpeen mukaan. 
 
En voi rakentaa rajoja yksin ja niiden olemassaolokin perustuu sille, että niitä tarvitaan suhteessa muihin. 
Rajani eivät ilmeisesti näy kaikille samalla tavalla, vaan jotkut ylittävät niitä mielensä mukaan lukematta 
kieltokylttejä. Nämä ihmiset on kuitenkin parempi yrittää pitää loitolla rakennustyömaalta. Turvallisten 
rajojen rakentamiseen tarvitsen niitä ihmisiä, joilla on jo omat terveet ja selkeät rajat ja/tai, jotka ovat 
rakentamassa niitä itselleen, jolloin voidaan vuorotellen auttaa toisiamme purkuhommissa ja pystyt-tä-
misessä. Heihin uskallan luottaa, sillä he näkevät hankaluuteni vanhan muurin murtamisessa, mutta eivät 
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tuomitse minua siitä, vaan ymmärtävät, koska ovat itse kokeneet saman ja saaneet apua. Heidän kanssaan 
uskallan myös kokeilla uusien rajojeni lujuutta, sallivuutta, vahvuutta ja turvallisuutta. Uskallan olla vää-
rässä ja välillä piiloutua muurini suojaan. Mutta he eivät katoa tai hylkää, tai varsinkaan pommita tykillä, 
vaan odottavat että uskallan 'antautua', olla haavoittuvainen ja tulla kohdatuksi haavoineni. He hoitavat 
minua ja opettavat haavahoitoa, jotta pystyn itse huolehtimaan itsestäni ja voin jatkaa rajojeni testailua. 
Heidän kanssaan uskallan olla oma itseni, tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi uudisrakentamisenkin 
keskellä. Yhdessä olemme vahvempia ja opettelemme kunnioittamaan toistemme rajoja. Mahdollisesti 
myöhemmin tämä onnistuu myös niiden kanssa, jotka jatkuvasti haastavat rajojani ja voin päästää heidät 
tontilleni turvallisen etäisyyden päähän. Tätä varten voi olla myös tarpeen jättää hieman vanhaa muuria 
pystyyn. Terveet rajani kyllä kantavat, kestävät ja pysyvät, vaikka niihin yritettäisiin kajota. Omien rajojeni 
avulla tiedän kehen luottaa, uskallan olla oma itseni ja elää oman näköistäni elämää. 
 
*Sanna* 
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Eheyttä etsimässä  
 

Oulun Acat tekivät syysretken löytääkseen palan itseään. Jo menomatka kului rattoisasti kokemusta jakaen. Eikä 
edes tarvinnut riidellä siitä, että kuka saa ajaa. Ilmat suosi, mahtavat Kolin maisemat ja täysikuukin kunnioitti 
retkeämme. Saavuimme illansuussa majapaikkaamme tuoksuvan keittopadan ääreen, ehtoisan emäntämme 
huomaan. 
 
Tutustumisemme lomassa ilta vaihtui yöhön ja aamuun. Lauantaina vietimme tiiviisti itsemme kokoisen paperin 
ääressä kuvaten itseämme kirjoittaen, piirtäen ja värittäen niin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Työpajan lomassa 
valmistimme porukalla maittavaa lounasta. Kiireettömän ruokailuhetken keskeytti tuon tuostakin hillitön 
naurunremakka. 
 
Iltapäivän tauon aikaan pari Accaa suuntasi matkansa upeisiin Kolin kansallismaisemaan Ukkokolin mahtavaan 
huomaan. Tauon jälkeen palasimme paperille ja jaoimme tuntojamme itsetutkiskeluista eikä tunteen-
purkauksiltakaan vältytty. 
 
Seuraavaksi siirryimme tuunaamaan huolilaatikoita. Käytössämme oli retrotapetteja, joilla päällystimme 
laatikkomme. Uskomme kaikki vakaasti huolilaatikon toimintasysteemiin. Illalla kirjaamme lappusille huolemme, 
jotka pudotamme laatikkoon ja saamme rauhallisen yöunen. 
 
Kokemuksemme mukaan ohjelman parissa vietetyt viikonloput syventävät luottamusta, yhteenkuuluvuutta ja 
lisäävät itsetuntemusta. Viikonlopuissa vallitsee lempeä, hyväksyvä, turvallinen, kannustava ja kiireetön ilmapiiri. 
Viikonloput syventävät toipumisemme tietä viikottaisten kokousten ja ohjelman parissa. 

 
 

 
 Annikki, Inkeri, Kaisa ja Anneli 
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RUNOJA 
 

 
 

Havahduin. 
Etsin, ihmettelin. 

Katsoin kohti valoa. 
aurinkoa, kuuta, tähtiä. 
Näin myös jotain muuta, 
valoa hyvin kaunista, joka 

veti puoleensa. 
Hiljennyin. 

Vain olin ja valo tuli lähemmäs. 
Annoin valon lämmittää sisintäni. 

Valui kyyneleet silmistäni. 
 

                         - Valonsäde 
 
 

Elän elämää utta,  
tarve on mun jotain muuttaa. 
Versoo sisälläin asiat kauniit,  

tunteet pintaan nousevat. 
Jää sulaa. 

Rehellisyys, aitous, voima korkein,  
rakkaus, yhteisö, ystävyys, hiljaisuus. 
Minua kannetaan, ohjataan, autetaan.  

Leijun, annan virran kuljettaa.  
Luotan, päästän raskaasta irti.  

Kiitän. 
Hyvää matkaa toivotetaan!  

 
                            - Valonsäde 
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Tiedotteita  
 
 
Vuosittainen asiakokous pidettiin Alavudella, Vetämäjärven leirikeskuksessa 15–17.3.2019.  Vuo-
sittaisen asiakokouksen pöytäkirja liitteineen lähetetään ryhmille sähköpostilla ja julkaistaan 
www.aal.fi verkkosivuilla. 
 
Toimikunta esitteli uudet ACA-kyltit ja opastepohjan, jotka edellisessä vuosittaisessa asiakokouk-
sessa päätettiin tehdä. Toimikunta lähettää kullekin ryhmälle maksutta kaksi kappaletta kylttejä 
annettuun osoitteeseen,  ja ohjeistaa ACA-logon käyttöön liittyen. Opastepohja liitetään verkko-
sivuille, josta sitä voi kukin ryhmä tulostaa ja muokata mieleisekseen. 
 
VAK:n Palvelukäsikirja-workshoppien anti on toimikunnan jatkotyöstettävänä ja pyritään lähettä-
mään ryhmille käsittelyyn mahdollisimman pian.  
 
Toimikunnan uusi kokoonpano: Puheenjohtaja Toivo Seinäjoki, sihteeri Hanne Kuopio, kirjalli-
suusvastaava Henna Seinäjoki, webmaster ja rahastonhoitaja Sanna Oulu, perhosen toimittaja 
Kati Jyväskylä, kansainvälisten asioiden vastaava Leena Helsinki. Tiedotusvastaavan tehtävät 
hoitaa toimikunta yhdessä. 
 
Webmasterin työn helpottamiseksi toimikunta toivoisi, että ryhmät joilla on paljon muutoksia,  lä-
hettäisivät ryhmäluetteloon laitettavaksi Google docs-tiedoston, johon voisi muokata kätevästi 
nuo muutokset. Joillakin ryhmillä on tuollainen jo käytössä. 
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Tulevia tapahtumia  
 
 
Naisten ACA-viikonloppu niceweekend 
Rakastavan sisäisen vanhemman vahvistaminen Tammisaaressa 3–5.5.2019. 
 
Perinteinen ACA-kesäleiri on suunnitteilla heinäkuussa Äänekoskella, Kangaslammin leirikes-
kuksessa 22–29.7.2019. Leiristä ja sen yksityiskohdista informoidaan myöhemmin tarkemmin. 
Leirin vetovastuu on ryhmillä, ei toimikunnalla, joten ryhmiä rohkaistaan varaamaan ajoissa ve-
tovastuupäiviä leirillä! 
 
ACA-kesäpäivät 
Hyvinkäällä Kaitaniemen leirikeskuksessa 17–21.7.2019.  
Tapahtuma avoin myös jäsenten perheille ja läheisille. 
 
Vaellus 
Vaeltajat-ryhmä kokoontuu Karhunkierroksella 7.6–12.6. Sää- ja rääkkävaraus. 
 
 
Kansainvälinen tapahtuma: 
 
ACA:n maailmanpalvelun kokous on huhtikuussa Malmössä Ruotsissa, ja kaikki rekisteröidyt 
ryhmät voivat lähettää sinne edustajansa. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhtey-
dellä. Lisätietoja https://www.acaworldconvention.org. 
 
Lisää tietoa tapahtumista verkkosivuillamme www.aal.fi.  
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Ohjeistus ACA-kyltin ja opasteiden käyttöön 
 
 
 
Vuosittaisessa asiakokouksessa esiteltiin uudet, edellisen vuosittaisen asiakokouksen päätöksen mukaiset ACA-kyltit 
ja opastepohja. Toimikunta lähettää kullekin ryhmälle maksutta kaksi kappaletta kylttejä annettuun osoitteeseen. 
Mukana on myös ACA-logon käyttöön liittyviä ohjeita Opastepohja liitetään verkkosivuille, josta sitä voi kukin ryhmä 
tulostaa ja muokata mieleisekseen.  
 
ACA-logolla varustettua kylttiä saa käyttää ainoastaan väliaikaisena opasteena opastamaan tulokasta tai vierailijoita 
ACA-kokoukseen kokouspäivänä tai -iltana. ACA-kylttiä voidaan käyttää myös ei-pysyvissä tienviitoissa opastamaan 
ACA-tapahtumapaikalle. ACA-kylttiä ei saa käyttää pysyvänä merkkinä tienvarsilla tai kokouspaikan ikkunoissa tai 
ovissa, ettei ACA tulisi liitetyksi ulkopuolisiin toimijoihin.  
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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  ja tulokasesite sekä englanninkielisenä perusteoksemme 
“Big Red Book”. 
 
Ryhmäluetteloon muutokset: Otsikolla web-muutokset: webmaster(at)aal.fi 
 
Maksut 
Kaikki maksut maksetaan tilille SAMPO 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 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 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 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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