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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, voimakas uskonnollisuus, perheessä vallitseva väkivaltainen,
ankara tai arvosteleva ilmapiiri. Joukossamme 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 jäsenyysvaatimus 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 vertaukseen perhosesta. Lapsuuden vaikeudet ovat synnyttäneet meille
monia luonteenvajavuuksia ja aiheuttaneet henkistä kipua, joista olemme AAL: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. 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 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 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 kertaa vuodessa. Lehden voi myös ladata netin kautta pdf-tiedostona
osoitteesta www.aal.fi kohdasta materiaalit.

Kirjoittajat vastaavat itse kirjoitustensa sisällöstä. Ne eivät edusta AAL:n kantaa
kokonaisuudessaan.
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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 kirjoittaisi jutun omista tunnelmistaan ja kokemuksistaan. Jos joku haluaa harjoitella toimittajan tehtäviä, voi ryhmätovereita tai muita AAL:n jäseniä haastatella ja tehdä lehteen
jutun. Kaikki aineisto on tervetullutta.
Seuraava AAL lehti ilmestyy keväällä 2014.
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.
tulee lähettää viimeistään helmikuun loppuun mennessä:
perhonen(at)aal.fi
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ALKUSANAT: Tiedostamisen ihana kamaluus
Olen kuullut tulokkaan puhuvan kokouksessa: ”On nämä lapsuusperheen asiat tulleet
nyt pinnalle elämässä ja olen päättänyt että käyn hoitamassa ne nyt pois täällä. Olen
varannut tämän kuukauden jokaisen maanantain kokoukselle, on tämä niin tärkeä asia.”
Hän otti kuukauden pikakurssin AAL-kokousta kerran viikossa. Varmasti olo helpottui
hetkeksi.
Olen itse ollut neljä vuotta mukana ohjelmassa. Ja aina vain kivisemmäksi muuttuu tieni.
Mutta ei huonolla tavalla. Olen päättäväisesti hyvällä, kivisellä tiellä, jossa on paljon
mutkia matkassa, pilviä hipovia ylämäkiä ja syviä vaikeakulkuisia rotkoja. Olen itsetuntemuksen tiellä, jota kukaan ei ole koskaan helpoksi kehunut.
Tällä hetkellä tiedostan paljon luonteenvajavuuksiani. Paljon on varmasti vielä piilossa
itseltäni. En pysty kuitenkaan tekemään kovinkaan monelle asialle vielä yhtään mitään.
Ainoastaan myöntää karvaita tosiasioita itsestäni, olla halukas luopumaan niistä kun sen
aika on. Olen vaiheessa, jossa edetään etanatahtiin suurin osa ajasta, välillä rytisee
kunnolla ja harpataan loikka eteenpäin. Välillä taakse ja sivuraiteelle.
Kulkua kuvaa parhaiten ihana kamaluus, sillä sitä tietoiseksi tuleminen on. Oma inhimillisyys, keskeneräisyys, luovuttaminen ja luottamus johonkin itseään suurempaan ovat
juuri sitä. Se on kivuliasta, välillä lähes sietämätöntä, vaikeaa, mutta samalla ihanaa ja
helpottavaa. Tiedän että minulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Kukaan ei väittänyt tätä helpoksi tieksi. Olemme etsineet helpompia vaihtoehtoja ja todenneet ne tehottomiksi. Olen
silti turvassa ja suunta on oikea. Halu riittää.
Anonyymi
PALVELUTOIMIKUNNAN TERVEISIÄ: KIRJALLISUUDEN MYYNNISTÄ

Kirjallisuuden myynnissä on siirrytty käyttämään postiennakkoa. Se tarkoittaa, että paketti on maksettava samalla, kun lunastaa sen postista.
Uuteen käytäntöön oli pakko siirtyä, kun jotkut tilasivat Isoja kirjoja, mutta jättivät saamansa kirjat maksamatta. On hyvin valitettavaa, että näin syntyi tappiota useita satoja
euroja.
Toimikunta toivoo, että myös postiennakkotilauksessa jäsenet sitoutuisivat tilaukseensa,
eli kun kirjan on tilannut ja siitä tulee ilmoitus, niin se myös lunastettaisiin postista. Jos
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pakettia ei lunasteta, posti veloittaa sen palautuksesta erikseen ja myös sen pois hakemisesta tulee lisätyötä.
Kirjallisuuden tilaaja ei ehkä tule ajatelleeksi, että toimikunnan kirjallisuusvastaava ilman
korvausta vastaanottaa tilauksia, paketoi, punnitsee, kirjoittaa tilisiirtoja, kuljettaa kirjoja
postiin ja hoitaa lähetyksiä. Isoja kirjoja on kannettu, kuljetettu, säilytetty ja postitettu
sadoittain.
Tilisiirtoihin, jotka liittyvät ryhmätukeen, kirjallisuuteen tai mihin tahansa, tulisi laittaa
viestikenttään selite, mihin rahasumma liittyy. Näin helpotamme rahastonhoitajan työtä.
Tulokasesitteen hinta on tällä hetkellä 0,50 euroa, vaikka AAL-nettisivulla se mainitaan
kalliimmaksi. Halvempi hinta johtuu halvemmista painatuskuluista. Kaiken kaikkiaan kirjallisuutta pyritään myymään omakustannushinnalla. Seitsemännen perinteen omavaraisuusperiaatteen hengessä emme kerää mitään vararahastoja, vaan jokainen tapahtuma,
projekti tai kirjallisuus on oma kokonaisuus, jonka tulisi olla omavarainen ja käyttäjiensä
tai osallistujiensa kustantama.
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EUROOPPALAINEN AAL TAPAAMINEN RIIASSA 26. ̶ 28.9.2014
Perjantai-iltana kokoonnuimme Riikan keskustan laidalle sijaitsevaan "Social service buildingiin", jossa
käyttöömme oli varattu neuvotteluhuone. Kaiken kaikkiaan tiloihin kertyi noin 40-50 henkeä ympäri Eurooppaa (ainakin Latviasta, Venäjältä, Suomesta, Virosta, Tanskasta, Puolasta, Skotlannista ja Englannista) ja tunnelma oli tiivis.
Ensimmäisen palaverin aiheena oli "My story" ja palaverissa sai jakaa kuka halusi. Palaveri aloitettiin
lukemalla tiivistelmät 12 askeleesta ja perinteestä yksi kohta kerrallaan joko englannin tai venäjän kielellä. Muutenkin "virallisiksi" kieliksi tilaisuuteen valittiin venäjä ja englanti ja apunamme oli paikallisia
alkkareita tulkkaamassa.
Kolmituntinen perjantai-ilta meni hujauksessa ja moni halusi jakaa tarinansa. Palaveri päättyi tyyneysrukoukseen, joka piti lausua samanaikaisesti omalla äidinkielellä. Tämä ohje kuitenkin meni ainakin meikäläiseltä ohi ja kuuntelin kyseistä rukousta latviankielellä aivan onnellisena.
Lauantaipäivän virallisen osuuden aika oli noin kello 10-15. Päivä alkoi Liisan alustamana aiheella "Yhteistyö ja sen kehittäminen". Alun perin aamun aloittajana piti olla Tanskan Maj-Britt, mutta teknisten
ongelmien vuoksi ohjelma kääntyi päälaelleen. Maj-Brittin tarkoituksena oli ensimmäiseksi esitellä hieman ACA WSO:ta sekä kansainvälisiä nettisivuja sekä kertoa hänen roolistaa Euroopan "koordinaattorina". Noh, me keksimme pyörän uudelleen heitellen ilmaan ideoita, joista seuraavan piti kertoa jo olemassaolevina.
Itselleni suurimpina juttuina tämän päivän annista jäi:
 ACA WSO sekä Euroopan komitea todellakin haluaa tarjota tukeansa ryhmille sekä mm. materiaalien, että erilaisten ongelmatilanteiden kanssa! Tutustukaa esim. sivuihin
http://repository.adultchildren.org/europe-connection
 Ohjelma on MAAILMANlaajuinen (itse en aina näissä omisssa ympyröissä sitä käsitä). Yhteenkuuluvuuden ja ymmärryksen tunne oli valtava!
 Mm. Ison kirjan tekstit ovat suojatut tekijänoikeuslailla
 Maailmalla on olemassa Skyperyhmiä, puhelinryhmiä, liveryhmiä... Eli Note To Myself - jos tuntuu joskus siltä, ettei ryhmään "pääse", niin ei muuta kuin nettisivuilta Skyperyhmää etsimään.
Lauantai-illan Juhlat olivat ihana, intiimi ja kaunis hetki. Juhlissa oli tarjolla latvialaisten loihtimia herkkuja ja hyvää fiilistä. Juhlat alkoivat suurella palaverilla, joka päättyi tyyneysrukoukseen, joka luettiin
vuoronperään jokaisen omalla äidinkielellä - todella koskettavaa. Juhlapaikka oli syrjäisellä sivukujalla
kaupungin laidan takana, joten livistimme henkivartijoiden lähtiessä samalla matkalla ̶ tällaiselle maalaiselle pimeät kujat ovat hieman liian pimeitä
Sunnuntaiaamuna teimme opastetun kävelykierroksen, jonka aikana tutustuimme lähinnä vanhaan kaupunkiin. Viikonloppu päättyi yhteiseen fiilis-palaveriin, joka meidän osaltamme jäi torsoksi, koska jouduimme ehtimään lennolle (joka oli sitten kuitenkin kaksi tuntia myöhässä ensimmäisen koneen hajottua
käsiin..).
Marjo
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Alkoholistien aikuisten lasten runoja:
Perhoseni surusiipi
Lennä hänen luo
Poimi kyynel silmästänsä
Minulle ne tuo
Minä surun pussiin laitan
Helmiksi ne muovaan
Paljon kaunista ja hyvää
Surukin voi antaa
-Sanna

Miten me kasvaisimmekaan kauniiksi
jos jokainen saisi riittävästi
leipää
silityksiä
rohkaisua
syliä
naurua
rakkautta
jos ei tarvitsisi pelätä
pimeää
pilkkaa
sirpaleita
räjähtävää kämmenen voimaa
kun hyvä muuttuu pahaksi ja ystävä vihamieheksi
kuihtuu kuka tahansa
mutta sinä olet ihme.
Senja

Oi usvainen, aamu-uninen kaupunki!
Silitän poskeasi polkupyörän renkaalla
Rakastan jokaista mutkaa, kurvia, alamäkiesi riemukasta huumaa.
Hengitän tuoksuasi, annan hiusteni sekoittua hiuksiisi lehtien punaiset keltaiset ryöpyt!
Kaartuvat tien ylle kuin syli.
Tässä minä olen
Syöksyn riemulla kaartesi rajaa, sinä kauneuden rajattomuus!
Sinä aamu-uninen, usvainen kaupunki
Senja
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Polvijärven ryhmän toiminnasta
Haluamme kertoa ryhmämme toiminnasta ja hälventää huolia yhteisömme sisällä. Järjestämme keskiviikkoisten aal-palaverien lisäksi viikonlopputapahtumia. Ilmoitamme näistä muillekin, jotta halukkaat
voisivat tulla mukaan.
Viikonloppuisin pidämme ainakin kolme tavallista aal-palaveria. Alkutekstin punaisesta kirjasta lukee se,
joka jaksaa. Puheaika jaetaan tasan munakellolla. Puheenvuorojärjestys on vapaa. Lauantai-illan aalpalaveri on joskus jumppasalissa, jossa voi loikoilla patjoilla kuten Jumijärvellä.
Palaverien tekstit ja muu ohjelma liittyy valittuun aiheeseen. Aiheen käsittelyyn johdattavat työpajat
pidämme lauantaina.
Osallistuminen kaikkeen toimintaan on tietenkin vapaaehtoista. Vain perjantain tulopalaveriin osallistuminen on tärkeää, että kaikki tietävät keitä on paikalla ja me kaikki voimme tuntea olomme turvalliseksi. Turvallinen olo on ehdottoman tärkeää, että voi rauhassa keskittyä omaan itseensä, omiin tuntemuksiinsa ja sisäisiin prosesseihin.
Jokainen työskentelee oman itsensä kanssa juuri sen verran kuin haluaa. Paikalla ei ole ketään parantajaa tai terapeuttia, vain muita kanssakulkijoita aal-hengessä. Lepokoti Eheytys tarjoaa meille edulliset
tilat. Paikan muu toiminta ei kuulu meille eikä se liity aal:ään.
Ympäröivä luonto, linnut ja eläimet, kanaparvi, kirkas tähtitaivas, revontulet ja hiljaisuus on parantava
elementti. Jos alkaa ahdistaa, on lähin kauppa ja kahvila 20 minuutin ajomatkan päässä sekä Polvijärvellä että Kolin portilla.
Tänne tulee aal-ryhmien jäseniä ympäri Suomea. Oman ryhmän viikkokokouksiin on ehkä vaikea päästä
tai ryhmää ei ole. Tai he haluavat ottaa pienen tauon arkielämästään ja omistaa viikonlopun omalle toipumiselleen, kuten mekin.
Viikonloppuihin osallistuminen ei tietenkään ole toipumisen edellytys. Toipumisen tärkeimmät avut ovat
aal-askeleet, perinteet ja lupaukset, ryhmän toiminta ja palvelutehtävät. Nekin ovat vain ehdotuksia.
Myös viikonloppujemme ohjelmat ovat ehdotuksia askeltyön täydentämiseen, sisäisen lapsen löytämiseen, toipumiseen ja kasvuun. Kukin etsii itselleen parhaimman ja sopivimman tavan.
Työpajoissa emme tee syvällistä hahmoterapiaa tai psykodraamaa. Jätämme sellaisen ammattilaisille.
Etenemme teemoissa juuri sen verran kuin hyvälle tuntuu. Aikataulut sovitaan yhdessä perjantaina. Lepoon, yhteiseen oleiluun ja ulkoiluun jätetään aikaa. Oman kokemuksen kertominen ja muiden kuunteleminen on parantavaa.
Olemme pahoillamme jos olemme aiheuttaneet pelkoja tai pahaa mieltä. Olemme varmaan tehneet
virheitä esim. tiedottamisessa ja selkeän mallin kehittyminen on vienyt aikansa.
Tällaisia viikonloppuja on kuitenkin järjestetty USA:ssa aina aca-retriittien nimellä. Samanlaisia tapahtumia ovat Suomessa jo kauan järjestäneet muutkin ryhmät. Meille esimerkkeinä olivat Oulun mörköviikonloput ja intiaanileirit, Espoon Kolmperä, Jyväskylän Toivakka ja Jumijärvi.
Pyrimme jatkossakin järjestämään aal-viikonlopun joka kuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ensi vuoden
teemana ovat aal-askeleet. Kussakin kuussa sen numeroa vastaava askel. Olette lämpimästi tervetulleita!
Katja, Päivi ja Liisa
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RYHMÄLUETTELO 2014
AAL KAPPELI
Soukan kappeli
Soukankuja 3
02360 ESPOO

AAL TAPIOLAN
TAVIKSET
Tapiolan Yhteisötupa
Kauppamiehentie 6
02100 ESPOO
AAL URHOKKAAT AAL FORSSA
Sininen talo
Seurakunta 2krs
Kolmperäntie 1
Kartanonkatu 16
02820 ESPOO
30100 FORSSA

AAL NURTSILAPSET AAL PORVOO
Töölön palvelutalo
Aleksanterinkatu
Ruusulankatu 6
12
00260 HELSINKI
06100 PORVOO

AAL ASKEL
Pappilantie 5
02770 ESPOO

AAL KAMPPI
Bulevardi 16
00120 HELSINKI

AAL HEINOLA
Villa Kovaleff
Maaherrankatu 1
18100 HEINOLA

AAL VOIMA
Stop huumeille ry
Pakkamestarinkatu 2
00520 HELSINKI

AAL POLVIJÄRVI
Lepokoti Eheytys
Varosentie 54
83835 POLVIJÄRVI

AAL KAALIPÄÄT
Mummon kammari
Helenenkatu 34 D
05800 HYVINKÄÄ
AAL ALLUT
Inarintie 8
00550 HELSINKI

AAL HÄMEENLINNA AAL ITÄ-SUOMEN

Poltinahon srk-talo
Turuntie 34

IHMELAPSET
c/o Itäinen Tiimi ry.
13100 HÄMEENLINNA Rantakatu 26 B
80100 JOENSUU
AAL YHTEISÖLAAL JYVÄSKYLÄ
LISYYS
c/o YAD ry
Kerokuja 9
Lutakonaukio 3
Länsimäen kirkko
40100 JYVÄSKYLÄ
01280 VANTAA
AAL 4.ASKEL
AAL JYVÄSKYLÄ
Orvokkitie 16,
c/o YAD ry
01300 VANTAA
Lutakonaukio 3
40100 JYVÄSKYLÄ

AAL KAALIMAAN AAL RAKKAUDEN
KAKARAT
KERJÄLÄISET
Mariankatu 16 B,
Valtakatu 23
Foibe kokoushuone 53100
15110 LAHTI
LAPPEENRANTA
AAL NURMES
AAL KAJAANI
AAL SILTA
Pitkänrannankatu 18 Kalliokatu 7
Kaljaasintie 1
75500 NURMES
87100 KAJAANI
90100 OULU
AAL ISOKIRJA
AAL IISALMI
AAL IMATRA
Neulapadontie 12
Päiviönkatu 29
Vuoksenniskantie 109
Myllypuron kirkko Seurakuntatalo
55800 IMATRA
HELSINKI
7400 IISALMI
AAL PORI
AAL OLOTILA
AAL SAVONLINNA
tauolla
Keltakangas,kerhotila Haapavedentie 13
96300 Rovaniemi
57170 Savonlinna

AAL LOHJA
Mäntynummen seurakuntatalo
Mäntynummentie 17
08150 LOHJA
AAL TURKU
Sirkkalankatu 18E5
20500 TURKU
AAL KARJAA
Ratatupa, Felix Frominkatu
10300 KARJAA
AAL TIPUSET
Satakunnankatu 34
33210 TAMPERE

AALAAL HEIKKOSEINÄJOKI/
PEIKOT
Plakkari
Parolan nuorisotalo
Vapaudentie 60
Parolantie 53
60100 Seinäjoki
HATTULA
AAL IHANAISET
AAL TIKSI
Orvokkitie 16
Orvokkitie 16
01300 VANTAA
01300 VANTAA
AAL MIKKELI
AAL PORVOO
Jokikatu 5 Kerhohuo- Aleksanterinkatu 12
neisto
06100 PORVOO
50100 MIKKELI
AAL ORAVA
AAL SKIERRI
Kisakentänkatu 18
Petsamontie 5-7,
33230 TAMPERE
Ivalo.
Valkamaryhmätila.
99800 IVALO

KUMMITOIMINTA ACA:ssa
Kummin ja kummitettavan suhde edustaa hengellistä yhteyttä kahden ihmisen välillä,
jotka auttavat toisiaan löytääkseen toisenlaisen elämän huolimatta vaikutuksista, jotka
kasvaminen toimintahäiriöisessä kodissa aiheutti. Matkakumppaneina toipumisen tiellä
kummi ja kummitettava löytävät empatian. Tämä on se molemminpuolinen ymmärtäminen, joka laittaa samaistumisemme toiseen aikuiseen lapseen toimimaan. Aidon empatian avulla tajuamme samankaltaisuutemme. Ymmärrämme rakkauden ja säälin eron.
Empatian myötä olemme valmiit auttamaan toista ihmistä ja saamaan apua. Ymmärrämme mitä tarkoittaa olla ystävä.
Kummitoiminta on eräs niistä ohjelman työkaluista, jotka auttavat meitä kasvamaan ja
oppimaan enemmän itsestämme ja kahdestatoista askeleesta. Kahdentoista askeleen
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tutkiminen kummitettavan kanssa parantaa merkittävästi ymmärrystämme askelten periaatteista.
Vaikka tavoitteena on kahdenvälinen suhde kummiin, tarjoamme yleiskatsauksen kokemuksiin ACA:n kummitoiminnasta, joihin sisältyy toisenlaisiakin menetelmiä.
Suora kummitoiminta

Matkakumppani- Tämä on ACA:n kummitoiminnan perinteinen menetelmä. Ihminen joka

on halukas jakamaan kokemuksensa, voimansa ja toivonsa auttamalla kummitettavaa
raivaamaan polkunsa kahdentoista askeleen läpi ja ottamaan käyttöönsä toipumisvälineitä kohdatakseen elämän sen ehdoilla.

Tilapäinen kummi- Toimii väliaikaisena kummina, kunnes pysyvä kummi on löydetty.
Monia kummeja- Useampi kummi, jotka täyttävät kummitettavan erilaiset tarpeet, kun-

han kummitettava ei piiloudu monien kummisuhteiden taakse. Emme käytä useita kummeja välttääksemme läheisyyttä yksittäiseen ihmiseen tai ”shoppailleksemme” löytääksemme toivomamme mielipiteen.

Rinnakkaiskummi- Kaksi ihmistä sopii toimivansa kummeina toisilleen. Tämä malli tuntuu
toimivan parhaiten niille ACA:n jäsenille, joilla on merkittävän pitkäaikainen kokemus
ohjelmasta.

Etäkummi- Tämä voi toimia hyvin maantieteellisesti eristyksissä oleville. Käytetään esim.
postia, puhelinta ja internettiä.
Epäsuora kummitoiminta

ACA kokoukset- toimivat kummitoiminnan tapaan. Ryhmät, jotka toimivat ihmisen kum-

mina epäsuorasti, korostavat yleensä 12 askelta ja 12 perinnettä, kummitoimintaa, muita ohjelman työkaluja ja pitävät hyvin varustettua kirjallisuus pöytää, jossa on myös luettelo puhelinnumeroista. Kokukset ovat ystävällishenkisiä ja keskittyvät toipumiseen.

Askeltentutkimisryhmät- jotka kokoontuvat säännöllisesti tutkiakseen yhdessä askelia,
voivat toimia epäsuorasti kummeina.

Palveluelimiä tai komiteoita- ei pitäisi käyttää perinteisen kummitoiminnan asemesta,

mutta nämä elimet ja komiteat voivat auttaa terveen käyttäytymisen löytymisessä ja tarjota kummitoiminnan kaltaista vaikutusta.
Iso kirja s.365-375
Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization
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Pikkujoulut Saamenmaassa Juovlabeavdi Sámis
Ivalon Skierri AAL-ryhmä järjesti
pikkujoulut Inarin Riutulassa su
2.11.2014. Päätimme pitää ACA:n pikkujoulut ennen varsinaista sesonkia,
kun monilla on vielä aikaa rauhoittua
ja kokoontua yhteen. Jäseniä oli mukavasti paikalla, ja iloksemme olimme
saaneet myös vierailijan Oulun ryhmästä.
Ohjelmaan kuului ryhmäpalaveri, saunontaa, uintia avannossa, ruokailua nyyttärimeiningillä. Tunnelma oli rento, huumorillinen ja rakastava. Yhdessä jaoimme
toimintahäiriöisten lapsuudenperheidemme tarinoita. Kerroimme nykyisistä
vaikeuksistamme, kasvustamme sekä riemuistamme, emmekä unohtaneet lempeyttä ja kiitollisuutta. KV oli vahvasti läsnä tapahtumassamme.
Lisäksi kuulimme perehdyttävän ja innostavan
terveysinfon ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Eräs jäsenemme esitteli meille hyvinvointipaletin, johon kuuluu 7 eri osa-aluetta:
unihygienia, sosiaaliset suhteet, päihteetön elämä, liikunta, ruokavalio+vitamiinit, talous ja
ACA.
Hyvää marraskuun alkua kaikille ACAlaisille ympäri Suomea!
Toivottaa Ivalon Skierri AAL-ryhmän porukka Suomen huipulta.
Skierri on pohjoissaamea ja tarkoittaa vaivaiskoivua, joka kuvastaa mielestämme hyvin
ACA:n toipumisohjelmassa olevia jäseniä: sitkeitä ja kovatkin myrskyt kestäviä.
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AJANKOHTAISTA

Karjaan ryhmä kutsuu kaikki ACAlaiset su 7.12. viettämään pikkujoulua pienimuotoisesti. Klo 15-17 palaveri sen jälkeen tarjolla joulupuuroa kera glögin ja pipareiden joululaulujen tahdittamana.
Osoite: Ratatupa, Felix Forminkatu, Karjaa

Tervehdys Etelä-Suomen ACA ryhmät!
Olette lämpimästi tervetulleita ensimmäiseen perustettavan Etelä-Suomen ACA aluetoimikunnan kokoontumiseen! Joten toivomme että jaatte tämän esitteen ryhmässäsi, kaikki
ovat tervetulleita! Iso kirja ehdottaa meitä suunnittelemaan toimintaa tavoittaaksemme
lisää aikuisia lapsia ja edistääksemme ACA:n kasvua ja yhtenäisyyttä.
Asialistalle on alustavasti mietitty mm.:
-kokemusten vaihto
-mitä aluetoimikunta voisi tehdä ja miten se järjestäytyy/toimii jatkossa
-SANOMAN SAATTAMINEN! Mitä voitaisiin tehdä yhdessä: yhteinen esite, isoa kirjaa
kirjastoihin, lehtijutut, tietoiskuja laitoksiin
- Ensi vuoden tuleva ACA Euroopan tapaaminen 2015 pääkaupunkiseudulla, apuja ja innokkaita tarvitaan.
-ACAWSO:n lentolehtiset, tilattaisiko ja suomennettaisi?
-Pikkujoulut, muut tapahtumat???
-Skype-ryhmä?
-Jos tulee muuta mieleen, mitä haluatte yhteiseen keskusteluun, kertokaa!
Tapaamme 16/11-2014 klo 12-16 Voimaryhmän tiloissa osoite: Pakkamestarinkatu 2 (Stop
huumeille ry:n tila, Pasila)
”Facebook-työryhmän” puolesta tämän kutsun rustasi Päivi, aikuinen lapsi, Karjaan ACA
ryhmä
12

ACA: EUROOPAN KOKOONTUMINEN SUOMESSA 2015!

KUTSU JÄRJESTELYTOIMIKUNTAAN:
Riikassa järjestettiin syyskuussa ACA:n ensimmäinen Euroopan tapaaminen,
huima ja mahtava kokemus. Me suomalaiset hurmoksen täyttäminä otimme
haasteen vastaan järjestää seuraava meeting täällä meillä Suomessa.
Jonkin verran on jo porukkaa aktivoitunut asian suhteen, mutta tarpeen on
perustaa tätä asiaa varten järjestelykomitea, johon olisi hienoa saada
mahdollisimman monia mukaan ohjelmasta, tai ainakin joku yhteyshenkilö
ryhmästänne.
Tällä hetkellä ajatuksena on, että pääkaupunkiseutu on paikka jossa tapahtuma
järjestetään, täältä onkin löytynyt jo paljon aktiivisia/kiinnostuneita.
Mielipiteitä ja ajatuksia olisi hyvä jakaa seuraavista asioita:
-teema, mikä olisi sellainen tarpeellinen ja toipumiseen liittyvä juuri
tässä eurooppalaisessa kokouksessa
-palvelu varmasti yksi tärkeä, mutta mitkä osa siitä, mitä meillä on
suomessa sellaista toimivaa, mitä olisi hyvä jakaa sanomansaattamisena,
mitä haluaisimme "oppia"
-paikka, yöpymiset, ruokailu
-tulkkaus, mikä on pääkieli
-palaverit, millaisia, vetäjiä
-askeleet ja perinteet
-iltajuhla, löytyisikö meistä joku oma ACA bändi ? tai lauluryhmä
-esitteet, materiaali
-yhteys ACAWSO, ovat luvanneet tukea
-budjetti
Jos kiinnostuit, ota yhteys aal@aal.fi.
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AAL PIKKUJOULU
Tervetuloa pikkujouluihin!
Nurmeksen ja Polvijärven aal-ryhmät järjestävät aikuisten lasten joulun 12.-14.12.2014.
Aloitamme perjantaina klo 16 ja lopetamme sunnuntaina klo 14.Saa tulla koristelemaan
kuusta, leikkimään ja laulamaan, laskemaan mäkeä, pitämään nokkapalavereja tai vain
lepäämään. Joka päivä vähintään yksi aal-palaveri. Joulupukki tuo itse tehdyn tai kierrätyslahjan (max. 2€) kuusenkoristelun ja saunan jälkeen. Lauantain lounaalle voi tuoda
mukaan omia jouluherkkujaan muiden kanssa jaettaviksi. Ota mukaan liinavaatteet.
Valmistamme ruuat itse ja siivoamme lopuksi paikat yhdessä. Paikka Lepokoti Eheytys
Polvijärvellä. Hinta 45 € sisältäen ruokatarpeet ja kahvit.
Ilmoittautumiset Sannalle p. 040 7537884 tai aalnurmes@gmail.com
_____________________________________________________________________________________
POLVIJÄRVEN RYHMÄN TAPAHTUMIA
pe-su 12.-14.12.14 Pikkujoulu: Jumala sisällämme.
2.- 4.1.2015 1. Askel: Roolit, kontrollointi ja perhesalaisuudet. s.106
6. -8.2.2015 2. Askel: Ankara Jumala - kiltti korkeampi voima? s. 108
6. -8.3.2015 3. Askel: Omaksi rakastavaksi vanhemmaksi tuleminen. s. 109
3.-5.4.2015 4. Askel: Syyttämätön itsetutkiskelu. s. 111
1.-3.5.2015 5. Askel: Luota ja tunne. s.112
5.-7.6.2015 6. Askel: Huonojen ominaisuuksieni hyvät puolet. s.113
3.-5.7.2015 7. Askel: Nöyryys tuo aikaa itsellemme. s.226.
7.-9.8.2015 8. Askel: Lempeästi itsesäälistä ja syyllisyydestä vapauteen. s. 114-115.
4.-6.9.2015 9. Askel: Hyvitys - milloin, miten ja kenelle? s.116
2.-4.10.2015 10. Askel: Päivittäinen inventaario. s. 117.
6.-8.11.2015 11. Askel: Yhteys korkeampaan voimaamme. s.118.
4.-6.12.2015 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. 050547 6548, syyskuun vkl Päiville p. 041-701 5706. Yksi majoitushuone eläinten kanssa matkaaville. Lapset tervetuloa. Palaverien ajoille voi varata hoitajan Polvijärven MLL:stä.

________________________________________________________________________
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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 toimintaa 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 englanniksi), 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 kokoukset-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: materiaali/Perhonen-tiedotuslehti, jossa on sähköinen tilauslomake. Tilaukset myös osoitteeseen: perhonen(at)aal.fi. Perhonen ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja on luettavissa 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)
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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
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