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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 syksyllä 2014.
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.
tulee lähettää viimeistään elokuun loppuun mennessä:
perhonen(at)aal.fi
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ALKUSANAT: YKSINÄISYYS
Olen tuntenut lapsuudesta saakka itseni ajoittain hyvin yksinäiseksi ja erilaiseksi.
Ympärilläni on ollut aina paljon ihmisiä ja olen kerännyt heitä ympärilleni. Olen
kuullut ja luullut olevani sosiaalinen, tutustuvani helposti ihmisiin ja tullut toimeen
hyvin erilaisissa ryhmissä. Ennen ryhmään liittymistäni koin kuitenkin, ettei kukaan
tunne minua. Sisälläni on salattu minä, jota kukaan ei saa tai ei kestäisi oikeasti
katsoa. Piilotin yksinäisyyden tunteeni kiireisiin, suunnitelmiin, tekemiseen, hupailuun ja ihmisiin takertumiseen. Lapsena oli aina oltava joku kaveri, koin mustasukkaisuutta jos toinen ei omistautunut minulle.
Aikuisena mustasukkaisuus ja omistamisen halu tulivat kaikkiin ihmissuhteisiin.
Kun oli tulossa viikonloppu tai pyhä, oli aina oltava joku suunnitelma. Saatuani
perheen, lapset olivat aina paikalla ja minä sain olla heitä varten. Yksinäisyys ja
kuulumattomuuden tunne oli kuitenkin aina läsnä. Tuntui, että näyttelen roolia
omassa elämässäni, kuten AAL:n teksteissäkin todetaan.
Elämäni on muuttunut viimeisten vuosien aikana hyvin paljon. Koen olevani itsenäisempi ja riippumattomampi kuin koskaan, silti kamppailen läheisriippuvuuteni
kanssa päivittäin. Pelkään edelleen valtavaa yksinäisyyden tunnetta ja olen oivaltanut siihen liittyvän pelon ja tarpeeni vältellä sitä. Ollessani epävarma ihmissuhteissa, pohjimmaisena on pelko, ettei mitään ole jos tämä päättyy. Minä katoan,
jos tuo ihminen ei ole osa minua. Hurja ja kummallinen tunne, joka selkeästi juontuu jostain muualta kuin tämän hetken tapahtumista. Parisuhteessa joutuu jatkuvasti huomaamaan, että oloni on riippuvainen siitä toisesta.
Haluan luopua yksinäisyyden pelostani. Olen pystynyt huomaamaan jo useasti,
että kun tulee tunne jossa kaikki on menetetty ja mitään ei tunnu jäävän, on aina
Jumala. Haluan oppia huomaan myös sen, että en ole yksin myöskään tavallisina,
arkipäiväisinä hetkinä. En eristä itseäni Jumalasta, enkä muista ihmisistä. Annan
heidän nähdä sen salatun itseni ja opettelen luottamaan, että he kykenevät näkemään minut. Minun ei tarvitse vängällä pitää yllä sosiaalista verkostoa ihmisten
kanssa, jotka eivät oikeasti ole merkityksellisiä minulle. Olen vasta nyt oivaltanut
tunnetasolla, mitä lause ”lopulta olemme kuitenkin Jumalan edessä yksin” tarkoittaa. Ihmissuhteet päättyvät aina tavalla tai toisella, lapset kasvavat ja elämä kul4

kee omia arvoituksellisia polkujaan, koskaan et tiedä mistä itsesi löydät. Jumala ei
lähde elämästäni koskaan. Vaikka kyhäisi millaista illuusiota ympärilleen, aina olen
kuitenkin oma erillinen minä ja se on hyvä niin. Vain olennainen jää.
Anonyymi

”Tuska ja tyhjyys, joita usein tunsin sisälläni, vaivaavat yhä harvemmin
elämääni tänä päivänä. Olen oppinut selviytymään yksinäisyydestä.
Vain kun olen yksin ja rauhallinen, pystyn kommunikoimaan Jumalan
kanssa, sillä hän ei voi tavoittaa minua ollessani tunnekuohun vallassa.
On hyvä säilyttää yhteys Jumalaan kaikkina aikoina, mutta kun kaikki
näyttää menevän pieleen, on ehdottoman välttämätöntä ylläpitää tuota
yhteyttä rukoilemalla ja mietiskelemällä.”
- AA:n Päivä kerrallaan kirjasta 17.11 -
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MIKÄ MEITÄ VAIVAA?
Epävarmuus kuin sitkeä tinnitus. Asentohuimausta ja tasapainoaistin menetystä.
Pelko. Samaan aikaan ahtaanpaikan kammoa ja korkeanpaikan kammoa, torikauhua ja vesikauhua.
Mustasukkaisuus. Turhaan sykkivän impulssin harharetki viidakon uumenissa, joka päätyy väärään synapsiin. Ihan toimiva akku purkautuu jakoavaimen pudottua navan päälle. Taikakalu ei
suojannut sinua kehdossa pahan silmän katseelta.
Läheisriippuvuus. Epilepsiakohtauksia, tajuttomuutta ja kramppeja. Hukkuva oljenkorressa. Jossain nykii jatkuva suonenveto.
Alkoholismi. Nälkiintynyt sielu ruokkii itseään sillä mikä on helpointa saada niellyksi eikä huomaa, että muunkinkaltaista ravintoa olisi tarjolla. Nälkä ja ahneus tekevät sen, että ravinto turpoaa sisuksissa ja lopulta ihminen halkeaa.
Kateus on verenkiertohäiriö, raajojen kärjistä hiipivää kuolemankankeutta. Raajat kylmenevät ja
vaalenevat, elinvoima hupenee. Ihminen jähmettyy suolapatsaaksi.
Ilo on baabelin torni, kielitaidon kukkanen, kun kaikki maailman kielet puhkeavat laulamaan
sielussasi ja ymmärrät niin muukalaista kuin elikkoakin.
Suru on ilmastonmuutoksen pahimpien uhkakuvien toteutumista. Sateet lisääntyvät, aurinko
katoaa, vuodenaikojen erot lakkaavat olemasta. Naurusaaret hukkuvat mereen, jäätiköt pienentyvät ja sulavat.
Viha on hornan tuutti, jota nuoleskelet kieli vereslihalla. Saat jatkuvasti tikkuja kieleesi. Kohonnut ilmanpaine näkyy pullottavina silminä ja verestävinä kasvoina.
Kauna on jatkuva närästys, mahahaava ja mahanesteiden pyrkiminen ylös ruokatorveen. Seurauksena on happamia röyhtäisyjä. Ilma tulee ulos väärästä päästä, koska et uskalla pieraista.
Häpeä on morsiushuntu, jonka takana piilottelet etkä uskalla tunnustaa, että poikuutesi ja neitsyytesi on jo mennyt.
Anna-Inkeri
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Alkoholistien aikuisten lasten runoja:

Toivoisin niin että asiat olisivat toisin
Ettei minun täytyisi kokea näitä tunteita
Kohdata tätä asiaa
Että maailma ei olisi tänään tällainen
Ettei tarvitsis tuntea näin kun tunnen
Mutta kun vaan tunnen
Ja maailma on tänään tällainen
Ja asiat taitavat mennä kuten ne voivat mennä
Ei niin kuin me toivomme
Ei, mikään ei pelasta minua näiltä tunteilta
HJ

Sydän sykkyrässä
odotan tuskaa,
jota ei ehkä tulekkaan.
Itseeni käperryn,
niinkuin ahdistunut tekee.
Mitä huomisesta tulee
mietin raukka,
tietämättä että huominen
on tässä
käpertyneenä sykkyrään
silmieni eteen.
Tuskaltani en huomaa, onneton
Seija

Viideltä vallanvaihto.
Näkymättömät liikkuvat.
Aamu ujostelee viattomuuttaan
Rujo yö peittelee sotkuista maskaraa.
Valojen syttyessä aika pysähtyy ja hämmentyy.
Hetkeksi vain.
Jokainen raja on taistelu.
Senja
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VUODEN 2014 VALTUUSTOKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Kokous pidettiin 28. ̶ 30.3.2014, ja paikkana oli Haminalahden leirikeskus Kuopiossa.
1. Aal-keskustelupalstan palauttaminen: Päätettiin palauttaa keskustelupalstan linkki aal.fi -nettisivuille. Sivulle, johon linkki tulee, lisätään teksti: keskustelupalsta ei edusta aal:n virallista kantaa tai vaihtoehtoisesti lisätään välilehti ennen
keskustelupalstalle pääsyä, jossa teksti: olet siirtymässä pois aal-nettisivuilta.
2. Nykyisin ryhmien valtakunnallista tiedottamista on paljon Facebookin
salaisessa ryhmässä. Jyväskylän AAL-ryhmän mielestä palvelurakenteen mukainen
tiedottamiskanava olisi ryhmien sähköpostilista, jonne tulleet ilmoitukset kunkin
ryhmän palveluedustaja välittäisi edelleen oman ryhmänsä jäsenille tiedoksi.
Ryhmämme mielestä Facebook ei ole sopiva viralliseksi tiedotuskanavaksi, koska
kuka tahansa voi perustaa ryhmän, eikä Facebookissa toteudu anonymiteetti. Valtuustokokous suosittelee, että tapahtumailmoitukset lähetetään ryhmien palveluedustajille s-postilistan kautta. Näin tieto kulkee kaikkiin ryhmiin.
3. AAL-netistä poistetut materiaalit takaisin AAL-nettiin, kuten nettijuttupohjia, ilmoitustaululappuja, linkkejäjne.: Vanhojen materiaalien palauttamista ei
nähty tarpeelliseksi. Toimikunnan tehtäväksi annettiin selvittää, voiko Ison Kirjan
tekstejä laittaa nettisivuille. Mahdollisuuksien mukaan lisätään palvelukäsikirja ja
tiedotusmateriaalia.
4. ACA Meditation Book, Strengthening My Recovery: Annetaan toimikunnalle tehtäväksi selvittää tarve, hinta ja tilaus sekä tilata kirjoja hinnan ollessa
kohtuullinen. Suomennosta toivotaan.
5. AAL-tapahtumista ilmoittaminen nettisivuilla: Tapahtumailmoittamiseen
tulee muutos. Aal.fi -etusivulle tulee tapahtumalista, jossa mainitaan ainoastaan
järjestävä ryhmä, päivämäärä sekä linkki tai lisätietojen lähde.
6. AAL-työkirjan painattaminen: Painatetaan työkirja ja järjestelyvastuu annetaan toimikunnalle.
7. AAL-tapahtumien tulee pohjautua Isoon kirjaan -periaate: Vuoden
2013 valtuustokokous päätti, että AAL-tapahtumissa käytetään vain aalmateriaalia eli punaista kirjaa. 2014 Valtuustokokous selventää päätöstä: valtuus9

tokokous suosittelee aal-materiaalin käyttämistä aal-tapahtumissa ja kokouksissa.
Ison kirjan sivuilla 607-609 on ohjeita ohjelman ulkopuolisen kirjallisuuden valitsemiseen.
8. Toimikunnan kokoonpano ja uusien jäsenten valinta: Hanna M., Munnu
M. (webmaster), Sanna T. ja Päivi R. valittiin uusiksi jäseniksi. Jari K., Anna T.,
Irja I. ja Risto H. jatkavat.
9. Mikä on Aal-sanoma? Mikä on Aal-ryhmä? Mikä on Aal-kokous? Mikä
on Aal -toimintaa?: Haettiin ryhmäomatuntoa em. peruskäsitteisiin.
10. Mikä on toimikunnan tarkoitus Aal:ssa?: Valtuustokokous keskusteli siitä, kuuluuko pikkujoulun ja kesäleirin järjestäminen toimikunnan tehtäviin. Päätettiin, että toimikunta voi vähentää järjestelyvastuuta, mutta on enemmänkin toiminnan käynnistäjä ja voi siirtää järjestämisen työryhmälle tai jollekin ryhmälle.
11. Valtuustokokous 2015: Vuoden 2015 valtuustokokouspaikaksi kannatusta
saivat mm. Hämeenkoski (Lahti) ja Turku. Paikan lopullinen valinta jää toimikunnan tehtäväksi.
12. Muut asiat: Valtuustokokous päätti valtuustokokouksen pöytäkirjojen arkistoimisesta aal.fi -sivuston alle. Pöytäkirjoja voivat lukea salasanan avulla ryhmien
palveluedustajat, jotka välittävät tiedot ryhmilleen. Kokouksessa luettiin Karjaan
ryhmän valtuustokokoukselle osoittama kirje.

AAL-TOIMIKUNNAN TOIMINTARAPORTTI 2013 - 2014
Toimikunnan kokoonpanoon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen: Jari K. (kansainvälisten asioiden vastaava), Jyväskylä; Anna T. (Perhosen
toimittaja, tiedotustyöryhmän vastaava), Oulu; Tero T. (webmaster, toimikunnan
varajäsen), Vantaa; Sirpa K. (rahastonhoitaja), Lahti; Erno A. (tapahtumavastaava, toimikunnan varapuheenjohtaja) Joensuu; Irja I. (kirjallisuus- ja postitusvastaava), Oulu; Risto H. (toimikunnan puheenjohtaja), Kuopio; Marjo T. (sihteeri),
Oulu.
Toimikunta on kokoontunut työvuoden aikana kuusi kertaa. Järjestäytymiskokous
pidettiin Hämeenkoskella valtuustokokouksen jälkeen, Skype-kokouksia on ollut
neljä ja lisäksi kerran on nähty nokikkain, kun pidettiin toimikunnan kokous lokakuussa vuonna 2013 Polvijärvellä Eheytyksessä. Paikalla ei ollut muuta tapahtu10

maa, sillä on huomattu hyväksi, että toimikunta voi näin keskittyä omaan palvelutehtäväänsä.
Järjestäytymiskokouksessa Jari luopui toimikunnan puheenjohtajuudesta ja Risto
Kuopiosta valittiin hoitamaan puheenjohtajan tehtävää. Irja Oulusta otti hoitaakseen kirjallisuus- ja postitusvastaavan tehtävän.
Kulunutta – jo toista - ACA:n käsikirjan (Punaisen kirjan) suomennoksen ilmestymisen jälkeistä vuotta kokonaisuudessaan kuvannee äidinkielisen käsikirjan tarjoaman opastuksen hyväksyminen ja soveltaminen. Punaista kirjaa onkin selattu
ahkerasti, kun on mm. pyritty saattamaan palvelutehtäviin liittyviä asioita kirjalliseksi yhteenvedoksi eli palvelukäsikirjaksi.
ACA:n käsikirjasta on tilattu toinen – mm. kirjoitusvirheistä korjattu – painos 750
kappaletta. Tämä erä saapuu Suomeen maaliskuun 2014 tietämillä. ACA Workbook käännöstyö on saatettu valmiiksi; päätös AAL-työkirjan painamisesta tehtänee maaliskuun 2014 valtuustokokouksessa. USA:ssa on julkaistu päiväntekstityyppinen teos ACA Meditation book, Strengthening My Recovery. Maaliskuun
2014 valtuustokokoukseen keskusteltavaksi ja päätettäväksi jää, tilataanko Suomeen englanninkielistä Meditation-kirjaa. Myöhemmässä vaiheessa tulisi mahdollisesti kyseisen kirjan suomentaminen ja painatuspäätös.
Perhonen-lehti on ilmestynyt kolme kertaa.
Toimikunta pani toimeen valtuustokokouksen päätöksen, joka koski tapahtumailmoituksia. Päätöksen mukaisesti web-sivuilla ei enää julkaista ryhmien järjestämien AAL-tapahtumien ilmoituksia. Ryhmät voivat luoda kotisivun, jonne on linkki
web-sivujen ryhmäluettelosta. Web-sivuilla ilmoitetaan ainoastaan toimikunnan
järjestämistä tapahtumista.
Tällä hetkellä Suomessa on 37 rekisteröitynyttä AAL-ryhmää. Lokakuussa 2013
Mikkeliin perustettiin uusi ryhmä.
Vuonna 2013 AAL-toimikunta koordinoi Jumijärvellä vietetyn kesäleirin sekä Hämeenkoskella juhlitun pikkujoulun. Toimikunnassa on herätelty keskustelua AAL:n
toimikunnan olemassaolon tarkoituksesta ja toimikunnalle määritellyistä tehtävistä
sekä vastuista. Keskustelu jatkunee Kuopiossa maaliskuun 2014 valtuustokokouksessa – AAL:n vuosittaisessa asiakokouksessa, jonka suunnittelusta ja toteutumisesta ovat vastuuta kantaneet AAL-toimikuntalaiset.

11

12

TYÖPAIKAN PYYKKILISTA:

1. Sekoitamme johtajamme tai esimiehemme alkoholisti vanhempaamme tai aiheuttajaan
ja meillä on ihmissuhdekuvioita, käyttäytymistapoja ja reaktioita, jotka ovat samankaltaisia kuin lapsuudessamme.
2. Sekoitamme työtoverimme sisaruksiimme tai alkoholistivanhempiimme ja toistamme
lapsuuden reaktioita työpaikan ihmissuhteissa.
3. Odotamme johtajaltamme ylenpalttista kiitosta ja kunnianosoitusta vastineeksi ponnistuksistamme työssä.
4. Auktoritettihenkilöt pelottavat meitä ja olemme peloissamme, kun meidän pitäisi puhua
heille.
5. Reagoimme vaistonvaraisen kielteisesti ollessamme tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa, jolla on alkoholistiaiheuttajamme fyysisiä ominaisuuksia tai totunnaistapoja.
6. Olemme tunteneet itsemme eristäytyneiksi kaikista ympärillä olevista ihmisistä ja erilaisiksi kuin he, mutta emme todellakaan tiedä miksi.
7. Menetämme malttimme, kun asiat huolestuttavat meitä, sen sijaan että käsittelisimme
ongelmia rakentavasti.
8. Askaroimme työtovereiden töiden parissa ja usein kerromme heille, miten heidän tulisi
tehdä työnsä.
9. Voimme tuntea itsemme loukkaantuneiksi, kun työtoverimme harrastavat asioita yhdessä pyytämättä meitä mukaan, vaikka emme ole tehneet mitään tutustuaksemme heihin ja
liittyäksemme sosiaaliseen elämään.
10. Pelkäämme tehdä aloitetta tutustuaksemme paremmin työtovereihin ja ajattelemme,
että he eivät pidä meistä tai hyväksy meitä.
11. Emme yleensä tiedä, kuinka pyytää edes pienintäkään työssä haluamaamme tai tarvitsemaamme asiaa.
12. Emme tiedä kuinka nousta puolustamaan itseämme, kun joku on sanonut tai tehnyt jotakin epäsopivaa. Yritämme epätoivoisesti välttää asioiden selvittämistä kasvokkain.
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13. Olemme kaikki herkkiä ja voimme järkyttyä suunniltamme mistä tahansa työhömme
kohdistuvasta arvostelusta.
14. Haluamme olla vastuussa jokaisesta projektista tai toiminnasta ja tunnemme olomme
miellyttävämmäksi, kun hallitsemme jokaista yksityiskohtaa sen sijaan, että antaisimme
muiden olla vastuussa.
15. Saatamme olla työpaikan pellejä peittääksemme epävarmuuttamme tai saadaksemme
muiden huomiota.
16. Olemme ihmisten mielistelijöitä ja saatamme ottaa ylimääräistä työtä tai työtovereiden tehtäviä ollaksemme pidettyjä ja saadaksemme hyväksyntää muilta.
17. Emme osaa olla vakuuttavia, jotta saisimme tarvitsemamme tai kun kerromme huolenaiheesta. Meidän pitää ehkä toistuvasti harjoitella kommenttejamme, ennen kuin sanomme ne.
18. Olemme tunteneet, ettemme ansaitse palkankorotusta, ylennystä, parempaa työtilaa
tai parempaa työtä.
19. Emme osaa asettaa rajoja ja annamme toisten keskeyttää meidät. Saatamme suostua
ottamaan vastaan enemmän työtä osaamatta sanoa asianmukaisesti ”ei”.
20. Olemme täydellisyyden tavoittelijoita työssämme ja odotamme muilta samaa ja että
heillä olisi sama työmoraali ja samat arvot.
21. Meistä tulee työnarkomaaneja, koska se antaa meille omanarvontunnetta, jota emme
saaneet lapsena.
22. Saatamme jatkuvasti vaihtaa työtä etsien täydellistä asemaa korvikkeena turvalliselle
ja hoivaavalle kotipiirille, jota meillä ei ollut.
23. Joudumme tunnekuohuihin, kun ihmiset kysymättä ensin meiltä, tekevät meihin tai
työhömme vaikuttavia asioita.
24. Meillä on korkea sietokyky työpaikan toimintahäiriöille ja meillä on taipumus juuttua
epätyydyttävään työhön, koska meiltä puuttuu lähtemiseen tarvittava itseluottamus.
Iso kirja s. 417-419

Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization
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AJANKOHTAISTA
______________________________________________________________________________________________________

AAL kesäleiri Jumijärvellä 14.7-20.7.2014
JUMIJÄRVEN KESÄVIIKKO
Heinäkuussa on taas mahdollista kokoontua AAL:n jäsenten yhteiselle kesäleirille.
Luonnonläheinen Jumijärven leirikeskus Jämsän ja Mäntän välimaastossa on varattu
käyttömme maanantaista sunnuntaihin 14.7-20.7.2014
Osallistuminen on vapaata sillä tavalla, että kukin voi viipyä haluamansa ajan.
Viikon ohjelmasta vastaavat eri ryhmät. Ryhmä voi varata oman päivänsä.
Päivittäin on kaksi kokousta, sauna ja muuta mukavaa ohjelmaa.
Lisäksi on mahdollista uida järvessä, soutaa, ulkoilla ja harrastaa rentoa kesän viettoa.
Ota mukaan omat ruuat ja liinavaatteet tai makuupussi.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset lähempänä ajankohtaa..

AAL Perheviikko 28.7.-31.7.2014, Nedrgårdin leirikeskus Kirkkonummella.
FB: ssä myös oma ryhmä johon voi liittyä. Kaikki AAL:laiset, heidän perheensä ja eläimensä ovat tervetulleita. Myös lapsille ja lapsenmielisille omaa
ohjelmaa. Lemmikkejä saa tuoda alueelle, muttei sisätiloihin (teltta, asuntoauto tmv oltava käytettävissä). Hinta tulee olemaan noin 10-25 €/vrk/henk.
sisältäen aamupala, keittolounas ja iltapala. Hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: karjaanaal@gmail.com
_________________________________________________________________
____Polvijärven ryhmän tapahtumia
ACA TREK: Meditating ACA Promises in Koli National Park, Finland 1-3 August 2014
Organized by Polvijärvi ACA group FIN040.
Theme: We will study our lives in the light of ACA promises. On Saturday we walk in the wild
national park and concentrate on the promises using various exercises during breaks. ACA
meetings will take place Friday and Saturday evening after dinner.
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POLVIJÄRVEN RYHMÄN TAPAHTUMIA jatkuu:
pe-su 4.- 6.4.2014 7. askeleen vkl Vapaaksi pelosta, apuna Kotkansydämen aineistot netissä ja kirjoissa.
pe-su 6.- 8.6.14 11. askeleen vkl, apuna kirja Joustava mieli ja sen tietoisuustaito-harjoitukset.
ti-to 24. -26.6.14 Kummityöskentely, Punainen kirja liite B.
pe-su 4.-6.7.14 Alkkari-festarit eli musiikin parantava voima.
ti-to 22.-24.7.14 AAL-askeleet vaellus Lavalammen harjulle. Mukaan päiväreppu ja uikkarit lauantain vaellusta varten.
Askel-rastit matkan varrella.
pe-su 1.-3.8.14. AAL-lupaukset vaellus Kolilla.
ti-to 19.-21.8.14 AAL-ohjelma työelämässä, Punainen kirja luku 14.
pe-su 5.-7.9.14 AAL-ohjelma parisuhteessa, Punainen kirja lukuu 13.
pe-su 3.-5.10.14 Leikkiviikonloppu, Punainen kirja luku 8.
pe-su 31.10.-2.11.14 Kuudes askel: keskeneräiset (käsityöt).
pe-su 12.-14.12.14 Pikkujoulu: Jumala sisällämme.
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, syyskuun vkl Päiville p. 041-701 5706. Yksi majoitushuone
eläinten kanssa matkaaville. Lapset tervetuloa. Palaverien ajoille voi varata hoitajan Polvijärven MLL:stä.

________________________________________________________________________
1st European ACA Group Meeting in Latvia, Riga, September 26–28, 2014
”We will take care about meeting/ party places, refreshments, information and coordination. Participants are invited to take at their own expenses – travel, hotels and main meals. Please, fill
out registration form and send us not later than July 31, 2014.
E-mail address: gunta@environment.lv
We suggest the following program of Meeting:
September 28, 2014 Sunday 10.00–12.00 Guided tour around Old Riga 12.00–14.00 Final conclusions, sharing of impressions and farewell. (Bags can be left in the meeting place – Skolas
street 10-8. Meeting will take place here if bad weather or in the park if sun will shine and golden leaves flight around).
September 26, 2014 Friday 17.00–20.00. Arrival and ACA meeting “My story!” (Address: Riga,
Vidrižu street 3, 3th floor. Social service building)
September 27, 2014 Saturday 10.00–15.00. Discussion meeting – “How can we cooperate?”
(Address: Riga, Vidrižu street 3, 3th floor. Social service building) (coﬀee breaks as per situations) 15.00–18.00 Free time 18.00–24.00 ACA Latvia group invites all participants to join a party and have a fun! (Place will be announced later) Party theme “With whom or what I am associating myself today”. You are invited to use masks, accessorizes, photography, pictures to describe your feelings about theme. During the party ACA meeting will take place. This time we
could share about topic “Me in the World and World within Me”.

________________________________________________________________________
RYHMÄT
UUSI RYHMÄ PIEKSÄMÄELLÄ!
KOKOUS MAANANTAISIN 19.00 OSOITTEESSA KIRKKOTIE 3
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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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