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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 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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KIRJOITA ACA-LEHTEEN – yhdessä teemme tämän lehden!

Kannen kuva: Harri

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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Mikä minua määrittää?
Talven hämäryydessä, lunta, joulua ja valoisuutta odotellessa, havahduin pohtimaan kuka oikeastaan olen
ja kuka minua määrittää. Talvi on ollut usein muutenkin rauhallisempaa hiljentymisen aikaa, mutta nyt
aika tuntuu välillä pysähtyvän. Sosiaalisen kanssakäymisen kavennuttua ympäröivä hiljaisuus tuntuu välillä entistäkin hiljaisemmalta. Ehkä se on hyväkin. Ajatukset saavat tilaa.
Pohdin mikä minua määrittää. Vuosi tai kaksi sitten sitten olisin päätynyt erilaiseen vastaukseen kuin nyt.
Pidän sitä hyvänä asiana. Onneksi olen voinut jatkaa kasvun tiellä ajan haasteista huolimatta. Olen päässyt
kokouksiin netin kautta silloin kun ryhmämme ei ole voinut kokoontua muuten. Olemme onneksi voineet
kokoontua taas myös ihan perinteisesti kasvotustenkin. Käsidesi, maskit sekä turvavälit tuovat hieman
uutta maustetta kokouksiimme, mutta tärkeintä että voimme kuitenkin tavata, tavalla tai toisella. Voin
pohtia asioita yksikseni, mutta oikeaan kasvuun tarvitsen yhteyttä muihin ihmisiin. Tarvitsen samaistumisen voimaa sekä "ihmispeilejä".
Hyvää loppuvuotta kaikille!
Kati
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Pyykinpesua
Olen ACA:ssa toista vuotta ja työstän ensimmäistä askelta. Tullessani olin paranoidisesti ihmiskammoinen
ja arvottomuuden tunteen invalidisoima. ACA:n ansiosta luottamus itseen, toisiin ja maailmaan on muuttunut näin paljon. Tekee mieli uskaltaa ottaa riskejä. Tulla näkyväksi, ottaa osaa, kokeilla laittaa maailmaan jotain itsestään.
Olen tänä keväänä aloittanut pyykkilistan läpityöstämisen. Tämä on toinen kirjoittamani tämäntyyppinen
katsaus, jonka avulla hahmotan missä nyt kuljen. Ja jostain tuntemattomasta syystä haluan julkaista sen.
Kiitos! Iloa ja Toivoa eheytymisen teille!
”30.7.
2) Meistä tuli hyväksynnän hakijoita ja kadotimme siinä ohessa identiteettimme.
Tekisi mieli laittaa jonnekin palstalle ilmoitus: Haetaan Hyväksyntää.
Eikö se ole inhimillistä?
Mutta onko se saatava joltakin tietyltä henkilöltä?
Se ei ole mahdollista.. En voi pakottaa ketään vastaamaan ilmoitukseeni. Ideahan juuri on, että en voi
tietää kuka sen näkee ja nähdessään ilahtuu..
En tarvitse kenenkään absoluuttista hyväksyntää. Kaipaan sitä, mutta tarvitsenko?
Ennemmin tarvitsen ihan tavallista hyväksyntää: "Hyvin sanottu." "Olet mielenkiintoinen ihminen." "Pidän
sinusta." "Kiitos."
5) Elämme elämäämme uhrin näkökulmasta, ja tuo heikkous vetää meitä puoleensa rakkaus- ja ystävyyssuhteissamme.
Uhrius on minun fantasiani. Se on kyvykkyyteni ja määrätietoisuuteni, sitkeyteni ja arvokkuuteni irvikuva.
Huippuunsa kehitetty taito kieltää itsensä. Ei minulla ole mitään tarpeita.
Uhrina minä voimaudun vihasta ja kostonhimosta. Itsetuho on minun voimani, joka voittaa kaikki muut
voimat. Se on minun vallassani. Olen vihdoin kokonainen, itseriittoinen, vahva, vahingoittumaton. Tämä
on omavoimaisuuteni lähde.
Uhrius on myös totuudellisuuteni irvikuva. Kärsin ja nauran sekopäisenä: Katsokaa itseänne! Millaiseksi te
minut teitte! Tässä on teille totuus itsestänne! Olen kostonenkeli.
Mutta kostonenkelillä on salaisuus. Se ottaa siivet selästään ja sanoo: Oikeasti minä olen ihminen. Minä
tarvitsen.
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6) Meillä on ylikehittynyt vastuuntunto, ja meidän on helpompi huolehtia muista kuin itsestämme; näin
meidän ei tarvitse katsoa liian läheltä omia virheitämme, jne.
On mahdotonta kieltäytyä auttamasta. Mutta on sellaisia päiviä, jolloin kukaan ei pyydä apuani. Niinä
päivinä minulla on aikaa katsoa läheltä virheitäni. Tämä on leikki, jossa etsitään virheitä ja ihastellaan niitä.
Olen virheellinen. Sehän on hienoa. Kaikki mikä kertoo, että olen ihminen, on hienoa. Minusta on tulossa
ihminen. Kenenkään ei tarvitse tietää sitä. Se on vielä salaisuus. Tänään löydän itsestäni tällaisen virheen:
Haluan kieltää heti alkuun vajauteni.
"Minussa ei ole yhtäkään virhettä. Olen täydellinen. Kaikki viallinen on itseni ulkopuolella."
Ensiaskelia ihmisyyteen..
12) Olemme riippuvaisia persoonallisuuksia, jotka kammoavat hylkäämistä, ja teemme mitä tahansa jatkaaksemme suhdetta, ettei meidän tarvitsisi kokea tuskallisia hylkäämisen tunteita, joita saimme eläessämme sairaiden ihmisten kanssa, jotka eivät koskaan olleet emotionaalisesti läsnä meitä varten.
Minä näen, että sinulla on tämä sama hätä.
Onko rakkaus totta? Minun on todistettava
sinulle, ja itselleni, että on.
Mutta minä en pysty!
Ei toinen ihminen voi olla toiselle jumala.
Sinä Saat Hylätä Minut. Minä Saan Hylätä Sinut. Se on ihmisten vapautta.
Meidän on hylättävä toisemme, ja annettava
tyhjyydelle mahdollisuus.
Kuka tietää, jos rakkaus tulisi kuin tyhjästä.”
Katja

Keijun salaisuus
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12 seuraava askelta
Tämä teksti on heitä varten, joille 12 askeleen elämäntapa on tuttu jo vuosien ajalta, mutta lopullista
hengellisen heräämisen päätepistettä ei ole vielä saavutettu. Samojen askeleiden läpikäyminen vuodesta
toiseen tuntuu puuduttavalta, mutta muitakaan työkaluja ei niiden tilalle ole vielä löytynyt.
Tässä on kartta, jolla eräs anonyymi, läheisriippuvainen, toimintahäiriöisessä perheessä kasvanut addikti
saavutti vapautumisensa. Tie ei ole helppo, ja se vaatii kanssakulkijoita, ryhmän tukea sekä suurta rohkeutta. Kannustan toipuvia ihmisiä perustamaan 12 askeleen ryhmien lisäksi edistyneiden ryhmiä, joissa
painopiste siirretään psykologian tasolta hengellisiin kysymyksiin näiden askelten avulla. Missään nimessä
alkuperäisiä 12 askeleen ryhmiä ei tulisi päivittää näillä askelilla eikä niitä tulisi käsitellä ryhmissä, joihin
osallistuu tulokkaita ja uusia toipujia. Alkuperäiset 12 askelta ovat suunnattoman arvokas kaava, joka toimii ihmisen psykologisen itsekasvatuksen välineenä. Yhtään askelta ei tule hypätä yli. Siinä vaiheessa, kun
psykologinen perusta on alkuperäisten askelten avulla rakennettu valmiiksi ja ihminen on itsestään vastuun kantava aikuinen, voidaan siirtyä seuraavalle tasolle.
Varovaisuutta ei voi korostaa tarpeeksi. Liian varhainen hengen tason tutkiminen tuottaa ainoastaan vaikeita mielenterveyden ongelmia ja suurta epätasapainoa. Näitä askelia ei ole tarkoitettu käytettäväksi,
ennen kuin siihen ollaan täysin valmiita, sillä ne tulevat tuhoamaan kaikki psykologiset defenssit yksi kerrallaan. Vanhan on kuoltava, jotta uusi voi syntyä. Vanhasta minuudesta ei voida kuitenkaan luopua, mikäli minää ei ole edes rakennettu valmiiksi. Olkaa tiellänne kärsivälliset.
Oman kokemukseni mukaan koko prosessi kestää minimissään seitsemän vuotta, jos siihen jaksetaan
kunnolla keskittyä. 3,5 vuotta ensimmäisten 12 askeleen läpi käymiseen, ja toiset 3,5 vuotta näihin. Lopulta nämä askeleet tulevat siirtämään teidät toisenlaiseen todellisuuteen. Ne tulevat liittämään teidät
korkeampaan voimaanne hyvin syvällisellä tavalla.
Askeleet ovat vapaasti käyttöön otettavissa, jaettavissa ja hyödynnettävissä. Kuitenkaan niitä ei tule
muuttaa sellaisten ihmisten toimesta, jotka eivät ole vielä perillä. Osa askelista voi tuntua käsittämättömiltä, mutta sitä mukaa kun tie etenee, mysteeri avautuu. Lopulta jokaisen ohjaaja on korkeampi voima,
ei kukaan toinen ihminen. Tällä tiellä joka ikinen on yhtä arvokas, yhtä kykenevä ja yhtä tervetullut saapumaan takaisin kotiin, joka on rakkaus.
Älkää kilpailko kuka on pisimmällä. Tukekaa toisianne. "Etsikää niin löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan."

Askeleet 13–24
13. Monet meistä jäivät keinumaan vuoroin toimintahäiriöisen minän, vuoroin toipujan identiteettien välillä, löytämättä todellista rauhaa. Sairautemme ei ollut kadonnut, vaan siitä oli tullut toipujaidentiteettimme varjo-osa, joka oli valmiina ottamaan hallinnan heti kun toipujaidentiteetti osoitti väsymisen merkkejä. Jos saimmekin torjuttua toimintahäiriöiseen käyttäytymiseen lankeamisen ja pidettyä toipujan identiteetin kasassa, se alkoi ajan myötä tulla liiankin kiteytyneeksi ja jähmettyneeksi. Emme tunteneet enää
iloa, vaan addiktoiduimme itse ohjelmaan ja toipumisen suorittamiseen. Tämä ei vapauttanut meitä kärsimyksestämme. Toipujina meissä tuli esiin myös elämälle vihamielinen, joustamaton ja autoritäärinen
puoli. Ymmärsimme, että sekä toimintahäiriöisen minän että toipujan identiteetti ovat pohjimmiltaan
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mielen rakenteita, jotka vastustavat ihmisen todellisen minän syntymää. Esitimme kysymyksen: jos minä
syvimmältä olemukseltani en ole toipuja enkä toimintahäiriöinen, kuka minä sitten olen?
14. Suostuimme tuntemaan epämukavuutta sen edessä, että emme tienneet keitä oikeastaan olemme,
eikä todellinen minuutemme ollut vielä syntynyt. Uskalsimme tarkastella sisäistä tyhjyyttämme uteliain
silmin.
15. Uskoimme, että korkeampi voima voisi paljastaa meille todellisen minuutemme, sekä palauttaa elämäämme ilon ja tarkoituksen. Luovutimme prosessin korkeamman voimamme haltuun päivittäisten rukousten ja meditaatioiden avulla. Kiinnitimme erityistä huomiota myös päivittäisiin elämäntapoihimme.
Emme laiminlyöneet perustarpeitamme, vaan huolehdimme itsestämme liikkumalla tarpeeksi, syömällä
terveellisesti, lepäämällä riittävästi sekä kohtelemalla armollisesti itseämme. Toipuminen koskee elämän
kaikkia osa-alueita: fyysistä, psyykkistä ja hengellistä tasoa. Toipujan työnä on fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin rakentaminen. Korkeampi voima huolehtii hengellisen tason avautumisesta.
16. Jatkoimme elämäntapaamme toipujina, mutta jos repsahdimme takaisin toimintahäiriiöön tai addiktioon, emme tuominneet itseämme vaan tarkastelimme kokemusta oppimisprosessina. Havaitsimme, miten toipujan ja toimintahäiriöisen minän identiteetit ovat oikeastaan toistensa peilikuvia.
17. Kirjoitimme toimintahäiriöisen minän ja toipujan persoonallisuuspiirteemme ylös, sekä hahmottelimme henkilökohtaiset elämäntarinamme. Teksteissämme käytimme yksikön kolmatta persoonaa eli
hän-kertojaa, sillä se etäännytti meidät tarkastelemaan mitä kuviota toistamme elämässämme.
18. Jaoimme tarinamme toisten toipujien kanssa. Keskustelimme havainnoistamme tuomitsemattomassa
hengessä. Harjoittelimme kommunikoimaan täysin totuudellisesti toisille toipujille eli tulemaan näkyviksi
kaikkine puolinemme. Etsimme elämäämme yhteyksiä, joissa meidän ei tarvinnut teeskennellä, esittää
eikä valehdella mitään. Halusimme tulla kohdatuiksi sellaisina kuin olemme.
19. Olimme nähneet oman psykologiamme valon ja varjon toimintahäiriöistä minää ja toipujaidentiteettiämme tarkastelemalla. Ymmärsimme, että todellinen minuus syntyy elämän tasolta eikä mielestä käsin.
Pyysimme korkeammalta voimaltamme, että meistä poistetaan elämää vastustavat rakenteet.
20. Hyväksyimme hengellisen prosessin epämukavuuden ja sen, että viimeistään tästä eteenpäin emme
olleet enää ohjaksissa emmekä lainkaan tienneet, mihin olimme matkalla. Jatkoimme totuudellisen kommunikaation ja aidon yhteyden rakentamista toisiin ihmisiin. Opettelimme vastapainoksi olemaan myös
täysin yksin ja hiljaisuudessa, jossa harjoittelimme kannattelemaan itseämme ja omia tunnetilojamme.
Näin rakensimme jämäkän sisäisen perustan itsellemme. Tässä vaiheessa korkeampi voima piiloutuu ihmiseltä ja jättää hänet työskentelemään täysin yksin, jotta hän vahvistuisi ja hänessä rakentuisi perusta
kannatella omaa todellista minuuttaan. Niin sanottu sielun pimeän yön kokemus on kenties raskain osa
prosessia, mutta sitä ei voida välttää. Se on hengellinen erämaa, jonka ylitse selviää ainoastaan huolehtimalla koko ajan omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan.
21. Aloimme tarkkailla erityisesti kehomme viestejä ja luottaa niihin. Mieleemme suhtauduimme armon
ja rakkauden kautta. Kuuntelimme sen luomia pelkoja, uhkakuvia ja luulemisia kuten lapsen puhetta.
Emme enää uskoneet mieltämme, mutta emme myöskään tuominneet sitä. Opettelimme rauhoittelemaan itseämme. Mielestä tuli sisäinen lapsemme. Lakkasimme uskomasta myös toisten ihmisten luomiin
pelkoihin. Ymmärsimme, että he jakoivat vain oman mielensä sisältöä, eikä se enää uhannut meitä ja etsimäämme totuutta.
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22. Meissä heräsi tarve tuntea korkeamman voimamme salattu todellisuus. Ymmärsimme, että kehomme
on linnamme, ja korkeamman voiman on synnyttävä kehossamme. Mielen tehtävä on antaa sille tilaa ja
väistyä, sillä mieli ei voi koskaan ymmärtää henkeä. Mielen nöyrtymisen kautta kehosta ja korkeammasta
voimasta tulee yhtä. *Todellinen minuutemme on korkeampi voima*. Vetäydyimme 40 päivän hiljaisuuteen, jossa keskityimme enimmäkseen rukoukseen, mietiskelyyn ja kehomme viesteihin. Hiljentymisen
pystyy toteuttamaan myös keskellä arjen velvollisuuksia ja perhe-elämää, mutta siitä tulee siivota väliaikaisesti pois kaikki turhat ja häiritsevät asiat, kuten sosiaalinen media ja liiallinen netinkäyttö, juoruileminen ja muu viihde. Myös lihan syöminen, sokerin ja alkoholin käyttö kannattaa lopettaa täksi ajaksi, jotta
keho saa puhdistua kunnolla.
23. Suostuimme tulemaan rakastetuiksi.
24. Todellisen minuuden syntymän saavutettuamme, jaoimme viisauttamme, elämäniloamme, toivoamme ja kaikkia lahjojamme maailman ihmisille siellä missä kuljimmekin.

Rakkaudella, anonyymi aikuinen lapsi & addikti
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Masennus ja Voima
Tämä on viime vuonna kansalaisopistossa maalaamani taulu "Masennus". Tämän vuoden puolella maalasin siihen vastakuvan, "Voima". Ei tarvinne selittää, kumpi on kumpi?
Ystävällisesti Lea
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Tiedotteita
Tapahtumat ja ryhmien kokoontumisajat löytyvät netistä: www.aal.fi
Poikkeavan tilanteen takia ryhmien toiminnassa voi olla nopeitakin muutoksia.
ISOT PUNAISET KIRJAT LOPPUVAT VARASTOSTAMME
Toimikunta on valmistellut kirjojen lisätilausta. Kirjatilaus ei ole edennyt, koska WSO:lla ei ole ollut graafista suunnittelijaan useaan kuukauteen edellisten jätettyä tehtävänsä. Nyt uusi graafinen suunnittelija on
aloittanut työnsä, mutta tarkkaa painoaikataulua emme vielä tiedä. Tiedotamme asian etenemisestä verkkosivuilla www.aal.fi.
VAK Vuosittainen asiakokous
on suunniteltu pidettäväksi Oulun kupeessa Liminganlahdella 19–20.3.2021.
Uudistunut ACA tulokaskansio
Uusi kansio on virallista WSO materiaalia, joka on nyt käännetty suomeksi. Materiaali on tarkoitettu ensi
kertaa ryhmään tulevalle. Tulokasvihossa ei ole tilaa puhelinnumeroille. Niitä varten voi tehdä irtolehden vihon väliin.
Meditaatiokirja taas saatavilla
Kirjavarastoa on täydennetty. Nyt voit taas tilata seuraavaa kirjaa: Englanninkielinen meditaatiokirja
Strengthening My Recovery Tilausohjeet löytyvät kirjallisuussivulta www.aal.fi.
The Laundry Lists Workbook: Integrating Our Laundry Lists Traits
The Workbook expands the brief description of the "Other" or Opposite Laundry List (BRB, p. 8). It contains concise questions to guide
the recovering adult child in reliving actual episodes that produced
feelings of inferiority, shame, guilt, and anger (emotional intoxication). This workbook outlines a recovery process for healing the injury and conflict caused by childhood trauma and its continued reenactment, and for withdrawing from emotional intoxication.
Hardcover-spiral
Kirjaa voi tilata myös Suomen ACA:n kautta www.aal.fi.
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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.
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