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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. Toimitus kuitenkin pidättää oikeuden muokata tai lyhentää juttuja tarvittaessa. 
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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 kesäkuussa 2016.  
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.  
tulee lähettää viimeistään toukokuun loppuun mennessä:  

perhonen(at)aal.fi 
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ALKUSANAT: Kokemuksia ACA yhteisöön kuulumisesta 

 
“Tähän yhteisöön kuulumisella on ollut suuri merkitys, koska olen saanut kokemuksen siitä, etten ole yk-
sin. Olen päässyt pois eristyneisyydestä ja yksinäisyydestä. Samanlaiset tarinat ja kirjallisuus joita koko-
uksissa luetaan tuottavat tunteen juuri siitä, etten ole yksin kokemuksieni kanssa. Ryhmissä on pitkään 
mukana olleita ja uusia ja se on rikkaus, koska pystyy jakamaan erilaisia asioita.” 
 
“Ryhmä on tärkeä, olen siihen hyvin kiintynyt. Parasta on että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. 
Toiminnan päihteettömyys on tärkeää.” 
 
“Lapsuuden perheeni on ollut toimintahäiriöinen ja alkoholistinen. Perheessä on ollut vääristynyttä ajatte-
lua ja tapa olla ja kotoa saadut eväät ovat olleet vähäiset toimia toisten ihmisten kanssa. Olen yrittänyt 
miellyttää ihmissuhteissani ja toisaalta eristäytyä muista, koska en ole osannut olla muiden ihmisten 
kanssa. Perhe on ollut riitaisa, sekasortoinen ja kaoottinen. Olen ollut paljon mukana erilaisissa ryhmissä 
ja hakenut niistä sisältöä, mutta aina joka paikassa tullut erilaisuuden, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden 
tunne ja olen kokenut, ettei olekaan ehkä kysymys mun jutusta. Tultuani tähän yhteisöön, olen saanut 
käsityksen, että ihmisten kanssa oleminen on vaikeaa, mutta tullut ymmärrystä siitä miten ihmisten 
kanssa voisi oikeasti toimia. Voi puhua vapaasti ja rauhassa, muut kuuntelevat, saa puhua suoraan asi-
oista, mutta voi myös olla puhumatta, jos haluaa. Yhteisössä ei ole aikatauluja ei ole velvoitteita, saa 
edetä omaan tahtiin ja tehdä asioita omassa tahdissaa. Saa tulla pikku hiljaa osaksi porukkaa ja tulla 
näkyväksi. Yhteisö on salliva ja turvallinen. 
 
Omat pelot ovat tietenkin seuranneet mukana, ihmisiin luottamattomuus on estänyt puhumasta siitä mis-
tä tuntuu oikeasti. Olen pelännyt naurunalaiseksi tuloa, mutta täällä voin kuulua johonkin ja olla osana 
porukkaa ja se on tosi tärkeää. Saan harjoitella ja oppia koko ajan itsestään ja toimimista muiden ihmis-
ten kanssa 
 
Suurin merkitys yhteisöllä on siinä, että alkoholisti perheessä en ole saanut kasvaa sellaiseksi ihmiseksi 
joksi minut on tarkoitettu, tapa olla ja elää on ollut hyvin rajoittunut. Olen saanut uuden mahdollisuuden 
kasvaa sellaiseksi ihmiseksi kuin minut on tarkoitettu. Lapsuus ei tuomitse loppu elämää tietynlaiseksi, 
vaan minulla on mahdollisuus kasvaa ihmisenä sellaiseksi kuin minut on tarkoitettu. 
 
“Yhteisössä on tärkeää nimettömyys, tullaan ilman titteleitä, ei arvoteta ihmisiä meriittien kautta vaan ko-
koukseen tullessa riisutaan rooleista. Tämä on vapauttavaa, koska jokainen aloittaa puhtaalta pöydältä 
kokemuksiensa jakamisen. Ainoa rooli yhteisössä on halu toipua alkoholistisen tai toimintahäiriöisen lap-
suuden vaikutuksista. Halu toipua ja eheytyä sekä rakkauden ja lämmön määrä on valtava. Tulee tunne, 
että minua rakastetaan silloin kun minusta tuntuu, että ansaitsen sen vähiten. Teksteissämme luvataan, 
että et ehkä pidä meistä kaikista, mutta tulet rakastamaan meitä erityisellä tavalla, niinkuin me jo rakas-
tamme sinua. Luottamus on tärkeää, ne asiat jotka kokouksissa puhutaan jäävät sinne, kahdenkeskiset 
asiat jäävät kahdenkeskisiksi.” 
 
“Yhteisössä on tärkeää syyttämättömyys, asioita ja tapahtumia todetaan, mutta ketään ei syytetä.  Men-
neisyydessä ja elämässä on tärkeitä asioita, jotka auttavat ihmiseksi kasvamisessa. Ammattiapu ja ryh-
män jäsennyys tukevat toisiaan” 
 
“Tärkeimpiä asioita tässä yhteisössä ovat: luottamus, yhteisöllisyys ilman yksinäisyyttä, ilo, tasapuoli-
suus, aktiivisuus, täsmällisyys, rohkeus, itsen ja toisten hyväksyminen, eristäytymättömyys, luotettavuus, 
kodikkuus, jatkuvuus, positiivisuus, rehellisyys, passiivinen lapsellisuus, tunnelmallisuus, päihteettö-
myys, huumori, ystävällisyys, kannustaminen, luovuus, rohkaiseminen, lämpö, tunnekuohujen tasaan-
tuminen, aitous, harkitsevuus ja syvällisyys” 
      Neljä ACA yhteisön jäsentä 
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TOIMIKUNTA 2017 
 

 

Puheenjohtaja: Hanne Kuopio 

 

Sihteeri: Henna Seinäjoki 

 

Tiedotusvastaava: Toivo Seinäjoki 

 

Rahastonhoitaja: Riikka Jyväskylä 

 

Kansainväliset asiat: Hanna Oulu 

 

Käännös toimikunnan koordinaattori: Hanna Oulu 

 

Perhosen toimittaja: Hanna Oulu ja Antti Rovaniemi 

 

Kirjallisuusvastaava: Sanna Helsinki 

 

Webbmaster:  Marjo Karjaa 

 

Tapahtumayhdyshenkilö: Sanna Helsinki 
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Ehdotus palvelusitoumukseksi  
 
 
 

”Teen palvelutehtäviä, jotta ohjelmani toimisi itselleni ja jotta muut saisivat hyötyä ponnis-
tusteni kautta. Teen palvelutehtäviä ja teen toipumistyötä seuraavilla tavoilla: 

 

1. Myöntäen, että ohjelmamme todellinen voima perustuu ryhmän jäsenyyteen ja ilmenee 
korkeamman voimamme kautta sekä ryhmän oman tunnon kautta.  

 

2. Vakuuttaen, että meidän prosessimme on mukaansa ottava eikä poissulkeva; osoitta-
en erityistä herkkyyttä vähemmistön näkökannalle ryhmän omantunnon 

muodostamisprosessissa niin, että jokainen päätös heijastelee ryhmän henkeä eikä ai-
noastaan enemmistön äänestystulosta. 

 

3. Asettaen periaatteet erilaisten persoonallisuuksien edelle. 
 

4. Pitäen itseni palvelukelpoisena tekemällä työtä toipumiseni parissa ohjelman jäsene-
nä. 

 

5. Pyrkien mahdollistamaan kokemuksen, voiman ja toivon jakamisen kaikilla tasoilla: 
kokouksissa, paikallistoimikunnissa, aluetoimikunnissa, palveluneuvostoissa ja maail-
manpalvelussa.  

 

6. Vastaanottaen eritasoisia ja erilaisia palvelutehtäviä ja sallimalla kussakin tehtävässä 
mukana olevien osallistua omien kykyjensä mukaan. 

 

7. Säilyttäen halun antaa anteeksi itselleni ja muille sen, että suorituksemme eivät ole 
täydellisiä. 

 

8. Ollen halukas yhtenäisyyden vuoksi luopumaan palvelutehtävästäni ja tarjotakseni toi-
sille mahdollisuuden palvelutyöhön. Välttäen rahaan, omaisuuteen ja arvovaltaan liittyviä 
ongelmia. Välttäen menettämästä omaa toipumistani oireilemalla vanhoilla käyttäytymis-
tavoillani palvelutehtävien kautta, erityisesti huolehtimalla muista, kontrolloiden, pelasta-
en, tekeytymällä uhriksi jne. 

 

9. Muistaen, että olen luotettu palvelija, en hallitse.” 
 
 

Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization s. 597 
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 MYRSY 
 

Minä olen aina pitänyt myrskyistä. Maalla ja merellä. Ilman, veden ja satunnaisten elollisten 

ja elotonten kappaleiden liike ja vastaansanomaton voima. Kiehtoo ja vetää puoleensa, tulee 

luo. 

 

Kerran näin myrskyn lentokoneen ikkunasta. Valtavat salamat halkoivat taivasta, koko kaa-

ren leveydeltä. Heräsin puristaen rystyset valkoisina istuimen käsinojia, alumiinikuoren ul-

kopuolella salamoi, ja vaikka pelkäsin, rakastin. Myrskyä kaikessa kauneudessaan. Sen voi-

maa, sen arvaamattomuutta, päättäväisyyttä, suuntaa ja suunnattomuutta. 

 

Olen nähnyt myrskyjä, jotka nostattavat talonkokoisia aaltoja, jotka kuljettavat hiekkaa kym-

menien kilometrien tuntinopeudella niin että hiekanjyvät muuttuvat neuloiksi jotka pistävät, 

viiltävät, läpäisevät, tunkeutuvat, jäävät. Tippuvat vuosien päästä lahkeiden laskoksista lattial-

le. Himalajan hiekkaa. 

 

Olen nähnyt myrskyjä jotka nostattavat erinäisiä vesiä erinäisille maa-alueille: puistoihin, teil-

le, tasangoille, metsään, alikulkutunneleihin ja portaiden juureen niin että talosta poistuak-

seen tarvitsee kumisaappaat tai -veneen.  

 

Myrskyjä kylissä, myrskyjä metsissä, myrskyjä vesilaseissa, myrskyjä kaupungeissa, järvillä, 

merillä, jokien varsilla ja lakoon sateen paineen alla alistuvilla niityillä. Heliseviä ikkunoita, 

paukkuvia ovia, valittavia seiniä, natisevia runkoja, piiskan lailla viuhuvia oksia. Ja aina jokin 

joka lentää, täysin vapaana, täysin vailla holttia. Irti, irti, irti! 

 

Pilviä jotka nielevät kaiken valon, niin etten näe eteeni ojentamaani kättä, omaani. Pahoin-

voivan vihreäksi maalautuneen kaupungin varastetulla maalla, jonka teitä ajoin lainatulla 

pyörällä onnesta huutaen.  

 

Harmaankirjavaa, kuohuvaa vettä joka ei suostu pysymään aloillaan, paikoillaan, määrätyssä 

uomassaan, kourussaan, putkessaan tai sammiossaan vaan tulee luo, ottaa syliin! 

 

Ja kirkkaana kiitäviä keskikesän puuskia jotka kääntävät takkinsa tumman puolen äkisti, 

kuin kokeillakseen - vieläkö jaksat, vieläkö uskallat? Vieläkö mennään? 

 

Myrskyjä keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella. 

 

Kun vierelläni on myrsky, on sisälläni tyven. Minä tiedän paikkani. Ja kaikki asettuu omalle 

paikalleen. Sillä minä tiedän sen voiman, joka on suurempi kuin. 

 

          Senja 

 



 

 8 

Milloin pahin on ohi? 
 

Elämä tarjosi tänään eteeni hienon kokemuksen, kohtaamisen toisen ihmisen kanssa. Koh-

taamisen, jossa keskustelu yhtäkkiä olikin saanut uuden, syvemmän, merkityksen. Keskuste-

lu alkoi naureskellen, hymyssä suin, kevyesti. Työssä jaksamisesta, ihan sellaisista perusju-

tuista, nukutaanko tarpeeksi, onko motivaatiota omaan työhömme mikä meitä innostaa, jos 

innostaa.  

 

Keskustelumme eteni jotenkin nihkeästi, vaivalloisesti, pinnallisesti. 

 Vapautuminen tapahtui murtumisen kautta. Kun olimme aikamme kiertäneet ja kaartaneet 

jotain, jota ei sanota, ei kerrota kenellekään. Jotain, josta ei ikinä ulkopuoliselle puhuta, sen 

”jonkin” oli aika päästä ihmisten ilmoille. Keskustelukumppanini, nuori nainen, kertoi että 

on koko elämänsä salannut lasisien lapsuutensa pullojen ja mielenterveysongelmien keskel-

lä. Kantanut kaiken pienillä harteillaan, jaksanut ja jaksanut, jaksanut vielä kauan sen jälkeen 

kun olisi pitänyt jo lopettaa jaksaminen. Tahmeus ja vaikeus puhumisesta oli pyyhkäistä 

pois, oli kahden ihmisen yhteys, kaiken sen eletyn tuskan tuoma yhteys, ymmärtää toista 

puolesta sanasta. Oli kyyneleitä, väriseviä huulia ja kipua, joka vääntää kasvoja. On olemassa 

sanonta, että voi unohtaa sen kenen kanssa on nauranut, mutta ei koskaan sitä, kenen kanssa 

on itkenyt. Tätä ihmistä en hevillä unohda. 

 

Olin uskaltautunut olemaan avoin omasta historiastani päihdeperheessä toisessa tilanteessa, 

jossa tämä nuori nainen oli mukana. Ja minä olen pelännyt avautumiseni jälkeen, käytetään-

kö risaista taustaani minua vastaan. Pelot jäävät niin syvälle, vaikka järjen tasolla voin sanoa 

itselleni, että siitä on lähes 30 vuotta, kun lähdin omaan, aikuisen ihmisen elämääni. Tänään 

olin tilanteessa, jossa sain katsoa eteen- ja taaksepäin samaan aikaan. Nähdä mistä olen tu-

lossa ja minne menossa. Saatoin sanoa, että pahin on ohi. Pahin on jäänyt hänen lapsuu-

teensa, aikuisena hän voi muuttaa elämänsä suuntaa. Enää ei tarvitse miellyttää, enää ei tar-

vitse pelätä. Mikä oli itselleni pahinta? Oliko se tulla näkyväksi lapsuuteni kanssa, kertoa sii-

tä jollekin toiselle, oliko pahinta, ensimmäistä kertaa ylittää ryhmätilan kynnys ja sanoa ole-

vansa alkoholistin aikuinen lapsi. Pahinta oli ensimmäistä kertaa myöntää oma voimatto-

muutensa elämän edessä. 

 

Vuosituhannen vaihteessa olin itse umpisolmussa ja kiemurtelin samaan tapaan kuin keskus-

telukumppanini tänään. Sanoin yhtä ja tarkoitin toista. Aluksi ainoa ongelma, jonka uskalsin 

myöntää, oli tupakointi ongelma. Tarpeeksi kesy pulma puhuttavaksi. Minun murtumiskes-

kusteluni käytiin erään pappisystäväni sohvalla, ehkä pahin oli jo silloin ohi, minä vaan en 

vielä tuntenut niin. Minun piti vielä itkeä ja ihmetellä. Ystäväni sanoi, ettei voi minua ehjäksi 

tehdä, mutta eteenpäin voi auttaa. Tie toipumiseen oli avattu, suunta otettu. Ja niinhän se 

toipumisen tie kiemurtelee pikkuhiljaa eteenpäin, sitä on edettävä itse, omin pikkujaloin, 

toisten tukemana, kunnes omat jalat kantaa. Tien varressa meille tarjotaan mahdollisuuksia 

joihin tarttua. Niin tulin minäkin lopulta risteykseen, jossa tupakka oli jäänyt sivujuonteeksi 

ja minulle avautui mahdollisuus lähteä parantumisen tielle. Siinä risteyksessä, oli oma poh-

jakosketukseni ja elämäni sai uuden suunnan. Tuli se torstai, joka todella oli toivoa täynnä. 
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Menin ryhmään, joka kokoontui jossain kellarissa. Tuntui ihan fyysisesti, että laskeuduin 

jonnekin tosi syvälle, pohjalle ja pohjalla minä olinkin. 

 

Silloin en sitä tiennyt, mitä tiedän tänään. Sieltä kellarin pohjalta, löysin jotain, joka kantaa. 

En olisi uskonut että entinen elämä, muodostuu lujaksi kalliopohjaksi, jonka päälle uusi ja 

mielekäs elämä voi rakentua. Puoliorpona, alkoholistien lapsena, lastenkoti nuorena kaiken 

sen tuskan ja häpeän keskellä, en ikinä, ikinä, olisi osannut ajatella, että siitä tulee kallein 

omaisuuteni. Että tulee tällainen päivä, kuin tänään. Saan olla ihmisen vierellä kun hän mur-

tuu ja voin sanoa että: Ei mitään hätää, pahin on ohi. Enää et ole yksin. Ja voin itse uskoa 

sanomaani. Kertoa toiselle, että olemme samalla tiellä.  

 

Toinen ihminen tekee toipumiseni näkyväksi. Sain huomata, että minusta olikin tullut se, 

joka oman kokemuksensa kautta voi ojentaa kätensä ja ottaa ”siskon” reppuselkään. Ohjel-

ma ja AAL yhteisö on tehnyt tehtävänsä, minä voin näyttää tietä ja tukea, kunnes omat jalat 

kantaa. Enkä vain minä vaan myös sinä, joka olet oman tiesi löytänyt. Se yksinäisyys, häpeä, 

tuska, joka huokui keskustelukumppanini sielusta ja sisimmästä, oli käsin kosketeltavaa. Se 

pieni ihminen hänessä, joka oli kantanut koko sen perheen häpeän, eikä ollut matkalla ke-

tään, joka olisi nähnyt kulissien taakse, ei ketään joka olisi tiennyt, että laskuihin tarkoitetut 

rahat menivät johonkin ihan muuhun. Ei ketään, joka olisi kuivannut yksinäisen kyyneleet ja 

antanut olla lapsi. Ei ketään kelle puhua, 25 vuoteen. On tämä kova sairaus.  

 Emme me turhaan käy palavereissa, emme me turhaan turvaudu toisiimme. Pahin on ohi, 

päivä kerrallaan menneisyyden voima väistyy ja hyvä täyttää elämän. Kun sen verran uskal-

taisimme jokainen avautua, kertoa itsestämme, että se, joka vielä luulee olevansa yksin, us-

kaltaisi edes kuiskata, voitko auttaa, nyt on hätä, miten sinä selvisit? Rohkeutta jakaa ehey-

tymistämme, sitä toivon meille kaikille. 

        -Nipsu- 
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        RUNOJA 

 

Otan levottomuuden syliin. 

 Hellin sitä, paijaan. 

 

Rakastan. 

 

 Olet täydellinen nyt. 

 Mitään ei puutu. 

 Nyt. 

   Sanna 

 

 

  

 
 

 
Rakkaus ei saavu ovista eikä ikkunoista, ei savupiipusta eikä kellarin 

kautta, se ei tule kadulla vastaan, sinun on löydettävä se sisältäsi, sillä 
se mitä ovista ja ikkunoista saapuu, voi osoittautua lopulta raskaudeksi 

Hj2017 
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Tervetuloa vastaanottamaan kevättä Kotkan kaupungin Luovin leirikeskukseen 
(www.kotka.fi/nuorisopalvelut/leirialueet/luovi) 13.-15.4.2017. 
 
Ohjelmassa ainakin seuraavat: 

Torstai:  saapuminen oman aikataulun mukaan klo 13 lähtien 
- keittoruoka 
- saunominen 
- klo  19 palaveri 
- iltapala, vapaata ajanviettoa esim. makkarantiristystä kodassa 

 
Perjantai: 

- aamupala 
- 9.30  palaveri 
- lounas 
- työpajatyöskentelyä ja aikaa nautiskella olosta 
- pullakahvit 
- työpajatyöskentely jatkuu 
- saunomiset 
- ruokailu 
- klo 19   palaveri 
- iltapala, vapaata illanviettoa 

 
Lauantai: 

- aamupala 
- paikat kuntoon 
- loppupalaveri 
- ruokailu 
- sauna? 

 
Yöpymiset ryhmähuoneissa (kaikki meistä pitävät jotain ääntä nukkuessaan, kuorsaami-
nen ei ole syy jäädä pois).  Luovin sisätiloihin ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Muista ottaa 
mukaan uikkarit ja pyyhe. 
 
Ilmoittautuminen s-postitse virtaa.aal@gmail.com. Leirimaksu  40 euroa  sisältää leirin, 
majoituksen, ruuat ja paistomakkarat, saunomiset . Maksut  etukäteen tilille 
FI8480002221045015 (Tuula Rantavuo). Muistathan ilmoittautuessa kertoa mahdolliset 
ruoka-ainerajoitukset. 
                             Tervetuloa!       VIRTAA-ryhmä  Kotka 

 

AJANKOHTAISTA 
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Naisten Viikonloppu 
 

NAISTEN AAL-VIIKONLOPPU aiheena Sisäinen Lapsi. Tervetuloa naisten AAL-

viikonloppuun Tammisaareen 26. – 28.5.2017!  Ilmoittautumisia otetaan jo vastaan osoit-

teeseen aal.tku@gmail.com. Järjestäjänä toimii tänä vuonna Turun AAL. Hinta 40 eu-

roa. Lämpimästi tervetuloa! 

 

 

JUMIJÄRVEN KESÄLEIRI 17.-23.7.2017 
Lisää tietoa kesäkuun Perhosessa 
 

 

ACA 30-VUOTIS JUHLA SYKSYLLÄ 2017 
Helsingissä 
Lisää tietoa kesäkuun Perhosessa 
________________________________________________________ 
 

Polvijärven ryhmä järjestää tapahtumia: 

 28.-30.4.17 Parisuhde. 

 26.-28.5.17 Kasvatus. 

 16.-18.6.17 Itsenäisyys. – Täyteen varattu. 

 28.-30.7.17 Läheisyys ja rajat. 

 25.-27.8.17 Kateus. 

 22.-24.9.17 Miellyttäminen. 

 27.-29.10.17 Muutun ja muut reagoi. 

 24.-26.11.17 Seksi. 

 15.-17.12.17 Yksinäisyys. 

Osallistuminen anonyymiä ja luottamuksellista. Tapahtumiin otetaan 12 henkeä, joten varaa paikkasi ajoissa. Joka päi-

vä ainakin yksi jakamis-palaveri. Mukaan liinavaatteet (vuokraus 5 €), saunatarpeet, uimapuku ja lauantain iltanuotiolle 

grillattavaa. Erillinen kaksio eläinten kanssa matkaaville. Kotkansydämen käsikirjasto. Lapset tervetuloa! Palaverien 

ajoiksi voit varata lapsenhoitajaksi lukiolaistytytön lähistöltä. Viikonlopun majoitus ja kasvisruoka 40 E. Järjestää Pol-

vijärven aal-ryhmä. Paikka Lepokoti Eheytys, Varosentie 54, 83835 Ruvaslahti, Polvijärvi, Pohjois-Karjala. Ilmoittautu-

miset Liisalle p. 050-547 6548. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 

mailto:aal.tku@gmail.com
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AAL ROVANIEMI 

Has an open Skype meeting on Wednesday evenings between 7-9pm 
and Sunday mornings between 10am - 12 noon. The address in capital 
letters is: AAL ROVANIEMI 

 

 

ANNUAL BUSINESS CONFERENCE 

The ACA Annual Business Conference is attended by Group Service Representatives, from 

individual groups and intergroups, and it is here that decisions are made for the whole ACA 

fellowship. Each group and intergroup is encouraged to elect a trusted servant to function as a 

delegate to the ABC.  
T H E 20 17  W OR LD  C O NV E NT IO N  

Kicking off April, 21st 2017 after the conference, the world convention will offer a line-up of 

speakers, meetings, workshops and fun activities to let your inner child play. Check out our 

program page for full details. 

https://www.acaworldconvention.org/ 

_________________________________________________________ 

 

BACK TO BASICS-VIIKONLOPPU UPILASSA 
 

Viimetalvinen Back to Basics oli monille mukana olleille antoisa ja lämmin yhteisöllinen koke-

mus AAL-ohjelman parissa. Toivotamme juuri Sinut sydämellisesti tervetulleeksi mukaan jatka-

maan tätä toivottavasti perinteeksi muodostuvaa paluuta perusasioiden juurelle. 

 

Tulethan siis jakamaan kanssamme Back to Basics-viikonloppua 13.-15.12017 luonnonkaunii-

seen ja rauhalliseen Upilan Siikaniemen kurssikeskukseen, Lahden kupeeseen. Tapahtuma-

paikkaan voit tutustua osoitteessa www.siikaniemi.fi 

 

Viikonlopun hinnaksi, sisältäen täysihoidon, tulee 85 euroa/henkilö. Aloitamme perjantaina 13.1. 

yhteisen viikonlopun iltapalalla ja päätämme yhteisen viikonloppumme sunnuntaina 15.1. ilta-

päiväkahvin äärellä. Voit ottaa mukaan joko omat liinavaatteet tai vuokrata ne Upilasta 7 euron 

hintaan. Lauantaina pääsemme myös saunomaan ja grillaamaan. 

 

Lisätietoja; 

sähköpostilla Pian kautta, pinski167@gmail.com 

puhelimitse Petriltä, puh 050 4122555 

 

http://www.siikaniemi.fi/
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Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittauduthan mukaan sitovasti mahdollisimman 

pian, viimeistään 15.12. mennessä. Ilmoittauduttuasi saat maksutiedot ja tarkemman ohjelman. 

Koko osallistumismaksu tulee olla maksettuna 15.12. mennessä. 

 

Ilmoitathan myös, voitko olla jollekin kummina vai haluatko itsellesi kummin viikonlopun ajaksi. 

Ilmoitathan myös samalla mahdollinen erityisruokavaliosi. 

 

Upilassa on yksi ”lemmikkihuone”, josta kurssikeskus perii 17 euron lisämaksun. 

Jos olet yhteiskuljetuksesta kiinnostunut, ilmoitathan voitko tarjota autostasi paikkoja vai oletko 

etsimässä paikkaa. Kerro samalla, voimmeko välittää yhteystietosi muille yhteiskuljetuksesta 

kiinnostuneille. 

 

Ilmoittautuminen 

sähköpostilla, Pialle, pinski167@gmail.com 

puhelimitse Petri 050 4122555 

Tapaamisiin Upilassa tammikuussa! 
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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 


