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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 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.
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.
osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi
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Kesämeininkiä
Pääsin viettämään yhden kesätorstain ACA:n kesäleirillä Äänekoskella, Kangaslammin leirikeskuksessa.
Matkalla leirille mieleeni nousi viime kesäinen muisto Jumijärveltä. Osallistuin silloin ensimmäistä kertaa
ACA:n tapahtumaan, oman kotikaupunkini kokousten lisäksi. Mieleeni olivat jääneet Jumijärven rauhallinen tunnelma, voimauttavat kokoukset, mukavat yhdessäolon hetket leikkien ja näytellen. Kokouksista ja
niiden ulkopuolella käymistäni keskusteluista jäi pohdittavaa ja elämän evästä pitkäksi aikaa. Myös Äänekoskelle oli helppo mennä. Tunsin itseni tervetulleeksi kun kättelin uusia, sekä jo osin tuttujakin ihmisiä.
Äänekoskella oli tarjolla tuttua ja turvallista rauhallista yhdessä oloa, kokouksia, tärkeiden asioiden jakamista ja pohdintaa... Kerkesin päivän mittaan ottaa muutamat päiväunetkin. Olen jo oppinut hieman löysäämään, huomaamaan levon tarpeen sekä suomaan sitä itselleni. Hyvässä porukassa voi tuntea kuuluvansa joukkoon, löytää mukavaa seuraa ja kömpiä riippumattoon kun siltä tuntuu.
Kesäiseen leirielämään kuuluu tietysti myös saunominen uimareissuineen. Kangaslammen saunaan olisi
mahtunut suurempikin porukka ja ihanan hiekkapohjainen, lämminvetinen lampi houkutteli polskuttelemaan useammankin kerran. Pienet kalanpoikaset eivät uimareita juurikaan hätkähtäneet, vaan palasivat
pikimiten takaisin puuhiinsa kun ihmiset nousivat takaisin saunomaan tai nauttimaan auringosta.
Kokemani kaksi ACA:n kesäleiriä ovat olleet minulle
mukavia, tärkeitä kokemuksia. Minusta on mahtavaa
kokea olevani ”omieni joukossa”. ”Arkielämän” ihanat
ihmiset joihin olen vuosien kuluessa tutustunut, joiden kanssa olen saanut jakaa iloja ja suruja, ovat tärkeitä ja rakkaita. Siitä huolimatta olen erittäin kiitollinen siitä, että saan jatkaa kasvuani ACA-ohjelman parissa. Saan jatkaa kasvua askel kerrallaan, eikä minun
tarvitse kulkea tätä tietä omavoimaisesti, yksin.
Olen osallistunut jo muihinkin ACA-tapahtumiin, jotka
nekin ovat olleet hienoja mahdollisuuksia kasvuun, lepoon, iloon. Kiitos kaikille, jotka ovat mahdollistaneet
nämä hyvät hetket.
Kiitos teille kaikille :-) Kati
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Saako voida aika hyvin?
Terapeutti on kesälomalla, mutta en ole kauhuissani. Kävin ACA-leirillä intensiivihoidossa ja saamassa näkökulmaa
elämääni, laittamassa mittasuhteita kuntoon. Kuulemani kokemuksen jako saunan lauteilla oli korvaamatonta ja
eräs mieltä vaivannut iso probleema ratkesi noin vain, helpon tuntuisesti. Kannettavana se oli tosi raskas, mutta
niin se menee, kun yksin kantaa.
Arjessa keskityn, että syön riittävän usein. Sisäinen lapsi pitää siitä, se pitää annoksista, jotka ovat minun sekä värikkäistä tuoreista vihanneksista ainakin näin kesällä. Se pitää sormilla syömisestä. Ruokaa saa jättää, kun on kylläinen ja
lisää saa ottaa, jos mahassa on vielä tyhjiä koloja. Se pitää siitä, että marjoista jää sormiin väri. Tutuksi tullut sisäinen
lapsi on 5 tai 6 v. Se ei aina huomaa, että on nälkä. Silloin alkaa kädet täristä.
Sisäinen lapsi myös seuraa ylivalppaana autoja ja ihmisiä. Sitä pelottaa usein, että joku seuraa, koska sijaisisä hiippaili
niin paljon. Pelkäsi se autoja ja ihmisiä jo ennen sijaisisääkin. Huostaanoton jälkeen pelotti kävellä yksin lastenkodista
kouluun pari korttelia, koska rekka-auton kuski oli tutkimassa rekkansa rengasta matkan varrella. Mietin, että siellä renkaassa on huumeita. Mistä ihmeestä oon edes tiennyt kuvitella moista 7-vuotiaana?
Sijaisisä aukaisi vessan oven ja tuli suihkuhuoneen ovesta sisään. Luki kirjekaverin kirjeet ja unohti ne aukinaisina hellan
viereen. Mainitsi, miten on loukkaavaa, että mun äiti on alkanut teipata paksut kirjekuoret kiinni. Kirjoitin äitille, että
teippaa kunnolla, täällä ei voi luottaa kehenkään. Lopulta pyysin siskoa viemään isot pussit äitin kirjeitä yläasteelle lokeroon, joka oli tarkoitettu koulukirjoille. Ala-asteella kyläkoulussa ei ollut lokeroita. En ole tajunnut kiittää siskoa. Myöhemmin poltin kirjeet leivinuunissa. Jätin muistoksi yhden, jossa äiti kysyi kysymyksiä yhteisesti multa ja siskolta, mikä
on meidän lempiruoka ja lempiaine koulussa, mistä aineesta emme tykkää. Isäkin kirjoitti joskus, lyhyesti harakanvarpailla. Se kysyi, miten runnaa. Kukaan muu ei käytä samaa sanaa kuin isä.
Aikuinen minä polttaa paljon tupakkaa. Mutta ei koulussa eikä töissä. Hiljaisina iltoina tai livemusiikin äärellä pihalla.
Se on ihan ok, koska kaikesta vahingoittavasta ei tarvitse yrittää luopua kerralla. Tiedän, mitä tarvitsen enkä tarvitse
sellaista, jonka joku muu on määritellyt. En tarvitse tukkaan lakkaa ja pöyheyttä, vaikka työkaveri sanoi, että näyttäisin
ihan hyvältä, jos joskus edes laittaisin niin. Aikuisiällä ymmärsin, että olen ollut meikeille aina allerginen, siihen asti
luulin, että tukkoinen olo oli normaalitila. Joskus laitan jalkoihin hajuvettä, että haistan sitä vähän, mutten niiskuta
kaiken aikaa. En tarvitse lihaa ruokavalioon, vaikka monesti kahvipöydissä on kova murhe vegaanien proteiinin saannista.
Tarvitsen omaa aikaa, että palaudun sosiaalisesta olemisesta. Tarvitsen eläimiä, peltomaisemia ja joogaa. Tarvitsen
kirjoja, vaikka kaikki muka löytyykin netistä. Olen sitä lajia, joka ostaisi puhelimen ilman kosketusnäyttöä, jos niitä vielä
saisi. Kummityttö lähettää ääniviestejä ja videoita leikeistä, hän on kasvanut luurin kanssa ja niin se on, sukupolvien
välissä on siihen kuuluva tapakuilu. Tarvitsen hölkkää ja punttien nostelua naisten kuntosalilla vihan ja turhautumisen
purkuun. Tarvitsen minua ymmärtäviä ihmisiä ACA-ryhmissä ja hiljaista, lempeää hyväksyntää. Tarvitsen isoveljen,
– siskon ja äidin korvikkeita. Isäkorvikkeiden ilmaantumiseen en ole toistaiseksi ollut valmis.
Kesän jälkeen jatkan opintoja. Lähdin kouluttautumaan uudelleen, edellinen koulu jäi kesken kauan sitten. Siitä epäonnistumisen häpeästä kesti selvitä melkein 10 vuotta. Ja siitä häpeästä että tuollainen hävettää, vielä pari. Molemmat
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vanhemmat ovat ladelleet aina kovat vaatimukset. Armeijaankin olisi pitänyt naisena mennä ja osoittaa olevansa se rohkea, joka piti olla. Sen jälkeen lukea yliopistossa niin, että tulee professorin juhlat. Nyt musta tulee hoitaja sairaalaan,
eikä kukaan perheessäni toista pikkuveljeä lukuun ottamatta tiedä sitä. Siis siinä biologisessa perheessä, ACA-perheessä
tietää moni. Jos kutsun valmistujaisiin ne kaikki, jotka ovat tukeneet opiskeluani pelkästään tähän mennessä, niistä bileistä tulee valtavat. Pitänee lotota?!!
Illalla käperryn puhtaisiin lakanoihin, jotka olen jaksanut itse vaihtaa. Hiukset ovat puhtaat ja varpaat, sillä olen jaksanut
käydä suihkussa. Tyynyn päälle on levitetty pyyhe, tukka kuivaa aamuun mennessä melkein kuivaksi. Aamulla sidon
tukan taakse kiinni töitä varten, en tarvitse hiuksia enää kasvojen suojaksi, koska kasvojen paljastuminen ei hävetä enää.
Sijaisvanhempien viimeisestä tapaamisesta lienee jotain 12 vuotta, isän näkemisestä ehkä 4 ja äidin 3. Voi olla, että
enemmänkin, en jaksa laskea. En tarvitse perhedraamaa enkä ketään vetämään mua pinnan alle. En loputonta syyllistämistä ja ivaa. Heidän aiheuttamista vahingoista toipuminen on vienyt ja vie helvetillisen kauan. Tämän vuoden kesäleirillä sain silti iloita 5 vuoden levollisesta raittiudesta ACA:n tuella. Harvoin on viikko, jolloin en ole päässyt kokoukseen.
Palvelutehtävät ryhmässä, viikonlopuissa ja leireillä ovat kiinnittäneet mut tärkeällä tavalla yhteisöön.
Mielen taustalla on silti päivittäin ajatus, jotain pahaa mahtaa tapahtua. Ei elämä voi tällaista olla? Onko toimintahäiriöttömien elämä tällaista? Että asiat sujuu ja jaksaa askareensa ihan hyvin pääasiassa melkein joka päivä? Välillä hommat
tyssää, mutta niissäkin tilanteissa näkee siunauksen melkein heti? Ei kai elämä mitenkään voi näin huoletonta olla? Viimeksi kun luotin elämään paljon, taisin olla aika nuori, sijaisperheessä ja luulin, että nyt olen tullut turvaan. En arvannut,
että 11 vuoden jälkeen pystyy hylätä sijaislapsensa toiseen kaupunkiin niin kuin palan paskaa. Ihan hullun pitkä näyttelijäsuoritus sillä sijaisäidillä! Että oli muka kiinnostunut millään inhimillisellä tavalla. Oli siinä perheessä se isäkin. Kerran
se isä sanoi heidän taas riidellessä, että Raamatussakin lukee, että mies on perheen pää. Äitihirviö vastasi siihen, että
pää kiinni!
Pelkään, että tämä hyvä olo päättyy katkeralla tavalla ja löydän itseni taas myrskyn silmästä, vaikka niin kovasti haluan
toipua ja viettää rauhallista elämää. Kauhukuvissa pyörii monenlaisia mielikuvituksellisia asioita: että mun autolleni tehtäisiin ilkivaltaa, hella jäisi päälle ja asunto palaisi, eräs stalkkaileva nettituttavuus menneisyydestä pääsisi yllättämään
ja muiluttaisi mustalaiskavereidensa kanssa, läheiset jostain absurdista syystä tahtoisivat kadota elämästäni, lemmikit
kuolisivat traagisesti ja yllättäen (joka on tosin täysin mahdollista), joutuisin taloudelliseen ahdinkoon ja näkisin nälkää,
siskoni kuolisi päihteisiin, äitini kuolisi hoitamattomaan diabetekseen tai parisuhdeväkivaltaan, sairastuisin itse syöpään
tai vaipuisin psykoosiin jne.
Yritän luottaa edes vähän elämään joka päivä. Eipäs kun ai niin, lakkaan sittenkin yrittämästä. Rukoilen sen sijaan ja
pyydän apua, että osaisin luovuttaa ja antaa KV:n huolehtia musta ja ohjata. Kokemus on osoittanut, että KV kuuntelee
ja jopa tarkoin. Kaikki sivulauseetkin.
Paula Pallontallaaja
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ACA-perhepäivien kuulumisia Kaitaniemeltä
ACA-perhepäivät järjestettiin heinäkuun puolenvälin tienoilla Kaitaniemen leirikeskuksessa Hyvinkäällä. Viiden päivän
aikana perhepäivillä kävi 51 ihmistä ja viisi koiraa, joten uusiakin ystävyyssuhteita syntyi varmasti useita. Kaitaniemen
leirikeskus sijaitsi todella kauniilla paikalla järven rannalla. Keskukseen kuului kaksi erikokoista saunaa, uimaan pääsi
kahdelta laiturilta, käytössä oli kajakkeja ja soutuvene sekä paljon erilaisia ulkopelejä, trampoliini, liukumäki ym. Palavereja pidettiin grillikodassa sekä luonnonkauniilla grillipaikalla metsän siimeksessä.
Perhepäivien ohjelmaan kuului paljon saunomista ja uimista, grillailua ja meditointia. ACA-palavereja oli päivittäin
kolme ja oheisohjelmana nautittiin maalaamisesta, improilusta ja leiriolympialaisista.
Lauantai-iltana pidettiin karaoke-bileet, joiden aikana saatiin kuulla useita hienoja tulkintoja niin lasten kuin aikuisten
lastenkin esittäminä.
Henkilökohtaisesti perhepäivien parhainta antia oli yhteisöllisyyden tunne. Niin lapset kuin aikuisetkin kohtasivat toisensa, antoivat toisilleen tilaa, jakoivat kokemuksensa, toivonsa ja niin paljon muuta.

<3 Marjo
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2019 Annual Business Conference
Malmössä, Ruotsissa
Aamu alkoi hyvin varhaisella lentokentälle lähdöllä Kuopiossa. Jännitti vähän, mutta helpotti ajatus, että matkakumppani odotti Helsingissä ja jatkaisimme yhdessä Tanskan kautta Malmöön. Malmössä ennätimme mukaan Annual Business Conferencen touhuun jo aamupäivällä. Saimme nimilaput, äänestyskyltit ja ison kansion, johon oli
koottu 164-sivuinen Delegate Binder, edustajan käsikirja. Edustajia oli paikalla muutamia kymmeniä, ja parikymmentä edustajaa osallistui etänä Zoom-työkalun välityksellä. Yhteensä 24 maasta oli edustajia paikalla tavalla tai
toisella.
Kokous sujui hyvässä hengessä ja pikkuhiljaa aloin tottua kokouskäytäntöön, joka alkuun tuntui tottumattomasta
aika sekavalta. Kuulimme WSO:n eri komiteoiden ja virkailijoiden raportteja kuluneen kauden asioista. Käsiteltäviä
asioita pystyi seuraamaan sekä seinältä että kansiosta, johon saattoi myös tehdä muistiinpanoja. Kaikki tuntui hyvin
mielenkiintoiselta ja oli hienoa nähdä ja kuulla, miten hyvässä hoidossa toveriseuramme asiat maailmanpalvelutoimistolla ovat.
Pian oli vuorossa myös uusien aloitteiden käsittely. Onneksi olin tutustunut käsiteltäviin aloitteisiin jo etukäteen,
muuten olisi ollut hankala omaksua kaikkea tietoa kerralla. Kokouksessa keskusteltiin innokkaasti mutta sopuisasti
aloitteiden aiheista. Rohkaistuin itsekin tekemään pienen muutosehdotuksen erääseen tekstiin. Ehdotukseni ei
mennyt läpi, mutta se ei haitannut lainkaan – ehdotusta seuranneen keskustelun aikana huomasin itsekin, että toinen tekstimuoto oli parempi. Ryhmäomatunto toimi! Osa asioista jätettiin lepäämään yön yli, ja niiden käsittelyä
jatkettaisiin perjantaina.
Oli upeaa tavata kasvotusten ihmisiä, joiden kanssa oli aikaisemmin vain vaihtanut sähköpostia tai osallistunut
Skype-kokouksiin kuukausittain. Tunne kuulumisesta maailmanlaajuiseen rakastavaan perheeseen oli voimakas ja
toi todella hyvän olon. Oli ihana tavata myös suomalaisia ACA-ystäviä, joita ei ollut nähnyt pitkään aikaan. Vaikka
päivä oli pitkä, se oli myös hyvin antoisa.
Perjantaina vuosittaista asiakokousta jatkettiin heti aamulla siitä mihin torstaina illalla jäätiin. Kuultiin lisää komiteoiden raportteja ja katsaus kirjallisuusasioihin. Jatkettiin torstaina kesken jääneiden asioiden käsittelyä ja niistä äänestämistä. Välillä kokouksessa käytössä olleet Robert’s Rules -säännöt hermostuttivat – tuntui, että ne veivät kokousta pois ACA:laisesta ryhmäomantunnon hakemisesta kohti korporaatiomentaliteettia. Ymmärsin toki, että valtava asiamäärä täytyi pitää kasassa, ja tiettyjä käytäntöjä noudattaa. Välillä vaan tuntui turhauttavalta seurata, mikä
”motion” oli milloinkin ”seconded” ja mistä missäkin hetkessä äänestettiin – sitä nimittäin tehtiin ja paljon! Äänestettiin siitä, keskustellaanko jostain ”motionista”, ja jos keskusteltiin, niin sitten äänestettiin siitä, oliko keskusteltu
jo riittävästi ja voitiinko siirtyä äänestämään, ja vasta sitten äänestettiin siitä itse asiasta. No, näin ainakin varmistettiin, että kaikki näkemykset tulivat kuulluiksi ja aloitteita tarkasteltiin monista näkökulmista.
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Koko ajan kokouksen henki säilyi hyvänä ja rakkaudellisena, eikä mitään ”juntattu” väkisin, vaan kaikesta keskusteltiin ja sitten vasta äänestettiin. Useita asioita jätettiin jatkovalmisteluun erilaisille toimikunnille, ja toimikuntien tuotokset julkistetaan joko jälkikäteen tänä vuonna tai viedään hyväksyttäväksi vuoden 2020 ABC:iin. Vuosittaiseen
asiakokoukseen voi osallistua myös etänä Zoom-alustalla, joten toivottavasti Suomesta saadaan edustaja tästä
eteenpäin jokaiseen ABC:iin vähintäänkin etäyhteydellä.
ABC:n keskustelujen nauhoitteet ja kokouksen materiaalit voi jokainen ladata tutkittavakseen ACA WSO:n sivuilta,
https://acawso.org/abc/.
Kahden täyden ”nine to five” kokoustyöpäivän jälkeen oli hienoa siirtyä viikonlopuksi nauttimaan Annual World
Conventionin mahtavasta meiningistä hienoine puhujineen, workshopeineen ja juhlaillallisineen – diskoa unohtamatta! Iloisia tunteita ja hauskaa piisasi! Osa AWC:n workshopeista on ladattavissa sivulta
https://acawso.org/2019/07/02/awc-2019-service-related-workshops-available-for-free-download/. Olen kiitollinen, että sain kokea kaiken tämän.
Palveluterveisin
Hanne, Suomen Intergroupin edustaja (delegate) ABC 2019 Malmö, Ruotsi
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Tiedotteita
Uusi ryhmä aloittaa Järvenpäässä lauantaina 14.9.2019
Ryhmä kokoontuu lauantaisin kello 17–19
Paikka: Järvenpään Vanhan kirkon Tornihuone, osoite Kirkkotie 2
Muutoksia toimikunnan kokoonpanossa: Puheenjohtaja Toivo Seinäjoki ja kansainvälisten
asioiden vastaava Leena Helsinki ovat joutuneet vetäytymään henkilökohtaisista syistä toimikunnan työskentelystä. Toimikunta on elokuun kokouksessaan miettinyt mitkä asiat ovat ACA:n toiminnan kannalta keskeisimpiä sekä priorisoinut ja jakanut tehtäviä osin uudelleen. Toimikunnassa
jatkavat: sihteeri Hanne Kuopio, kirjallisuusvastaava Henna Seinäjoki, webmaster ja rahastonhoitaja Sanna Oulu, perhosen toimittaja Kati Jyväskylä, Tiedotusvastaavan tehtävät hoitaa toimikunta yhdessä.
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

Kansainvälisistä tapahtumista:
ACA:n maailmanpalvelun kokous pidettiin 25–26 huhtikuuta Malmössä Ruotsissa.
Suomesta paikalla oli Hanne Kuopiosta.
ACA:n viides Eurooppa-kokous pidettiin Valko-Venäjällä Minskissä 27.7.2019.
Suomesta paikalla oli Päivi Karjaan ryhmästä.

Etsintäkuulutus:
Kirja etsii lukijaa: Iso punainen kirjamme kaipaa ääneen lukijaa. Tekstiä on hyvä lukea, mutta
monesta olisi mukavaa myös nauttia siitä äänikirjana. Jos olet kiinnostunut osaaja ja koet tällaisen palvelutehtävän omaksesi, voit vaikka laittaa viestin osoitteella aal@aal.fi
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Naisten ACA-tapahtuma
Hyvinkäällä Kaitaniemen Leirikeskuksessa 20.–22.9.2019
Tapahtumassa ACA palavereja, oheisohjelmana taidelähtöistä työskentelyä
ja leikkimielistä illanviettoa teeman ympärillä.
Kaitaniemen leirikeskus on luonnonkauniilla ja rauhallisella paikalla Sykärin rannalla.
Leirikeskuksessa on mökkimajoitus n. 40 henkilölle ja yhteiset keittiö- ja peseytymistilat.
Rantasaunasta pääsee suoraan järveen pulahtamaan.
Tapahtuman alustava hinta on 35€/henkilö (riippuen osallistujamäärästä).
Hinta sisältää majoituksen sekä ruokailun.
Sitovat ilmoittautumiset 13.9.2019 mennessä niceweekend.acasuomi(at)gmail.com
(tämän jälkeenkin voi kysyä vapaita paikkoja)
Järjestäjä: NiceWeekend ACA ryhmä
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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 englanninkielisenä perusteoksemme
”Big Red Book”.
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

13

