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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 AALryhmään.
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 joulukuussa 2016.
Materiaalit, tekstit, tulevien tapahtumien tiedotteet yms.
tulee lähettää viimeistään marraskuun loppuun mennessä:
perhonen(at)aal.fi
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ALKUSANAT: Kohtaamisia
Usein tulee mietittyä omaa elämää taaksepäin ja muisteltua, miten on kokenut asioita ja
miettinyt missäkin tilanteessa. Aiemmin oma käyttäytyminen on puuroutunut reaktioiden, roolien, omien odotusten ja todellisuuden sekamelskaksi jossa ei ole välillä ollut
päätä eikä häntää. On käyttäytynyt hyvin mustavalkoisesti, lapsellisesti ja epäjohdonmukaisesti ja se on ollut itselle hyvin perusteltua ja oikeutettua. Minuus on ollut koko sotkun
lopputulos. Eipä kumma, että on tullut oltua ihmeissään itsensä kanssa tuolloin.
Nykyäänkin tulee käyttäydyttyä mustavalkoisesti, lapsellisesti ja tulee reagoitua monenlaisiin tilanteisiin vanhoilla tavoilla. Nyt on vain joku ymmärrys, miksi mitäkin tapahtuu.
On tullut näkemys siitä, että MINÄ, olen jotain muuta kuin kaiken kaaoksen summa. Minä
on ihan fiksusti ajatteleva, vastuullinen, tunteikas, mutta järkevä aikuinen joka tunnistaa
selkeästi putoamisen johonkin toiseen minuuden ulottuvuuteen toisinaan. Sillä hetkellä
kun on lapsen tilassa, tietää jo järjen tasolla, ettei kaikki tämä kaaos ole kokonaan totta,
olen vain reaktiossa. Toimiin en pysty vielä kauheasti vaikuttamaan, tulee tehtyä typeryyksiä paljonkin, mutta tunnistan jo tilani. Pystyn tunnustamaan, että kokemani tunteet
ovat todellisia ja hyväksymään ne. Todellisuus saattaa kuitenkin olla eri kuin se miten siihen reagoin.
Jos tunnen itseni hylätyksi, toinen ihminen ei olekaan välttämättä hylkääjä, vaan kiireinen. Jos tunnen voimakasta häpeää, voi olla että toinen ihminen on toiminut väärin minua kohtaan, eikä häpeä olekaan minun omani. Todellisuus ja sisäinen maailma ovat alkaneet hiljalleen kasvaa erilleen, enkä olekaan kävelevä ahdistusviha möykky. Toisinaan
voin tutkailla reaktioitani ainakin jälkikäteen rauhassa ja ihmetellä, kuinka voimakkaasti
asiat ovat minuun vaikuttaneet, sen sijaan että olisin vihainen jollekin ihmiselle tai itselleni jatkuvasti.
Tunteista ovat alkaneet erottua selkeämmin myös suru ja pelko. Voin jättää asioita taakseni, kun olen saanut surtua ne. Voin kohdata asioita ja pelätä ne rauhassa loppuun asti.
Välillä toivon saavani olla taas se ahdistusviha möykky, koska asioiden oivaltaminen on
niin vaikeaa ja raskasta. Toisaalta tiedän, ettei muita vaihtoehtoja tällä päällä ole.
Nykyisyyteen ollaan taaperrettu mutkikasta polkua pitkin monenlaisten ihmisten kanssa.
Olen saanut kohdata itsessäni olevia asioita monen hyvin erilaisen ihmisen kanssa. Alkuaikoina solmuja on ollut aikomassa kanssani sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet oikeita siihen hetkeen. He ovat tarjonneet peilin minulle juuri siinä asiassa, joka on pitänyt opetella
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näkemään siinä vaiheessa elämää. Sitten on tullut kohdalle taas toisenlaisia ihmisiä, jotka
ovat aukaisseet silmät jollekin toiselle tähdelliselle asialle. Jotkut kohtaamiset ovat olleet
alusta saakka hyvin pelottavia ja ahdistavia, mutta olen oppinut itsestäni ja toisesta paljon. Toiset kohtaamiset ovat kannatelleet pahimman yli, on sanottu juuri ne oikeat sanat
jotka on tarvinnut kuulla. Usein roolit heittävät häränpyllyä ja ei tiedä kuka oppii mitä keneltäkin. Olen ollut itse se ahdistava pahis joka herättää pelkoja tai sitten vaikka se puu
jota vastaan nojata ja hengähtää hetki.
Välillä tulee kaipuu ihmisiä ja entisiä aikoja kohtaan. Joskus pystyy olemaan tyytyväinen
että on tässä nyt. Kummalliselta näyttää oma elämä, siihen vaikuttaneet ihmiset ja siirtymä siitä alun sekavasta puurosta tähän missä nyt ollaan.
Nyt pystyn monesti toivottamaan tervetulleeksi elämisen ihmeet ja sen ihmisen, joka on
tulossa kohti ja johon saa luvan tutustua. Vaikka se kuinka edelleen pelottaisi.

Hanna
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TOIMIKUNTA 2016
Puheenjohtaja - Sanna Nurmeksesta
Sihteeri - Hanne Kuopiosta
Sisäinen ja ulkoinen tiedottaja - Päivi Polvijärveltä
Rahastonhoitaja - Pirjo Nurmeksesta
Hanna Oulusta - Perhosen toimittaja / kansainvälisten asioiden
vastaava / kirjatilausten hoitaja (ulkomaailmaan)
Jäsen - Riikka Jyväskylästä
Kirjatilaukset Suomessa – Polvijärven ryhmä/Liisa
Webbmaster – Marjo Karjaalta
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TUSKA, SULKEUTUMINEN JA SELVIYTYMINEN
Käsitykset ovat opittuja
Lapsilla on tarve uskoa, että heidän havaintonsa todellisuudesta ovat oikeita, että niihin voi luottaa oman
käyttäytymisen ohjaamisessa ja että ne varjelevat heitä vaikeuksilta. He tulevat kuuliaisiksi sille, minkä uskovat todeksi ja seuraavat sitä, minkä toivovat olevan parhaan polun löytää onni, rauha ja ilo. Lapset odottavat
auktoriteetin auttavan heitä määrittämään, mikä on todellista, ja tekemään terveitä päätöksiä suhteessa toisiin. Vastuullisen auktoriteetin tuki antaa heille itsevarmuutta kehittää heidän omaa kykyään elää tehokkaasti maailmassa.

Väärä ajattelutapa on opittu
Alkoholistisen kodin lasten tragedia on se, että heiltä on riistetty elämäntapa, joka perustuu vastuulle mielenterveydestä. Alkoholistisen ajattelun ytimessä oli järjetön usko, että itsetuhoisa käytäytös voi johtaa tyyneyteen ja mielenrauhaan. Alkoholin väärinkäytöstä tulee tuhoamisen malli. Väärinkäytön asenne, joka on
perustana kaikessa addiktiivisessa käyttäytymisessä, hallitsee perhettä ja lapset oppivat hyväksymään tämän
asenteen toisissa ja itsessään. Noudattaen ja ylläpitäen itsetuhoisaa käyttäytymismallia sukupolvi toisensa perään kantaa edelleen epätoivon loppumatonta kehää.

Hulluus alkaa
Hulluus alkaa, kun lapset pakotetaan kieltämään todellinen tuska ja kaltoinkohtelu. Kun lapset ovat hyväksyneet ajatuksen, että alkoholismi ei ole väkivaltaista tai vaarallista, heiltä puuttuu peruste arvioida, mikä on
totta, tai osata reagoida ympärillä oleviin ihmisiin. He eivät enää odota auktoriteettien ohjaavan heitä tai varjelevan heitä vahingoilta. He ovat päättämättömyyden halvaannuttamia ja kasvavat vihaamaan itseään siksi,
että ovat hämmentyneitä ja haavoittuvaisia ja tarvitsevat suojaa ja turvaa. He oppivat säilymään hengissä rankaisemalla itseään haavoittuvuudesta ja kieltämällä rakkauden tarpeensa.

Opimme kohtelemaan itseämme kaltoin
Itsepetoksen ja itsensä hylkäämisen tunteet ovat raivon ja epätoivon lähde ACA:laisissa. Aikuiset lapset elävät kahdessa eri todellisuudessa yrittäen täyttää kypsän aikuisen tarpeet nähden samalla maailman pelästyneen lapsen silmin. Kumpikaan persoonallisuuden puoli ei täysin tajua tai ymmärrä toisen puolen motiiveja
tai tekoja. Aikuisen tarve riippumattomuuteen ja itseilmaisuun näyttää olevan suorassa ristiriidassa lapsen
tarpeeseen olla riippuvainen ja hellässä ohjauksessa. Turhautuminen siitä, että joutuu valitsemaan kahden
kilpailevan näkökulman välillä, kehittyy raivoksi, koska kumpikin puoli persoonallisuudesta kamppailee
saadakseen toisen kuuntelemaan itseään. Raivo muuttuu epätoivoksi tajutessamme, että hulluuden perintö,
jonka saimme alkoholistisesta kodistamme, ei anna edellytyksiä aikuisen eikä lapsen hyvinvoinnille.

Emotionaalisen huumaamisen alkuperä
Kestääksemme hulluuden kanssa elämisen ankaraa tuskaa ja saadaksemme jotain hallinnan tunnetta, meidän täytyy kieltää tunteemme ja kätkeä haavoittuvuutemme. Ilman tunteidemme ohjausta meistä tulee riip-
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puvaisia muista ihmisistä käyttäytymisemme ohjaamisessa. Siirrymme omiin totuuden käsityksiimme perustuvasta sisäisestä suunnantunteesta riippuvuuteen alkoholistisen auktoriteetin tulkitsemasta todellisuudesta.
Joudumme satimeen, jossa olemme kuuliaisia sille uskomusten ja uskomusten ja ajatusten järjestelmälle,
joka itse asiassa on syynä hämmennykseemme ja tuskaamme.

Piilevää kauhua
Jatkamme alkoholistisen maailmankuvan noudattamista, koska uskomme, että tottelemattomuuden seuraukset olisivat vielä kauhistuttavampia. Lapsuutemme jäykkien uskomusten vastustaminen tarkoittaa vaaraa
joutua hämmennyksiin ennustamattoman kaaoksen myötä. Takerrumme tutun kaavan mukaisiin harkitsemattomiin reaktioihin ja näemme kaiken uuden hämmennyksen lähteenä ja uhkana hataralle hallinnan tunteellemme. Vältämme hylkäämisen kauhun pitämällä kovaa kiinni lapsuuden uskomuksista, mutta maksamme siitä pysyvänä kaltoinkohteluna, joka aiheutuu perheen vääristyneen todellisuuskuvan seuraamisesta.

Uskominen, ettemme pysty rakastamaan tai tulemaan rakastetuiksi
Jatkuva uskollisuutemme alkoholismille maksaa meille rakastamisen kykymme menettämisen. Menetämme
kykymme antaa ja saada rakkautta, koska emme onnistuneet ratkaisemaan väkivaltaisia ristiriitoja, jotka uhkasivat tuhota perheemme. Sisäistämme nämä ristiriidat ja tuomme ne mukanamme aikuisuuteen yrittäen
jatkuvasti kontrolloida hallitsematonta sisäistä kaaosta. Emme tunne enää kykenevämme huolehtimaan
omasta hyvinvoinnistamme tai edistämään toisten hyvinvointia. Meille kehittyy syvä riittämättömyyden tunne kiintymyksen ja rakkauden antamisen suhteen ja arvottomuuden tunne niiden vastaanottamisen suhteen,
sillä millään, mitä lapsena teimme, ei näyttänyt olevan vaikutusta perheen etenevään rappeutumiseen. Epäonnistumisen tunteemme kasvaa, kunnes uskomme riittämättömyytemme koskevan kaikkea, mitä teemme.
Menetämme uskon kykyymme rakastaa itseämme ja pitää huolta itsestämme ja tunnemme itsemme arvottomiksi vastaanottamaan lämpöä ja rakkautta ympärillämme olevilta ihmisiltä. Hyväksymme arvottomuuden
tunteemme määritelmäksi omasta itsestämme ja annamme alkoholismin järjettömien havaintojen vääristää
edelleen maailmankuvaamme.

Voimaton ja vieraantunut
Kun lapset vahingoittuvat alkoholismin vuoksi eivätkä löydä helpotusta tuskaansa, he ovat pakotettuja kieltämään oman todellisuutensa ja vetäytymään eristyksiin. Kokemus voimattomuudesta kontrolloida tapahtumia, jotka vahingoittavat meitä lapsina, aiheuttaa meissä syvän vieraantumisen tunteen, eikä ainoastaan
suhteessa toisiin vaan myös suhteessa omaan avoimuuteemme ja haavoittuvuuteemme.

Tunteva ja tunteeton itse
Suojellaksemme itseämme hämmennyksessä ja tuskassa elämisen sekoittavilta vaikutuksilta jakaannumme
tuntevaan ja tunteettomaan minään ja eristämme itsemme omalta haavoittuvuudeltamme. Kuljemme ääripäästä toiseen haluten toisaalta paeta eristyksestämme ja toisaalta tarpeeseen pysyä turvallisesti piilossa tutussa tuskan vankilassa. Uskomuksemme ja käyttäytymisemme tulevat jäykiksi ja joustamattomiksi ja leiskahdamme eristäytyneen masennuksen syvyyksistä kiihkeisiin yrityksiin saada apua ulkopuolisesta maailmasta. Toistamme loputtomasti turhautumisen, raivon ja epätoivon kehää, mutta jakautuneen minän tavoite
pysyy samana kuin se oli lapsuudessa: tulla taas kerran kokonaiseksi ja löytää onni, rauha ja ilo.
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Auktoriteetin haastaminen
Vapaus hulluudesta vaatii meitä olemaan tottelematta toimintahäiriöisen auktoriteetin ohjausta. Alkoholistisesta auktoriteetista irrottautumisen prosessi alkaa ajatuksesta, että tottelemattomuus on mahdollista.

Uhma, luonnollinen reaktio hyväksikäyttöön
Stanley Milgram kirjoittaa tutkimuksessaan kuuliaisuudesta auktoriteettia kohtaan, ettei yksilöllä ole juurikaan mahdollisuutta tietää, että uhma on luonnollinen ja asianmukainen reaktio kaltoinkohteluun. Tarvitaan toisten ihmisten järkyttyneet reaktiot määrittämään pahoinpitely tuskalliseksi ja sietämättömäksi. Niiden avulla, jotka ovat onnistuneesti vastustaneet auktoriteettia, yksilö voi nähdä, ettei uhmaaminen välttämättä johda pelättyihin seuraamuksiin ja että auktoriteetin voima heikkenee jokaisen onnistuneen uhmaamisen jälkeen. Milgramin johtopäätöksen mukaan yksimielisyys ja keskinäinen tuki ovat vahvimpia suojauksia auktoriteetin kaltoinkohtelun vaikutuksia vastaan.
Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization
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Kohtaaminen

Vuonna 2002 olin juuri eronnut ja hyvin huonossa hapessa. Asuin yksin Pohjois-Karjalassa
korvessa, keskellä ei mitään ja päätin lähteä AA:n talvipäiville Kuopioon. En ollut käynyt
AA:n päivillä enää moneen vuoteen, vaikka se oli aiemmin myös alkkareiden kohtaamispaikka. Minä olin kierrellyt joko yksin tai alkkareiden kanssa useina vuosina AA:n isoilla
päivillä saattamassa AAL sanomaa, olimmehan tuolloin osa Al Anonia. Useampi vuosi oli
jäänyt välistä koska olin ”tullut valmiiksi” alkkareissa ja alkanut elämään ja toteuttamaan
puheitani sekä unelmia maatilalla Pohjois-Karjalassa.
Erosta johtuen olin itsekin lähes shokissa ja olin hyvin peloissani. Päätin kuitenkin lähteä
etsimään AAL ystäviä ja verestämään vanhoja kokemuksiani AA:n talvipäiville. Koulu, jolla
talvipäivät olivat, tuntui aika pelottavalta. En tiennyt pitkän poissaoloni jälkeen, ketä kohtaisin tapahtumassa. Heti saavuttuani paikalle, tapasin entisen monivuotisen työnantajani
Loviisasta. Loviisassa olin viettänyt ensimmäisen raittiin vuoteni juhlia, mutta Loviisassa ei
ollut vielä silloin AAL ryhmää. Perustin AAL ryhmän vasta myöhemmin. Työnantajani oli
vahva AA henkilö Loviisassa. Kohtaaminen oli erittäin miellyttävä ja toi minulle turvallisuuden tunnetta aluksi.
Pian kohtasin Kuopiolaisia tuttuja alkkareita ja aloin hiljalleen tuntea olevani omieni joukossa. Jossain vaiheessa illan aikana tupakkapaikalla kohtasimme parin kolmen nuoren
eestiläisen naisen joukon. Oli hämmästyttävää, että keskellä Suomea siihen aikaan oli
nuoria eestiläisiä naisia AA:n talvipäivillä, eivätkä he edes puhuneet suomea kovin hyvin.
He olivat käyneet Al Anonissa, mutta etsivät tietoa AAL:stä viedäkseen Eestiin sanomaa.
Tuntui uskomattomalta, että he olivat tulleet sinne asti keskellä talvea AAL sanoman takia.
Meille muodostui valtava halu auttaa heitä heidän intonsa takia.
Me pidimme alkkari palaveria myöhään yöhön. Vaikka meillä ei ollut yhteistä kieltä, tuntui
että ymmärsimme toisiamme täysin, johtuen samankaltaisista lapsuuden kokemuksista.
Naiset olivat kiinnostuneita kuulemaan suomalaisia alkkari tekstejä, jota luimme valkoisesta vihkosesta nimeltään kaksitoista askelta. Muistaakseni annoimme vihkon myös Eestiin mukaan vietäväksi, koska oli ollut puhetta, että he haluaisivat perustaa AAL ryhmän
Tallinnaan. Siitä ilmeisesti on lähtenyt Eestin AAL toiminta. Olen ymmärtänyt, että he
myös lukivat aluksi suomalaisia alkkari askeleita nimenomaan tästä valkoisesta vihkosta.
En muista oliko meillä näitä kohtaamisia useampana päivänä, mutta kohtaamisen merkitys on selvinnyt minulle vasta vuosien kuluttua. Riikan Eurooppa kokouksessa oli hienoa
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huomata olevansa veljeskansan AAL toiminnan syntyhistoriassa mukana. Kahdentoista
vuoden jälkeen Riikassa kohtasin tämän saman henkilön jonka olin tavannut Kuopiossa ja
hän kertoi, että kohtaamisesta oli alkanut Eestin AAL toiminta.
Alkkari vuodesta -91
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AJANKOHTAISTA
Karjaan naistenviikonloppu NiceWeekend-ryhmän viikonloppuleiri
Rosvikissa 16.9. - 18.9.
Kipin kapin ilmoittautumaan leirille. Sähköposti karjaanaal@gmail.com

UUSI RYHMÄ SOTKAMOSSA

Kokoontumisaika: joka kuukauden toinen maanantai klo 18 (heinäkuussa ei kokousta)
Paikka: Keskuskatu 13 (nuorisotilan kerhotila, käynti terv.kesk.parkkipaikan puolelta)
Sähköposti: aal.sotkamo@gmail.com
Yhteyshenkilö: Piia 0400 428 318 (tekstiviestit)

UUSI RYHMÄ MIEHILLE HELSINGISSÄ
Miesten ryhmä kokoontuu Helsingissä joka toinen sunnuntai (parittomat sunnuntait) klo 12-14.
Osoite on Jalavatie 6 b. Ryhmätila sijaitsee Meilahden kirkon tiloissa, takapihan puolella. Ovessa on
lappu, jossa lukee AAL.

Polvijärven tapahtumia
Kaikille jotka haluavat vapautua kummallisen lapsuusperheen vaikutuksista: eristäytymisestä,
peloista, ahdistuksesta, stressistä, alistumisesta ja kiukusta. Polvijärven AAL-ryhmä kokoontuu
Eheytyksessä Varosentie 54 joka keskiviikko klo 17.30. Jos epäröit tai tarvitse kyytiä, voit soittaa p. 050 547 6548.
Tervetuloa aal-retriitteihin joka kuukauden loppupuolella!
Vuoden 2016 teemana ohjelmamme kaksitoista lupausta
28.-30.10.2016 lupaus kymmenen: Emme pelkää epäonnistumista
25.-27.11.2016 lupaus yksitoista: Opettelemme tuloksellisia käytöstapoja
16.-18.12.2016 lupaus kaksitoista: Odotamme saavamme parasta ja otamme sen vastaan
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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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