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PERHONEN - Alkoholistien aikuisten lasten tiedotuslehti 
 
Alkoholistien aikuiset lapset on keskinäiseen apuun ja itsehoitoon perustuva ryhmä. Jäseniä 
ovat sellaiset aikuiset henkilöt, joiden lapsuuden perhetaustaan on kuulunut toimimattomassa 
perheessä kasvaminen. Tällaista toimimattomuutta on voinut olla vanhempien alkoholismi, voi-
makas uskonnollisuus, perheessä vallitseva väkivaltainen, ankara tai arvosteleva ilmapiiri. Jou-
kossamme on myös ihmisiä, jotka kokevat yleisesti ottaen lapsuuden perheessä olleen jotain 
pielessä.  
 
Yhteistä meille on halu kasvaa terveiksi aikuisiksi. Ryhmämme ovat avoimia. AAL:n ainoa jäse-
nyysvaatimus on halu toipua toimimattomassa perheessä kasvamisen vaikutuksista. Monet 
meistä ovat tunnistaneet itsensä pyykkilistan ominaispiirteistä ja tulleet lähimpään AAL-
ryhmään.  
 

Lehden nimi PERHONEN perustuu itsehoitomenetelmämme 12. askeleen kehyskertomuksen ver-
taukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat synnyttäneet meille monia luonteenvajavuuksia 
ja aiheuttaneet henkistä kipua, joista olemme AAL: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. AAL 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 voi tilata itselleen kotiin paperiversiona AAL:n web-sivujen kautta tai laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen perhonen(at)aal.fi. Lehden hinta 8 € vuosi. Lehti ilmestyy noin 4 ker-
taa vuodessa. Lehden voi myös ladata netin kautta pdf-tiedostona osoitteesta www.aal.fi koh-
dasta materiaalit. 
 

Kirjoittajat vastaavat itse kirjoitustensa sisällöstä. Ne eivät edusta AAL:n kantaa kokonaisuudes-
saan.  
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KIRJOITA AAL-LEHTEEN – yhdessä teemme tämän lehden! 

 
Voit kirjoittaa omista toipumiskokemuksistasi, tunteistasi ja ajatuksistasi. Voit kirjoittaa 
myös, millaisia oivalluksia ja ajatuksia toipumisohjelmaamme tai AAL-toimintaan liittyen 

olet kokenut. Lehteen voi lähettää myös runoja, sarjakuvia ja piirroksia. 
 

Myös AAL-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 AAL:n jäseniä haastatella ja tehdä lehteen ju-

tun. Kaikki aineisto on tervetullutta.  
 

Seuraava AAL lehti ilmestyy maaliskuussa 2016.  
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.  
tulee lähettää viimeistään helmikuun loppuun mennessä:  

perhonen(at)aal.fi 
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ALKUSANAT: Irrottautuminen 
 

Kirjoitin tähän oman irrottautumiseni tarinan. Kirjoituksesta tuli painokelvoton, joten en jul-

kaise sitä. Terveisin Hanna Oulusta. 

 

”Puheenvuorot kuvaavat myös äärimmäisen tärkeää perheestä irtautumisen työtä, joka on 

tarpeen saadaksemme selkeyttä elämäämme. Perheistämme irtautuminen tarkoittaa tervei-

den rajojen asettamista ja itsemme viemistä pois meitä vahingoittavista tilanteista ja perhe-

kriiseistä, jotka ovat yleisiä toimintahäiriöisissä perheissä. Usein aikuiset lapset kamppailevat 

ACA-ohjelmassaan, koska he eivät tunnu pystyvän katkaisemaan suhteitaan tuhoisiin ja ma-

nipuloiviin sukulaisiinsa. Emme voi kasvaa ja löytää todellista sisäistä minäämme, niin kauan 

kuin olemme kietoutuneet perheen näännyttävään ja epäterveeseen toimintahäiriöön. Irrot-

tautuminen toimintahäiriöisestä perheestä on terve vastarinnan merkki. Näin toimimalla 

uhmaamme perhevalheen arvovaltaa. Teemme selväksi, ettemme ole enää lojaaleja kieltä-

miselle ja toimimattomille perherooleille.” 

 

      Iso kirja s. 124-125 

  
Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization 
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30. Mingus Mountain ACA retreat Arizonassa

11.-13.9.2015 

 

Arizonan vuoristossa, lähellä Precottin kaupunkia järjestettiin kolmatta kymmenettä kertaa vii-

konloppuretriitti syyskuussa 2015. Olin nähnyt edellisen vuoden ilmoituksen, ja heti tämän näh-

tyäni tunsin, että tuonne on pakko päästä. 

Ostin lentoliput jo aikaisin keväällä Los Angelesiin ja takaisin (528 €), vaikkei vielä siinä vaihees-

sa ollut varmuutta siitä, saanko töistäni vapaata. Pari aal-kaveria ilmoittautui reissuun mukaan, 

Krisse Tampereelta ja Erkki Jyväskylästä. Ja kun syyskuu koitti, me lähdettiin. 

Vuokrasimme auton LA:sta ja ajelimme pitkästi yli puoliaavikon. Vuoriston pelottavia serpentii-

niteitä puikkelehdimme loppumatkasta. Prescottiin saavuimme parahiksi katselemaan peri-

amerikkalaista juhlakulkuetta, jossa marssivat kaikki kaupungissa vähänkin jotain puuhaavat: 

koulut, seurat ja yritykset. Huumaava metallinen kilkatus täytti korvamme kun pysäköimme ma-

japaikan eteen: 13 vuotta maan uumenissa kasvavat kaskaat olivat lemmenpuuhissa ja etsivät 

kavereita sirkutuksellaan. Iltasella saimme vierailla Scottin ja Phyllisin kotona illallisella. Olin tu-

tustunut heihin Kööpenhaminan AAL-maailmankokouksessa. He ovat aktiivisia maailmanpalve-

lun avustajia. Phyllis toimittaa uudelleen ilmestymisensä aloittanutta nettilehteä CommLinea, 

joka löytyy ACA:n sivuilta. Scott ja Phyllis muistelivat maailmankokousta, joka kolme vuotta sit-

ten oli ensi kerran Euroopassa. 60 ihmisen kokouksessa oli 20 Suomesta! Teemme siis jotain 

oikein. Ehkä taika on siinä, että näemme toisiamme monta kertaa vuodessa erilaisissa aal-

tapahtumissa eri puolella Suomea? 

Arizonan retriitissä olimme ainoat ei-USA-laiset. Muutoin suuri kansakunta oli kyllä laajalti edus-

tettuna. Osallistujia oli niin Hawaijilta, Alaskasta kuin Itärannikoltakin. Yhteensä meitä oli noin 

160, osa mukana vain päiväseltään, osa koko ajan. Ruokailun järjestivät tämän seurakunnan 

omistaman leirikeskuksen vapaaehtoiset. Istuimme yhdeksän hengen pöydissä, ja super-

sosiaalisten amerikkalaisten ansiosta ei pöydän vastakkaisella puolelle istuvien puhetta voinut 

erottaa. (suomeksi = kauhea mökä). 
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Leiri oli yli 2000 mertin korkeudessa mäntymetsän keskellä. Maa oli oudon paljas, koska ilmasto 

oli kuivaa. Ei sammalta missään. Laajan aukean ympärillä oli ison omakotitalon kokoisia majoi-

tusrakennuksia, kokoustiloja ja ruokala. Huvittavia olivat pikku golf-kärryt, joita vapaaehtoiset 

olivat tuoneet heikkojalkaisten avuksi. 

Ohjelma oli varsin monipuolinen. Oli mietiskelyä, joogaa, ravitsemusterapeutin luento, äänitera-

piaa, psykologin luento aivojen fysiologiasta, ulkoilua, vaellusta, mindfulness-harjoituksia ja pa-

risuhdeterapiaa. Illalla oli mukava ja letkeä leirinuotio lauluineen kitarasäestyksellä. Näiden li-

säksi oli perinteisiä askel- ja muita aal-palavereja, esim. kummitoiminnasta. Palavereissa oivalsi 

hienosti sen, että riippumatta kielestä tai kulttuurista, meidän ihmisten ongelmat ovat samanlai-

sia, ja voimme ymmärtää toisiamme. 

Tarjosin ohjelmaan suomalaisen palasen pitämällä tunnin harjoituksen Muksuopin mahdolli-

suuksista aikuisille lapsille. Panin osallistujat miettimään asioita hiljaisuudessa (tämä oli amerik-

kalaisille ensin aika vaikeaa, mutta vähitellen sekin onnistui – ja meitä oli sentään 60 paikalla 

salissa). Millä uudella tavalla he voisivat korvata hankaluutta aiheuttavan käyttäytymisensä? Mil-

lainen hauska nimi uudella tavalla voisi olla? Kuka voisi olla voimahahmo? Mitä hyötyä uudesta 

tavasta olisi? Kuinka palkitsen itseni? Uuden tavan tuli olla konkreettinen käytöksen muutos, ja 

alkuun tosi pieni juttu. Ei niin, että minusta tulee huolellinen persoona, vaan esim. että kerran 

viikossa pöytäni on siisti. Palkitseminen saisi olla runsasta, ja uusi tapa hauska omaksua. Eihän 

kukaan tee mitään, jos se ei ole hauskaa! 

Lauantaina satoi vettä kuin saavista kaataen, jopa rakeina välillä. Arizonalaiset hihkuivat onnes-

ta! Siellä sadetta on tosi harvoin, ja hellettä turhankin usein. Suomalaisittain erikoista oli Juma-

lan vilahtelu puheessa. Yhden palaverin päätteeksi vetäjän ehdotuksesta luettiin Isä meidän- 

rukous, jolloin yksi osallistujista sanoi, että hän ei sitä halua lausua, mutta osaa olla hiljaa sen 

ajan kun muut rukoilevat. Näin tapahtui. Ruokailujen aluksi laulettiin joku harras mutta reipas 

laulu. Leirin lopussa lauloimme englanninkielisen muunnelman karjalaisesta kansanlaulusta Lii-

o-lii. Tämä sama laulettiin myös Riikassa ja Helsingissä pidetyissä Euroopan aal-ryhmien ko-

kouksissa. 

AAL:n vaiheet ovat USA:ssakin olleet monenlaisia. On ollut hyvinkin hiljaisia kausia, jolloin leirin 

jatko on ollut kiikun kaakun, kun osallistujia on ollut alle kymmenen. Punaisen kirjan myötä 
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toiminta sielläkin on vilkastunut. Ilman kahta aktiivista alullepanijaa ei leiriä kuitenkaan olisi jak-

settu järjestää näin kauan. 

Oli se aika mykistävää olla yhtenä 160 hengen aal-viikonlopussa. Suvaitsevaa, moniäänistä, 

iloista, ymmärtävää ja monimuotoista, ja sillä ihmeellisellä tavalla tutuksi tulevaa ja kummallisel-

la tavalla rakastettavaa porukkaa kuin meillä Suomessakin. Toki osallistujien suuri määrä teki 

sen, että kaikkien tarinaa ei voinut kuulla, eikä kaikkia oppia tuntemaan, mutta hienoja kohtaa-

misia ja nokkapalavereja siellä sai kokea. Ihmisillä on niin jänniä tarinoita! Selviämiskertomuk-

sia, oppimiskokemuksia ja sisäistä rauhaa muillekin jaettavaksi. 

Itselleni taitaa tämä yksi kerta riittää. Pidän eniten siitä, että opin tuntemaan tapahtuman kaikki 

osallistujat edes jollain lailla, ja että olemme yhdessä lähes koko ajan. Eipä tätäkään voinut tie-

tää ilman vertailukohtaa. 

Amerikan terveisin Liisa Polvijärven AAL:stä 
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Alkoholistien aikuisten lasten runoja: 
 
 

Mistä löytäisi lähteen, jossa voisin janoni sammuttaa. 

Mistä löytäisin valoisan paikan, missä voisin levähtää. 

Mistä löytäisin rauhan, joka auttaisi jatkamaan. 

Mistä löytäisin onnen, ettei aina yksin tarvisi yrittää. 

Hetkinen. 

Katsoo peilistä kuvajainen. 

Jossa ilo lähteestä pulppuaa, jonka silmissä tähtienvalo loistaa, jonka olemuksessa syvä rauha 

huokaa, jonka sydämessä onni asustaa. 

Sieltä se löytyy, kun katsoo sisäänpäin. 

Onni, rauha ja rakkaus, ystäväin. 

Niitä ulkoa hain, koskaan saavuttanut en. 

Kunnes itseeni katsoin, löysin sydämen. 

 
Sanna 

 

 
 

Ilo, on totta. 

Rakkaus, on totta. 

Tyyneys, on totta. 

Rauha, on totta. 

 

Ahdistus, on totta. 

Rauhattomuus, on totta. 

Pelko, on totta. 

Syyllisyys, on totta. 

 

Vasta kun pyristelet sitä vastaan, mikä on totta, siitä tulee illuusio. 

Mörkö joka hamuaa valtaa. 

Tavoittelet sitä mitä ei ole. 

Haluat sitä mitä ei ole. 

Silloin menetät itsesi. 

Oman totuutesi. 

Ja muutut möröksi. 

Kumpi on taruhahmo ja kumpi on totta. 

Kumpi haluat olla. 

Mitä haluat elämääsi. 

 

Jos otat vastaan se mikä milloinkin olet, sinusta tulee totta. 

Elämästä tulee totta. 

 
Sanna 
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 Miten ACA voi nyt auttaa minua? 

 

 

”ACA toimii ihmisille, jotka haluavat sitä, ei ihmisille, jotka tarvitsevat sitä. Ihmiset, 

jotka haluavat ACA:ta, osallistuvat kokouksiin ja työskentelevät ohjelman parissa. 

ACA auttaa niitä, jotka tulevat halukkaiksi pyytämään apua ja ottavat vastaan tar-

jotun avun. ACA tarjoaa vapautta epäterveistä suhteista ja käyttäytymisestä, jotka 

luovat uudelleen lapsuutemme häpeän ja hylkäämisen. ACA käsittelee toimintahäi-

riöisessä perheessä kasvamisen vaikutuksia. Vaikutukset voivat sisältää muiden 

pelkäämistä, toisista huolehtimista omaksi vahingoksi ja tunteen, että on loukussa 

hyväksikäyttävissä ihmissuhteissa. Voimme tuntea syyllisyyttä, kun nousemme 

puolustamaan itseämme. On myös joukko toissijaisia addiktioita, joita voivat olla 

riippuvuus ruokaan, seksiin, alkoholiin, uhkapelaamiseen, tuhlailuun, työhön tai 

ihmissuhteisiin.”       Iso kirja s.341 

 

Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization 
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  "Aikuisen lapsen vertaistuki" tutkimus Survey Monkey-palvelussa 

Kerään yhteen kokemuksia vertaistuesta AAL:ssä. Tavoitteena on kirjoittaa tieteellis-

sävyinen raportti siitä kuinka kipeän lapsuuden kokemuksista voi toipua. Tätä tietoa on 

tieteellisissä julkaisuissa aivan liian vähän. Mielenterveyden ammattilaisillekin ryhmäm-

me on vieras. 

Toiveena on että raportti auttaisi kiinnittämään huomiota tehokkaaseen vertaistukeen 

AAL:ssä. Tuloksia käytetään täysin anonyymeinä, niin ettei vastaajia voi tunnistaa. Taus-

tatietoja kysytään, että voin kertoa kuinka monenlaisia ihmisiä AAL:ssä on. Toimin-

taamme tuntemattomille varsinkin nämä tiedot ovat tärkeitä. 

Tähän mennessä tulleista vastauksista voi päätellä, että AAL:llä on jäseniä ympäri Suo-

mea, kaiken kokoisissa taajamissa ja maaseudulla. Myös iältään ja koulutustaustaltaan 

jäsenet ovat monipuolista porukkaa. Molempia sukupuolia on jäsenistössä runsaasti. 

Elämän kokemukset vaihtelevat myös, samoin terveydentilanne. 

 

Kyselyyn ovat tietenkin vastanneet vain AAL:ssä käyneet ja siellä apua saaneet. 
Kyselyssä esitetään erilaisia lausumia lapsuusperheistä ja kokemuksista AAL:ssä, 
ja monet niistä ovat olleet vastaajille yhteisiä. Myös vapaamuotoisille kommenteil-
le on tilaa, eli voi kirjoittaa siitä, mikä on saanut hakeutumaan juuri AAL:ään, tai 
millaisia kokemuksia toiminnasta on ollut. 

Jo nyt kyselyyn on vastannut yli 30 ihmistä. Tämäkin jo riittää, mutta tällä ilmai-
sella ohjelmalla vastauksia voi olla sata. Joten jos haluat tehdä kahdennentoista 
askeleen työtä ja osallistua tiedon levittämiseen AAL:stä, voit vastata kyselyyn 
täällä: 

https://fi.surveymonkey.com/r/?sm=Cg5EiW73BmN2sCEU1Go0eQ%3D%3D 

Lämpimin kiitoksin Liisa Polvijärven ryhmästä 

 

 
 

https://fi.surveymonkey.com/r/?sm=Cg5EiW73BmN2sCEU1Go0eQ%3D%3D
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LÄHDE ULOS ITSESTÄSI 

 

Vaikka suuri osa ACA-ohjelmasta onkin matkaa sisäänpäin, kahdentoista askel muistuttaa meitä 

myös matkasta ulospäin. Saatamme sanomaa toisille aikuisille lapsille kokouksissa, puhelimessa 

ja palvelutyössä. Tulemme ulos itsestämme toimimana kummina toisille, tarjoamalla kyytiä ko-

kouksiin, ja osallistumalla ACA-tapahtumiin tai varainkeräystilaisuuksiin. On monia mahdolli-

suuksia, kunhan vain katsomme ympärillemme. Suuri osa näistä menee otsikon ”Kahdennen-

toista askeleen työ” alle ja se tarkoittaa sitä, että vastaamme kutsuun viedä sanomaa toisille. 

Emme voi käyttää vanhoja tekosyitä, että tunnemme itsemme sairaiksi tai emme ole tarpeeksi 

hyviä tai ainutlaatuisia pysytelläksemme elämän syrjäpolulla. Toisten auttamisen välttäminen on 

oman itsemme auttamisen välttämistä. Pystymme toimimaan toisin. Meillä on korkeampi voi-

mamme ja ystävämme auttamassa osallistumaan elämään. Opimme, miten pitää hauskaa sen 

lisäksi, että tuemme omaa toipumistamme. Tunnemme rajatonta kiitollisuutta. 

 

Viemme ACA:ssa toivon sanomaa aikuisille lapsille kaikkialla maailmassa. ACA-ryhmiä toimii 

Tanskassa, Saksassa, Italiassa, Turkissa, Venäjällä, Unkarissa ja Japanissa sekä myös Pohjois- ja 

Etelä Amerikassa, Australiassa ja Tyynenmeren saarilla. Maailmassa saattaa olla hyvinkin kolme-

sataa miljoonaa aikuista lasta, joille ACA olisi oikea paikka. Emme usko, että koskaan tulee ole-

maan puutetta ihmisistä, jotka voisivat soveltaa ACA:n elämäntapaa. Yleensä me kuitenkin saa-

tamme sanomaa ihmisille, jotka haluavat eikä ihmisille, jotka tarvitsevat sitä. Olemme oppineet, 

ettei ACA:sta voi antaa ihmiselle, joka ei sitä halua. Mutta toisaalta emme myöskään pysty kiel-

tämään sitä joltain, joka haluaa sitä. Tiedämme muutamissa maailman köyhimmissä maissa 

elävän aikuisia lapsia, joilla on hyvin rajoitetusti ACA-kirjallisuutta ja jotka silti noudattavat 

ACA:n elämäntapaa. Heidän innokkuutensa, avoimuutensa ja rohkeutensa on ihailtavaa. 

 

Oma tarinamme riittää. Ei ole mitään tarvetta kaunistella tai vähätellä sitä, mitä olemme koke-

neet. Sanomaa viedessämme noudatamme yksinkertaista kaavaa rakentamalla samastumista, 

kuvaamalla ACA-ohjelmaa ja kutsumalla ihmisen osallistumaan kokouksiin. Rakennamme sa-

mastumista kertomalla muutamin esimerkein, millaista elämämme oli ennen kuin löysimme 

ACA:n. Puhumme eristyneisyyden ja erilaisuuden tunteista, vaikka yritimme kovasti olla muiden 

kaltaisia. Puhumme pohjakosketuksesta ihmissuhteissa tai työssä. Sitten annamme hänen, jota 
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yritämme auttaa, lukea pyykkilistan tai ongelman. Tässä kohden hän tavallisesti alkaa kertoa 

jotain omasta tarinastaan, jos hän haluaa apua. Kehotamme häntä osallistumaan ACA:n ko-

koukseen niin pian kuin mahdollista. 

      Iso kirja s.292-294 

 

 Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization 

 

 

Sanoman saattaminen 

Vetovoima mainostamisen asemasta 

 

Ohjelmamme perustuu vetovoimaan, ei mainostamiseen. On olemassa ero tiedon tarjolle asettamisen ja 

ohjelman mainostamisen välillä. Vetovoima tarkoittaa, että asetamme esille informaatiota, jotta sitä sitä 

etsivät voisivat sen tavoittaa. Tähän saattaa sisältyä lentolehtisiä, esitteitä, kirjasia, audio- tai 

videotallenteita, puhujia, paneelikeskustelijoita, verkkosivustoja ja informaatiokojuja. Näiden toimintojen 

sävyn tulee olla lähempänä informaation tarjoamista kuin mainostamista. Emme rajoitu tarjoamaan ACA 

informaatiota pelkästään 12 askeleen tapahtumissa. Ryhmäluetteloita ja kirjallisuutta voidaan antaa tai 

lähettää kouluille, lääkärikeskuksille, terapeuttien vastaanotoille, kirjastoille ja mille tahansa laitokselle 

tai sairaalalle, joka sitä haluaa ottaa sitä vastaan. Pyydämme luvan ennen kuin asetamme esille ryhmän 

lentolehtisiä tai jätämme ACA aineiston näihin paikkoihin. Mainostaminen on eri asia kuin tiedon 

jakaminen ACA-kokouksesta tai – tapahtumasta. Mainostamiseen sisältyy lupauksia tuloksista. Siinä on 

myyntipuheensävy tai takuu, jota ei voida täyttää. Vaikka ACA:ssa tapahtuu ihmeitä ja hämmästyttäviä 

toipumisia, emme anna ACA:sta lupauksia tai puhu suuria julkisuudessa tai ACA-kokouksissa. Voimme 

vain kertoa, miten ACA on parantanut omaa elämäämme. Voimme vain ojentaa kutsun osallistua 

kokoukseen.  

        Iso kirja s.609 

 

Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization 
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Alkoholistien Aikuisten Lasten  PIKKUJOULUVIIKONLOPPU 
Tammisaaressa Rosvikin leirikeskuksessa pe-su 11-13.12.2015 
 
Perjantai 11.12. 
17.00-18.00 Saapuminen ja majoittuminen Kevyt päivällinen 
 18.30 Palaveri 
 20.30 Saunat (uintimahdollisuus) ja iltapala 
 23.00 Halukkaille alkuyön palaveri teemana “Lapsuuden joulu” 
 
Lauantai 12.12. 
 08.00 Meditaatio punaisesta kirjasta 
 09.00 Joulupuuro 
 10.00 Aamupalaveri 
 13.00 Kevyt lounas ja Joulujuhlaan valmistautumista, koristelua ym. 
14.30-16.00 Palaveri halukkaille 
 18.00 Joulupäivällinen, joulun taikaa ja tonttujen tohinaa. Ota halutessasi pukinkont-
tiin mukaan pieni (max 3 euron arvoinen) lahja. 
 19.30 Joulusaunat ja rääppiäiset  
 22.00 Halukkaille alkuyön palaveri  
 
Sunnuntai 13.12. 
 09.00 Aamupala 
 Siivoukset  
 11.00-12.00 Loppupalaveri 
  
 Majoitustilaa löytyy runsaasti. Mukaan lakana, pussilakana ja tyynyliina tai vaihtoehtoi-
sesti makuupussi ja lakana. 
 
Ilmoittautuminen ja maksu: 
 Ilmoittaudu osoitteeseen karjaanaal@gmail.com tai tekstiviestillä Marjolle (040 533 
4090) hyvissä ajoin. Maksa viikonlopun hinta 45,00 euroa tilille FI 02 554904 20061084 
(Marjo Karvonen) 4.12. mennessä.  Hinta sisältää majoituksen, ohjelman ja ruokailun. 
 
Jos jostain syystä et tuohon mennessä pysty maksamaan niin ilmoita, jotta tiedämme et-
tä olet kuitenkin tulossa. 
 
 

AJANKOHTAISTA 
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Muistathan ilmoittaa mahdolliset erityisruokavaliot hyvissä ajoin! 
 
Ajo-ohje Rosvikiin Helsingin suunnasta tultaessa: Aja Hanko-Hyvinkäätietä (nro 25) 
Hangon suuntaan. Noin 12 km Karjaan ABC:n / Shellin risteyksen jälkeen kääntyy va-
semmalle risteys Tammisaaren keskustan / Dragsvikin suuntaan (Raaseporintie). Kun 
olet kääntynyt tästä risteyksestä, niin käänny heti ensimmäisestä risteyksestä uudelleen 
vasemmalle (Langansbölentie). Tässä risteyksessä on mm. pieni pizzeria- kioski. Aja noin 
300-400 metriä ja käänny jälleen ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle. Tulet tielle, jo-
ka menee ensin Hanko- Hyvinkääntien alitse ja tämän jälkeen hetken päästä yhdessä ris-
teävässä kohdassa junaraiteiden yli. Aja raiteiden yli ja jatka tietä eteenpäin noin 800 
metriä. Kun tie seuraavan kerran haarautuu, niin jatka matkaasi vielä vasemmasta tien-
haarasta Vanhaa Baggbyntietä pitkin. Jatka tietä suoraan noin 1,3 km ja käänny vasem-
malle Haruddintielle. Jatka tätä tietä niin kauan, että törmäät leirikeskukseen. Matkan 
varrella on hyvin opastekylttejä Rosvikiin. 
 
Soittele Marjolle, puh. 040-533 4090, jos olet eksynyt! 

 
 
Uutisia Kotkasta: AAL/ACA -ryhmä Virtaa starttaa 2.9.2015! Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 

klo18-20 Karhulan A-klinikan takkahuoneessa, Turvalantie 2, Kotka. Yhteydenotot s-postitse: 

virtaa.aal@gmail.com tai puh Tarja 044-9911180. Tervetuloo! Ryhmävierailuja kaivataan myös! 

 

 

Tervehdys! 5.1. 2016 alkaen Mikkelin AAL kokoontuu tiistaina klo: 18.00-19.30 paikkana Savi-

lahdenkatu 20, sisäpiha, kellarikerroksen kerhohuone! 

 

 

 

Polvijärven aal-ryhmän tapahtumat Ehetyksessä vuonna 2015.  
  
Joka kuukausi työtä saman numeroisen askeleen parissa. Tapahtumat kuukauden ensimmäinen tai toinen 
viikonloppu. 
 
11.-13.12.2015 12. Askel: Muistamisen voima ja palvelun siunaus. s.118. Pikkujoulu.  
 
Joka päivä ainakin yksi aal-palaveri. Mukaan liinavaatteet, saunavehkeet ja uimapuku. Viikonloppujen 
majoitus ja kasvisruoka 40 E. Järjestää Polvijärven aal-ryhmä. Paikka Lepokoti Eheytys, Varosentie 54, 
83835 Ruvaslahti, Polvijärvi, Pohjois-Karjala. Ilmoittautumiset Liisalle p. 050-547 6548. Lisätietoja Polvi-
järven aal-ryhmän nettisivulta, joka löytyy aal:n ryhmäluettelosta. 
Yksi majoitushuone eläinten kanssa matkaaville. Lapset tervetuloa. Palaverien ajoille voi varata hoitajan 
lähistöltä. Olette lämpimästi tervetulleita! 
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______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
 

Yhteisöllisyys ryhmä järjestää BACK TO BASICS VIIKONLOPUN 
PALUU PERUSASIOIHIN 15 - 17.1.2016, UPILA Hollola 
 
PERJANTAI 
17 - 19   Ilmoittautuminen ja majoittuminen (maksut) 
18 - 19   Iltapala  
18 – 20  Saunat  (naiset: rantasauna / miehet: sisäsauna) 
20 - n. 22  Viikonlopun käytännöt ja iltapalaveri 
 

LAUANTAI 
8 - 9   Aamupala 
9 – 10   I kokous, askeleet 1-2 
10.30 - 11.30  II kokous, askeleet 3 - 5 
11.30 - 12  Kummiparien arvonta 

12 – 13  Lounas 

13 – 17  4. + 5.  askeleet parityöskentely (kahvit omaan tahtiin) 
17 – 18  Päivällinen 

18 – 20  Saunat / iltapala 
20 - n. 22  Iltapalaveri 
 

SUNNUNTAI 
8 – 9   Aamupala 
9 – 10.30  III kokous, askeleet 6 – 9   (kokousten välissä lyhyt tauko) 
11 – 11.30  Lounas 
11.30 - 12.30  IV kokous askeleet 10-12 

12.30 - 14  Loppumiitinki ja lähtökahvit  huoneiden luovutus 
 

Koko viikon lopun hinta on 85 euroa  ( omin liinavaattein, saa myös lisähintaan 7 e paikanpäällä ).  

Ennakko ilmoittautuminen 30.11.2015 Yhteisöllisyysryhmän palaverissa tai Hannulle p. 050 59 49 371 

Maksu tapahtumasta maksetaan kokonaisuudessaan  7.12.2015 mennessä ACA Yhteisöllisyysryhmän ti-

lille. Tili: S-pankki Nimi: ACA Helena FI40 3939 0053 2626 89 

 

Ilmoitathan allergiaruokavaliosi ilmoittautumisesi yhteydessä.  

Lisäksi ilmoittautuessasi ilmaise tuletko kummiksi vai tarvitsetko kummin. 

Paikkaan voi tutustua netissä googlettamalla Lahdenseurakuntayhtymä ja sieltä Upila. 

Olet lämpimästi tervetullut !  

_______________________________________________________________________________________ 

http://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 AAL-toveriseuraa, sen toimin-
taa ja tiedottamista: aal(at)aal.fi 
  
Kirjallisuuden tilauslomake: www.aal.fi / materiaali / tilaa kirjallisuutta. Tilaukset 
myös suoraan osoitteeseen: tilaus(at)aal.fi. Saatavana Iso kirja (suomeksi ja englannik-
si), 12 askelta ja 12 perinnettä askelvihko, AAL-työkirja (engl.) ja tulokasesite.   
 
Ryhmäluetteloon muutokset: Otsikolla web-muutokset: webmaster(at)aal.fi 
 
Maksut 
Kaikki maksut maksetaan tilille SAMPO FI81 8000 1571 1733 93. Maksun saaja AAL. 
Maksettaessa ilmoitetaan maksun aihe, kuka maksaa ja mitä maksaa, esim. ryhmätuki, 
lehti, askelvihot ym.  
 
Tapahtumat 
Ryhmä voi ilmoittaa tapahtumista kotisivulla, jonne on linkki AAL:N nettisivujen kokouk-
set-osiosta. 
 
AAL-lehti Perhonen 

Tekstejä ja muuta materiaalia voi lähettää osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi. Lehdessä 
julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajan omia näkemyksiä, eivätkä välttämättä edusta 
AAL:n kantaa asioista. 
 
Perhosen tilaaminen 
Lehden voi tilata paperiversiona kotiin. Tilaus AAL:n www-sivujen kautta: materiaa-
li/Perhonen-tiedotuslehti, jossa on sähköinen tilauslomake. Tilaukset myös osoittee-
seen: perhonen(at)aal.fi. Perhonen ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja on luettavis-
sa myös AAL-nettisivuilla.   
 
AAL-lehden hinnat:  vuositilaus (4 lehteä) ryhmille  ilmainen 

vuositilaus (4 lehteä) yksityishenkilölle 8 € 
lisälehti     (4 lehteä)     8 €  

(jos esim. ryhmät haluavat tilata samaa lehteä toisen kappaleen) 
 

http://www.aal.fi/
http://www.aal.fi/
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AAL:N KAKSITOISTA PERINNETTÄ 

 

1. Yhteisen hyvinvointimme tulisi olla ensisijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu AAL: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 AAL: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 AAL:ään kokonaisuutena. Teemme yhteistyötä kaikkien muiden 12 askeleen ohjelmien 

kanssa.  

5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi ensisijainen tarkoitus − saattaa sanomansa vielä kärsivälle 

aikuiselle lapselle.  

6. AAL-ryhmän ei tulisi koskaan antaa kannatustaan, rahallista tukea tai lainata AAL:n nimeä 

millekään samankaltaiselle toimijalle tai ulkopuoliselle yritykselle, jotteivät rahaan, omaisuuteen 

tai arvovaltaan liittyvät ongelmat erottaisi meitä ensisijaisesta tarkoituksestamme.  

7. Jokaisen AAL-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja kieltäytyä ulkopuolisista avustuksista.  

8. Alkoholistien Aikuiset Lapset -yhteisön tulisi aina pysyä ei-ammattimaisena, mutta 

palvelukeskuksemme voivat palkata erityistyöntekijöitä.  

9. AAL:ää 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 AAL:n nimeä ei koskaan tulisi vetää mukaan julkisiin kiistoihin.  

11. Toimintaperiaatteemme julkisissa suhteissa rakentuu ennemmin 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 


