
 

 

Syyskuun Perhosessa: 
 
-Alkusanat: Meitä ajaa 
suunnaton pelko  
- ACA European mee-
ting 2015 
- Tietoa ACA WSO:sta 
- Kolmas askel 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                 

 

      

 
PERHONEN 
Syyskuu 2015   
Alkoholistien Aikuiset Lapset 
 

AAL Keskuspalvelu ry 

www.aal.fi 
aal(at)aal.fi 

 

 

 

 

 

”Elämässä kaikki toistuu, kunnes sydämemme päättää toisin.” 

Robert Frost 

http://www.aal.fi/


 

 2 

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 syksyllä 2015.  
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.  
tulee lähettää viimeistään toukokuun loppuun mennessä:  

perhonen(at)aal.fi 
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ALKUSANAT: Meitä ajaa suunnaton pelko 



 

 5 

     

  

 

 

 

 

        



 

 6 

 

Vierailulla keisarin kaupungin Poruski-ryhmässä 
 

 
Etsiydyn Nevski Prospekti-kadun varrella olevalle metroasemalle. Tarkoitus on hypätä 
metrojunaan ja matkustaa sillä Vasilinsaarella (suom. Hirvisaari) kokoontuvaan ACA-
ryhmään. Se on yksi Pietarin kaupungissa toimivista ryhmistä, jotka löysin WSO:n nettisi-
vuilta. Venäjänkielinen, mutta sopii matkustusaikatauluuni mainiosti. 
 
Osa metroasemasta on suljettu kunnostustyön vuoksi. En löydä mitään viittausta etsimä-
ni junan numeroon. Siispä sanon kuuluvalla äänellä: Onko täällä joku, joka osaisi puhua 
englantia? Eräs nuori tyttö kertoo osaavansa ja kertoo myös, että Vasilinsaarelle ei pääse 
metrolla ennen kuin remontoinnit on tehty. Hän luettelee minulle niiden bussien nume-
rot, joilla pääsen perille. Toinen nuori neitokainen tarjoutuu saattamaan minut pysäkille. 
Tämä on hyvin tavallista Venäjällä. Ei pelkästään neuvota, vaan myös saatetaan avunky-
syjä perille asti. Minutkin siis saatellaan bussiin ja vieläpä kuljettajalle selvitetään minne 
olen menossa. 
 
Tämä ilta on talven ensimmäisiä pakkasiltoja. On oikeastaan erittäin hyvä, etten päässyt 
perille maanalla kulkien. Merestä ja kanavista nouseva kosteus on jäätynyt ja bussin ik-
kunoista näkyvä Pietari on huurteisuudessaan valtavan kaunis. Entisöidyt palatsit ja van-
hat kerrostalot heijastuivat valaistuina tummaan veteen. Ehkä maailman kaunein kau-
punki tämä Pietari. 
 
Osaan jäädä bussista oikealla pysäkillä ja löydän helposti etsimäni kadun. Talonumeroita 
näyttää puuttuvan monia ja seilailen jonkin aikaa edestakaisin etsien. Kunnes rohkaistun 
kysymään hakemaani numeroa ohikulkijalta. Hän neuvoo minut erään kerrostalon sisäpi-
halle. Siellähän ne puuttuvat numerot ovat sievästi rivissä. Eri tavalla loogisesti kuin mihin 
olen kotimaassa tottunut. 
 
Kylläpä hämmästyvät ryhmän kolme ummikkovenäläistä naista kun ilmestyn kokoushuo-
neeseen. Elein, ilmein ja niillä muutamilla sanoilla, jotka venäjäksi osaan saan kerrottua 
olevani Suomesta ja ACA:n jäsen. Heti kun tuon ymmärtävät niin ottavat minut lämpi-
mästi mukaan porukkaan. Tekstit luetaan niitillä yhteen nidotuista paperilehtisistä. Minä 
nostan pöydälle suomenkielisen Ison Kirjan ja sepäs aiheuttaa suurta ihastusta (Venäjän-
kielinen Iso Kirja on vasta käännösvaiheessa). Minä katselen suomalaista tekstiä, muut 
omaansa. Minä en ymmärrä juuri mitään heidän puheenvuoroistaan eivätkä he ihan 
varmasti yhtään mitään minun puheesta, mutta eipä haittaa. Juodaan tsajua, hymyillään 
ja tunnetaan olevamme samaa ACA-perhettä. Tyyneysrukousten jälkeen halataan ja mi-
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nut toivotetaan sydämellisesti uudelleenkin tervetulleeksi ryhmään. Voinhan se tehdäkin 
ja mielelläni teenkin. 
 
Pois lähtiessä jään ensin lähimmälle pysäkille odottamaan bussia takaisin keskustaan. 
Muutaman minuutin odoteltuani päättelen olevani väärällä pysäkillä, koska olen sillä yk-
sin. Siirryn seuraavalla seisakkeella odottavan joukon sekaan. Tässä miljoona kaupungissa 
pysäkeillä on aina paljon ihmisiä ja bussit pullollaan väkeä.          
 

Tarja 
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Aikuinen Lapsi Euroopan tapaamisessa 

 
 

Moni suomalainen osallistui noin vuosi sitten ensimmäiseen ACAn Euroopan ta-

paamiseen Riiassa. Tuon viikonlopun aikana syttyi kipinä, joka kasvoi liekiksi. Sen 

seurauksena järjestettiin toinen Euroopan tapaaminen Helsingissä pe-su 28-

30.8.2015. 

 

Perjantaina 28.8. oli aika aloittaa tapaamisen viimeiset valmistelut. Tapahtumapai-

kaksi oli valittu Stadin Ammattiopisto, joka osoittautui tiloiltaan ja tunnelmaltaan 

erittäin toimivaksi. Aloitimme sämpylöiden täyttämisen, pöytien valmiiksi laittami-

sen ja tilojen yleisen järjestelyn, minkä jälkeen alkoikin itse tapahtumaan rekiste-

röinti. ACA-ystäviä saapui kaikkinensa yhdeksästä maasta ja tunnelma oli alusta 

alkaen lämmin ja innostava. 

 

Tapasimme uusia ja vanhoja ystäviä, minkä jälkeen oli aika siirtyä ensimmäiseen 

palaveriin. Palaveri oli ns. puhuja-palaveri, missä myös muut halukkaat saivat sa-

noa sanasensa. Perjantai-ilta huipentui omalta osaltani Kolmperässä iltasaunaan ja 

nukuin kuin lapsi. 

 

Lauantai-aamu valkeni aikaisin ja oli aika siirtyä takaisin tapahtumapaikalle. Päi-

vän aikana järjestettiin työpajoja eri aiheissa (mm. Euroopan yhteistyö, kokemuksia 

tapahtumista..) sekä ACA-palavereja. Lounaaksi grillattiin makkaraa! 

 

Iltapäivällä pidettiin parin tunnin hengähdystauko, minkä jälkeen oli aika iltajuh-

lien. Juhlissa nautittiin yhdessä hyvästä ruoasta ja ihanasta seurasta. Lavalle nousi 

muutamia musiikinystäviä sekä laulamaan että soittamaan, Timo veti porukalle 

leikkejä, Tarja kertoi kokemuksiaan ACA-toiminnasta ja lopuksi Liisa laulatti ihmi-

siä.   

 

Sunnuntaina pidettiin palaverit sekä suomeksi että englanniksi ja päätettiin koko 

tapahtuma loppupalaveriin, missä jokaisella osallistuneella maalla oli puheenvuoro, 

minkä jälkeen halukkaat saivat lyhyesti jakaa kokemuksensa. Yhdeltä päivällä 

päättyneen tapahtuman siivoukset hoituivat porukalla ja jo klo 14 päästiin start-

taamaan kohti kotia – väsyneinä, onnellisina ja haikeina. 

 

Viikonlopun aikana tuli juotua luvattoman paljon kahvia, syötyä aivan hurja määrä 

herkullista piirakkaa ja karamellia, itkettyä ja naurettua – yhdessä ja yksin. Ihan 

perus alkkari-meininkiä.  

 

Suuret kiitokset kaikille, jotka tekivät tämän mahdolliseksi.  

 

Marjo, Aikuinen Lapsi 
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Toimikunnan jäsenten tehtävät vuodelle 2015 
 
 

 

 

Risto, Kuopio = puheenjohtaja 

 

Sanna, Nurmes = varapuheenjohtaja,  

tapahtumavastaava ja tiedostusryhmän jäsen 

 

Päivi, Polvijärvi = tiedotusryhmän puheenjohtaja 

 

Erkki, Jyväskylä = kirjallisuusvastaava 

 

Irja, Oulu = toimikunnan jäsen 

 

Hanna, Oulu = Perhosen toimittaja 

 

Marjo, Karjaa = Webbmaster 

 

 Hanna, Oulu = Kansainvälisten asioiden hoitaja 
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Alkoholistien aikuisten lasten runoja: 
 
 

 

 

Ryhmä - ihmisiä, elämää, värähtelyä kokijansa mielessä 

Ryhmä - uusia ajatuksia, virtaa, liittymistä  

Ryhmä - paranemisen perusta ja kantapää 

Ryhmä - jotain itseäni suurempaa 

Ryhmä - palvelua, rakkautta, kohtaamisia 

Ryhmä - aina uusi mahdollisuus tulla näkyväksi 
Henri 

 

 

 

 

 
Kuuletko kutsun, 
kun enkeli kuiskaa. 
Kuuntele sydäntä, 
se ohjata muistaa. 
Ei virheitä ole, 
oppitunteja vain. 
Jos et kuuntele ääntä, 
rikot itseäsi ain. 
Siis hiljenny, 
vaimenna elämän ääni 
ota vastaan viestini 
ystäväni. 
Sen iloon ja valoon  
anna johtaa, 
täyttää sydäntäsi rakkaudella, 
sen jokaista kohtaa. 
Jalat vahvistuu matkalla 
rakkaudellisuuteen, 
antaa sinulle mahdollisuuden 
elämään uuteen. 

      Sanna 
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    Tietoa ACA WSO:sta 
 
WSO is... 
Adult Children of Alcoholics World Service Organization, Inc. (ACA WSO) is an organization of volunteer 
members elected to serve in the capacity of corporate trustees according to the laws of the State of Cali-
fornia. 
 
ACA WSO maintains a telephone line, and postal, Internet, and e-mail addresses as a stable communica-
tion base for the ACA program. ACA WSO committees prepare the literature for conference approval, 
prepare the monthly newsletter (the ComLine), and protect the copyright interests of the organization. 
 
Purpose 
The primary purpose of the Adult Children of Alcoholics program is to carry the message of recovery to 
all who suffer from being raised in an alcoholic or dysfunctional environment (Step 12). ACA WSO is a 
connection between these individuals and ACA meetings, Intergroups, and Regions. Its sole purpose is 
to serve the fellowship of Adult Children of Alcoholics by maintaining service for those who might be 
seeking, through ACA, the means for recovering from being raised in an alcoholic or otherwise dysfunc-
tional home. 
 
How We Carry the Message 
ACA WSO receives direction from the delegates at the Annual Business Conference (ABC), phone calls, 
letters, e-mail, and the ACA fellowship (Regions, Intergroups, meetings, and individuals). Tasks that the 
organization now performs include hosting the ABC; answering phone calls, letters, and e-mail; publish-
ing literature, a list of worldwide Regions and Intergroups, a monthly newsletter (the ComLine), and a 
web page; making sure such items as program chips and Conference Approved Literature are available 
to the membership; and maintaining a current database of Regions, Intergroups, and meetings. The es-
tablishment of an e-mail address and an Internet web site by ACA WSO has created an overwhelming 
response from members requesting information regarding meetings and literature. 
 
Who Uses These Services? 
Anyone needing information about ACA uses these services, including individuals, ACA Regions, Inter-
groups, meetings, therapists, students, and authors. Individuals who contact ACA WSO are looking for 
meetings in their area, answers to policy questions, literature, general information, or just want to be 
heard. 
 
What Does ACA WSO Do for Me? 
ACA members may benefit directly from ACA WSO-generated literature, newsletter information, recovery 
sharing, and the announcements of Conferences, Workshops, Dances, or the Annual Business Confer-
ence. 
 
How Far Does ACA WSO Reach? 
ACA began in the USA and spread to other English-speaking countries, probably because the literature 
was in English. The advent of electronic media has opened new avenues of outreach worldwide. We be-
gan to hear of meetings in Canada, England, Scotland, Ireland, Spain, France, Sweden, Denmark, Nor-
way, and Iceland. Now, meetings have begun in South Africa, Kenya, Korea, China, Japan, New Zealand, 
and Australia. ACA members in Sweden are translating the literature into Swedish and are creating their 
own "12-Tradition" pamphlet. ACA WSO is also working on a "12 & 12" in English. 
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The ACA WSO Literature Committee has completed the ACA Fellowship Text (Steps & Traditions book), 
which, when published, the French-speaking contingency in Eastern Canada has offered to translate. We 
are evolving and growing. 
 
How Many People Does ACA WSO Reach? 
ACA WSO maintains a database of about 1,500 meeting locations, with each meeting representing two 
or more people. The meetings, however, do not maintain attendance records. 
 
Who Runs This Operation? 
The ACA WSO Board of Trustees manages the day-to-day operations. Any ACA member who is willing to 
give time and energy in service may serve on the Board of Trustees, or as a volunteer or committee 
member. All ACA members are invited to participate in the work of ACA WSO. Doing service work is help-
ful to all ACA members and accelerates personal recovery. 
 
How Does ACA WSO Operate? 
The Bylaws outline the basic structure of the ACA WSO Board. In addition, ACA WSO has an evolving set 
of operational rules called the Operational Policy and Procedures Manual (OPPM), which has been col-
lected and printed since 1984. Each motion that is presented to the Board of Trustees, and approved by 
consensus, is added to this policy guide. If, indeed, group conscience as influenced by our Higher Power 
is our guide (see our Traditions), then these guidelines represent the divine inspiration of our fellowship. 
 
If Meetings Are Autonomous, Why Is ACA WSO Needed? 
ACA WSO provides a sense of common purpose, stability, and continuity for meetings, Intergroups, and 
Regions. It encourages similarity in meetings, and unity through affiliation and literature. The organiza-
tion coordinates meeting information worldwide. It is one place where students, therapists, schools, in-
stitutions, families, and individuals find information, literature, and locations of meetings. 
 
Where and When Does the ACA WSO Board of Trustees Meet? 
The ACA WSO Board of Trustees' corporate business meetings are on the second Saturday of each 
month from 11:00 a.m. to noon, Pacific Time (USA) by teleconference. ACA WSO also holds one "in per-
son" meeting to discuss ACA business on the Friday evening of the ABC weekend. 
 
Can Members Listen in on an ACA WSO Business Meeting? 
Yes. The Chair asks that visiting ACA members state their names, and identify themselves as visitors at 
the beginning (and perhaps at the end) of the meeting. Listening is the key word, however. Since ACA 
WSO is a worldwide organization, its monthly meeting is held on a one-hour teleconference. All of the 
ACA business scheduled on the Agenda must be covered during that hour. It is not possible, therefore, 
to devote time to interact with visitors. Trustees can be reached by telephone or e-mail to answer ques-
tions or receive ideas or suggestions. 
 
How Is ACA WSO Supported? 
As a 12-Tradition program, ACA WSO's entire support comes from membership donations. Regions, In-
tergroups, meetings, and individuals send in their monthly contributions. Members occasionally send be-
quests and personal donations for natal and recovery birthdays, and celebrations of milestones in recov-
ery. Others contribute according to their growing sense of responsibility in gratitude for their emotional 
and economic recovery. When members request literature, information, or the newsletter (ComLine), 
they usually donate money to cover the costs involved in printing and shipping. 
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How Does a Member's Program of Recovery Benefit from Service in ACA WSO? 
We go from hurting to healing to helping. Giving service---at the meetings, Intergroups, Regions, and 
ACA WSO---aids individual recovery. The more involved we became, the more we meet people who are 
seriously working a program. Being around people actively working their recovery constantly reminds us 
to work on our own. We hear of methods that we find useful. We talk about recovery, and think about 
recovery. The personal support system this creates is extensive. Service is an important part of active 
recovery in ACA. 
 
How Does a Member Get into Service with ACA WSO? 
ACA members can become delegates from their meetings, Intergroups, or Regions, and come to the 
ABC held the last weekend in April. There, members may share questions, concerns, experience, 
strength, and hope with the ACA WSO Board of Trustees, and each other. ACA WSO looks to the ABC to 
give it direction for the coming year. 
 
Any concerned member of ACA may become a committed member or volunteer to assist in the opera-
tions of ACA WSO. An ACA member may join the Board of Trustees as an elected representative of a Re-
gion or an Intergroup, or as an individual, taking on the responsibilities of any available openings. The 
ACA WSO Bylaws and the OPPM are guides for the board members. ACA WSO can always use help. 
 
ACA members can make their meetings aware of ACA WSO's responsibilities and offerings by: ordering 
and distributing ACA literature and chips, sharing the ComLine newsletter, announcing monthly what 
ACA WSO is doing, encouraging their meetings to send in excess 7th tradition donations each month to 
support the work being done, encouraging individual or group participation in this work, and announcing 
the e-mail address and the URL of the ACA WSO web page. 
 
We invite all ACA members to join in the important work of ACA WSO. 
 
Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization 
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Kolmas askel, ote Isosta kirjasta 
 
Päätös, jonka teemme kolmannessa askeleessa, on eräs ensimmäisistä todellisista valinnoistamme. 

 

Avun pyytäminen Korkeammalta voimalta ei ole helppoa aikuiselle lapselle monestakin syystä. Tie-

simme lapsina, että avun pyytäminen oli riskialtista ja saatoimme tulla vanhempiemme nujertamiksi, 

jotka eivät olisi sietäneet tuollaista puhetta. Meille sanottiin, että olimme itsekkäitä ja epäkypsiä, jos 

pyysimme apua. Meidän käskettiin olla hiljaa. Toisinaan meitä opetettiin epäilemään havaintojam-

me siitä, mitä oli tapahtumassa. Mahdollisuus pyytää apua tai ajatus siitä, että voisimme pyytää tu-

kea, hävisi varttuessamme. Saavuttaessaan aikuisuuden useimmat Aikuisten lasten kaksitoista askel-

ta meistä välttelivät avun pyytämistä, koska katsoimme olevamme itseriittoisia ja tuollaisten tarpei-

den yläpuolella. Tämä asenne saattaa olla tärkein kompastuskivi aikuisille lapsille, kun he yrittävät 

pyytää Jumalaa parantamaan perheen toimintahäiriösairauden omassa elämässään. 

 

Tämä sama asenne estää usein meitä pyytämästä tukihenkilöämme auttamaan meitä tekemään työ-

tä kahdentoista askeleen parissa. Jos aiomme edistyä, meidän on lopetettava leikkimästä Jumalaa, 

pyydettävä apua ja selviydyttävä niistä epämukavista tunteista, jotka liittyvät tähän uhkayritykseen. 

Leikimme Jumalaa ja vältämme avun pyytämistä mitä oudoimmilla tavoilla. Monet aikuiset lapset 

voivat leikkiä Jumalaa filosofoimalla ihmisten alkuperää, maailmankaikkeutta ja mystiikkaa, mutta 

me käytämme tätä tietämystä, ettemme joutuisi tekemisiin oman elämämme kanssa. Ihmiset kään-

tyvät meidän puoleemme hengellisiin asioihin liittyvän tietämyksemme vuoksi, mutta saatamme 

tuntea itsemme huijatuiksi, koska meille selviää, ettemme saa omia tarpeitamme tyydytetyksi. Meil-

lä on vain oma itsemme, jonka puoleen kääntyä avun tarpeessa. Riipumme kiinni kontrollissa. 

Meistä on tullut muista ihmisistä eristettyjä tietojumalia. 

 

Toiset voivat leikkiä Jumalaa ja vältellä avun pyytämistä esiintymällä agnostikkoina tai ateisteina. He 

näyttävät panevan poikki puheet hengellisistä asioista. Tämä ei tarkoita sitä, että agnostikon tai ateis-

tin näkemykset olisivat vähempiarvoisia. Näitä näkökantoja kunnioitetaan ACA:ssa, mutta sellaisten 

asenteiden käyttäminen, jotta pysyisi eristyksissä, on rankka tie kuljettavaksi. Meidän on pyydettävä 

apua, jos aiomme murtautua ulos eristyksistä ja liittyä ihmiskuntaan. Emme voi vain puhua siitä. 

Meidän on päästettävä irti kontrollista ja tehtävä se. Päätämme pyytää jotakuta auttamaan meitä ja 

päätämme ottaa vastaan apua, kun sitä tarjotaan. Emme voi toipua yksin. 

 

Meidän on muutettava asennettamme olla pyytämättä apua, jos aiomme edistyä kolmannessa aske-

leessa ja kaikissa askelissa. Ymmärrämme, että pelkästään ACA:n kokouksiin osallistuminen ja pel-

kojen ja toiveidemme jakaminen eivät välittömästi tuota halua pyytää apua Korkeammalta voimalta. 

Monet meistä pohtivat yhä, että mahtavatko he ansaita apua, ja toiset miettivät, että torjutaanko hei-

dät, jos he ottavat riskin ja pyytävät. Toiset aikuiset lapset ovat yhä vihaisia Jumalalle, joka ilmisel-

västi ei puuttunut heidän vahingoittavien ja laiminlyövien kotiensa asioihin. Lisäksi jotkut pohtivat, 

mahtaako Korkeampaa voimaa lainkaan olla olemassa. 

 

On olemassa keino saada asiasta selko. Ponnista ja tee yritys. On olemassa toisenlainen tapa elää. 
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Uskonnottoman kokemus toipumisohjelmasta 
 

 
1. Myönsin olevani yksin voimaton perhetaustani ja lapsuuskokemusteni vaikutusten suht-

een. 
 

2. Rupesin luottamaan omaan toipumismahdollisuuteeni AAL:ssa kuultuani vertaisteni 
toipumiskokemuksia. 
 

3. Koin mielenmuutoksen totuudellisen vuorovaikutuksen ja kuolemanpelon seurauksena. 
 

4. Tein moraalisen itsetutkiskelun. 
 

5. Kerroin elämäni häpeällisen tarinan siitä mitään salaamatta. 
 

6. Halusin palavasti kokonaisvaltaisen muutoksen elämääni tajutessani olevani luonne-
vikainen ja ymmärtäessäni asian katastrofaaliset seuraukset itselleni ja ympäristölleni.  
 

7. Ryhdyin määrätietoisesti kasvattamaan luonnettani parempaan suuntaan toimimalla 
oikein. 

 
8. Halusin antaa ja annoin anteeksi kaikki minua kohtaan tehdyt vääryydet. 

 
9. Pyrin kaikin keinoin korjaamaan rikkoutuneet ihmissuhteeni. 

 
10. Myönsin reagoivani väärin jouduttuani tunne-elämältäni sekasortoiseen tilaan ja halusin 

paremmin oppia ymmärtämään muita ja itseäni. 
 

11. Tulin hiljentymisen ja mietiskelyn avulla tietoiseksi elämäni tarkoituksesta ja ryhdyin to-
teuttamaan sitä. 
 

12. Koettuani hengellisen heräämisen näiden toimenpiteiden tuloksena jaan kokemukseni ja 
haluan kasvaa ihmisenä toteuttaen rakkauden ja palvelun periaatteet jokapäiväisen 
elämäni käytännössä. 

 
 

ILKKA 
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Etsitään halukasta ryhmää järjestämään AAL pikkujoulut joulukuussa. 
Ilmoittautumiset tapahtumavastaava Sannalle  
aalnurmes@gmail.com 
 
 
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! 

______________________________________________________________________________________________________ 

Seuraava Naisten viikonloppu pidetään Tammisaaressa, Rosvikin leirikeskuksessa pe-su 2-

4.10.2015. Lisätietoja tulossa! 

_______________________________________________________________________________________ 
Kolmperässä Espoossa järjestetään mahdollisesti uudentyyppinen back-to-basic -viikonloppu 

20.-22.10, nimellä "Johdatus ACA-ohjelmaan työkirjaan tukeutuen". Viikonlopun aikana pe-

rehdyttäisiin yhdessä, mihin ohjelma ehdottaa meidän ryhtyvän ja millaisia monenlaisia lä-

hestymistapoja askeliin löytyy. Tilaisuus alkaa perjantaina klo 18 ja päättyisi sunnuntaina klo 

14. Sauna olisi myös Urhokkaitten ja AA-ryhmän käytössä. Talo olisi varattu osallistujille. 

Tapahtuma varmistuu myöhemmin tilojen osalta, tämä informaatio on alustavaa. Tapahtu-

man järjestää Urhokkaat ja viikonlopun vetäjänä on Heny. Ilmoittautumiset osoitteeseen 

Henynen@gmail.com. Lisää tietoa myöhemmin. 

 

 
Polvijärven aal-ryhmän tapahtumat Ehetyksessä vuonna 2015.  
 
Joka kuukausi työtä saman numeroisen askeleen parissa. Tapahtumat kuukauden ensimmäinen tai toinen 
viikonloppu. 
 
2.-4.10.2015 10. Askel: Päivittäinen inventaario. s. 117.  
6.-8.11.2015 11. Askel: Yhteys korkeampaan voimaamme. s.118.  
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! 

 

AJANKOHTAISTA 

 

 
 

 

mailto:aalnurmes@gmail.com
mailto:Henynen@gmail.com
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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.  
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