
Suomen AA Etelä-Suomen aluekokous lauantaina 1.11.2014 klo 12.00  
Vihdin Ihme-ryhmän tiloissa, osoite on Niuhalanraitti 6B, Vihti. 
 
Aika:  1.11.2014 kello 12.00 
Paikka:Vihdin Ihme-ryhmä, Niuhalanraitti 6B, Vihti 
 
Esityslista: 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Rami avasi kokouksen lukemalla tyyneysrukouksen.  

 
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Ryhmäedustajien toteaminen 

Todettiin, että paikalla oli 10 henkilöä, joista 8 ryhmäedustajaa.  
Paikalla olivat: Rami Karjaan AA-ryhmästä, Markus AA-ryhmä 12, Ertsi Vihdin 
Ihmeryhmästä, Matti Nummelan ryhmästä, Masa Sveitsin ryhmästä, Tallinnanmatti 
Temppelikadun AA-ryhmä ja Ryhmä Riihimäki, Harri Karma-ryhmä, Reka Riihiryhmä, lisäksi 
ei edustajina Taina ja varasihteerinä Kirsi.  

 
5. SAAP:n edustajan puheenvuoro 

SAAP:n puheenvuoron käytti Harri. 23.8.2014 oli palvelun kokous Tikkurilassa. 
Palvelussa on siirrytty sähköiseen arkistointiin. Kahden viikon päästä on tiedotustoimikunnan 
kokous, esillä mm. ohjelma malli. Drop box-tyyppiseen ohjelmaan on tarkoitus arkistoida myös 
alueen kokousten pöytäkirjat. 
Palveluoppaan esittely on nähtävillä AA:n nettisivuilla. 
70 v juhlien järjestely ja historiikki ovat kehitteillä. Pöytäkirjat on julkaistu Tiedotuksia 
lehdessä. 

 
6. MPV:n puheenvuoro 

Valtuutettu ei ollut paikalla. Pöytäkirjat ovat näkyvillä Tiedotuksia-lehdessä. 
 

7. Alueen Tiedotusyhdyshenkilön puheenvuoro 
Masa käytti puheenvuoron. Hän kertoi alueen tiedotuskokouksesta, jossa oli mukana 6 aluetta. 
Osallistuminen on ollut vaihtelevaa / heikkoa. Nettisivuilta haetaan tietoa. Masa aikoo jättää 
tiedotusyhteyshenkilön tehtävät ja asettua ehdolle Kustannukseen. 

 
8. Pöytäkirjojen julkaiseminen alueen kotisivuilla 

Käytiin keskustelua aiheesta, miten saada tietoa ryhmiin. Edellisessä kokouksesta oli päätetty, 
että pöytäkirjat julkaistaan vain alueen kotisivuilla. Tallinnanmatti selvittää miten esityslistat ja 
pöytäkirjat saadaan sivuille sellaiseen muotoon (liitetiedostona), että ne on helppo tulostaa. 
Alueelle on koitunut hakkeroinnista lasku 60,23 €. Lasku maksetaan kassasta. Sivujen 
kapasiteetista on vain n. 1 % käytössä. Materiaalia mahtuisi enemmän, stooreja ym. 



 
9. Ryhmien kuulumiset 

Nummelan ryhmä: Tulokkaita on ollut ja uudet ovat ottaneet myös palvelutehtäviä. 
Vihdin ryhmä: Ryhmä toimii. Tiedotustilaisuus 1 krt/kk Terapiatehtaalla.  
Yhteistyö Päihdeklinikan kanssa ei onnistu.  
Karma ryhmä: Ryhmä kokoontuu 5 krt/vko. Tiedotustilaisuus 1 krt/kk Ridasjärvellä. Ke 
palaveri on klo 14.00, laitos pyytänyt, mukana potilaat, henkilökunta ja AA. Sairaalassa on 
käyty tapaamassa potilaita.  
Temppelikadun AA-ryhmä: Ryhmä kokoontuu 2 krt viikossa. Nuoria käy paljon. Nuoriin ollaan 
oltu yhteydessä some:n kautta. Lauantai yöryhmä on ollut suosittu.  
Ryhmä 12: Ryhmän seinälle on laitettu lista, johon voi ilmoittautua kahvinkeittoon tai vetäjäksi. 
Nimiä listaan on tullut vähän. Pian ryhmässä yksi jäsen saa 1-vuoden täyteen. Kävijöitä n. 
11–15 henkeä.  
Riihiryhmä: Asiapalaveri oli keskiviikkona. Vastuun kantajia on yhä vähemmän. 
Ryhmätoiminta on kohtalaisen aktiivista. 3 krt/vko. 7. perinteen vastuu myös vähäistä. 
Vankilaryhmä on lopahtanut.  
Sveitsi-ryhmä: Päiväryhmät ovat suosittuja. Tulokkaita on ollut. Vuosipäiviä on ollut. 
Kokoontuu samassa tilassa Karma-ryhmän kanssa.  
Karjaan AA-ryhmä: Vastuunotto vuorolista toimii hyvin. Tammisaaren katkolla 
infotilaisuudessa käynti on hoito-ohjelmassa muutettu vapaaehtoiseksi. Kävijöitä tilaisuudessa 
on ollut vähän. Tulokkaita on ollut ja menokkaita myös.  
 

10. Kustannuksen puheenvuoro 
Reka kertoi Kustannuksen kuulumiset. Nyt menee hiukan paremmin kuin on budjetoitu. Suuria 
investointeja ei ole ollut. Raporttiin tulee muutos yksinkertaisempaan muotoon. Reka kertoi 
kirjallisuudesta; Mitä AA on?-lehtinen, vanha tulokkaan kansio poistuu. Käytiin keskustelua 
uudesta tulokkaan oppaasta. Muita asioita olivat: 80-vuotispäivät, ulkopuolisia ilmoituksia 
päässyt Tiedotuksia-lehteen, ATK; laskutusohjelma, koneet ja ohjelmistot muutettu. Käytiin 
keskustelua budjetista, henkilökunnan joululounaasta. Kustannus sai kiitokset toiminnastaan 
Ryhmä 12 edustajalta ja alue yhtyy kiitoksiin.  

 
11. Muut esille tulevat asiat 

Käytiin keskustelua uusista edustajista. Kaikki postit vapautuvat. Uudet ehdokkaat laitetaan 
seuraavaan esityslistaan. Ryhmä 12 edustaja esitti kiitokset toimintansa päättäville edustajille. 
Käytiin vilkasta keskustelua Tervetuloa-oppaasta, tiedotustilaisuuksista, sanomansaatosta ja 
vararahastosta. 
 

12. Seitsemän perinne 
Kokouksen lipastuotto oli 23,90 €. Taloustilanne kokouksen jälkeen 234,80 €. Kun saatu lasku 
on maksettu rahaa jää 174,57 €. 
 

13. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään Karjaan AA-ryhmässä, Felix Fromminkatu 4, lauantaina 24.1.2015 
klo 13.00 
 

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.23. 
 


