
Suomen AA, Etelä-Suomen alue   pöytäkirja  18.1.2020 
        Sveitsin AA-ryhmä, Hyvinkää 
 
 
 
 
1.  Kokouksen avasi Sepe järjestävästä ryhmästä. 
 
2.  Puheenjohtajaksi valittiin Vennu. 
 
3.  Sihteeriksi Kaisa. 
 
4.  Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
5.  Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
6.  SAAP:n puheenvuoron käytti Markus. SAAP:n 14.11. pitämän kokouksen pöytäkirja on 
luettavissa tammikuun Tiedotuksiassa. Lehdet postituskunnossa kaksi viikkoa ennen 
ilmestymispäivää. Ratkaisun toimikuntaan voi liittyä, jos on kiinnostusta. 
 
7.  SAAK:n puheenvuoro: Pj Lea on lähettänyt Vennulle viestin. Lea muistutti, että SAAP:n 
jäseneksi voi hakea tammikuun loppuun mennessä. 
 
8.  Maailmanpalveluvaltuutettu ei ollut mukana tässä kokouksessa. 
 
9.  Vankilat ja laitokset sivuutettiin nuijan kopautuksella. 
 
10. Edustajaksi SAAP:iin valittiin Jarmo Tammisaaresta ja varalle Karjaan Ismo. 
 
Ryhmien asiat: 

– Ertsi: Vihdin Ihme-ryhmällä on kaksi kokouspaikkaa. Ryhmä on pieni, mutta 
aktiivinen. Joka kuukauden 1. maanantaina on asiakokous. 

– Nora kertoi, että Karmaryhmä voi oikein hyvin. Viikossa on kolme kokousta. 
– Vesa: Ura-ryhmä kokoontuu niin kuin ennenkin. 
– Sepe: Sveitsin ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa viikossa. Ridasjärvellä käydään 

pitämässä infotilaisuuksia, sekä osallistutaan siellä palavereihin. 
– Markus: AA-ryhmä12:lla on yksi kokous viikossa. Ridikseltä on tullut yksi tulokas. 
– Pena: Hyvinkään AA ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Kaksi uutta on ottanut 

paikkansa ryhmässä. Vierailijoita on paljon. 
– Ismo kertoi, että  Karjaan AA-ryhmä toimii hyvin; niin kuin ennenkin. 
– Juha Tiiliryhmästä kertoi heidän kokoontuvan kerran viikossa 

päihdehuoltoyksikössä, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Kerran kuukaudessa 
asukkaille pidetään infotilaisuus. 

– Vennu: Hausjärven AA kokoontuu kerran viikossa. Kävijöitä on vähän, 4-14 henkilöä 
Puhelinsoittoja tulee. 

– Meeri kertoi, että Klaukkalan AA ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa.Tulokkaita 
on kivasti. Keväällä tulee neljä yksivuotista. Kävijöitä on 15-20kpl. 

– Kaisan edustamassa Lopen AA-ryhmässä käy vakituisesti neljä henkilöä. 
Vierailijoita on harvakseen. 

 
 
12. Seitsemäs perinne tuotti 50 €. Alueella on nyt rahaa yhteensä 115,15€. Tämän vuoden 



lasku nettisivujen ylläpidosta ei ole vielä tullut. Huom! Sihteerin tekemä tarkastuslaskelma 
on ptk:n lopussa. 
 
13. Muut esille tulevat asiat: 

– Ertsin 2. ja 3. kohdassa esitetyn huomautuksen perusteella päätettiin, että 
puheenjohtajan ja sihteerin valinta tehdään vuorovuosina. Sihteeri lupasi olla 
sihteerinä kome vuotta, jotta tähän käytäntöön päästäisiin. 

– Ertsi kertoi myös, että 12&12-kirjan uudistus on monen mielestä epäonnistunut. 
– Sepen aloitteesta keskusteltiin auttavan puhelimen ilmoittamisesta lehdissä. 

Maksullinen ilmoitus on kallis. Todettiin, että ilmaisjakelulehtien palstaa voi käyttää, 
koska se on ilmainen kaikille järjestöille. 

– Ertsi muistutti lisäksi, että Etelä-Suomen alueen sivulla pitäisi olla kokuskutsun 
yhteydessä myös asialista. 

 
14. Seuraava kokous on Karjaalla 6.6. kello 15. 
  
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.08. 
 
 
Läsnäolijat: 
Eero, Karmaryhmä 
Vihdin Ihme/TieTo, edustaja 
Nora, Karmaryhmä, edustaja 
Vesa, Ura-ryhmä, edustaja 
Sepe, Sveitsin ryhmä, edustaja 
Harri, Sveitsin ryhmä 
Markus, AA-ryhmä12, Lohja, edustaja ja SAAP:n edustaja 
Pena, Hyvinkään AA ryhmä, edustaja 
Ismo, Karjaan AA-ryhmä, edustaja 
Juha, Tiiliryhmä, edustaja 
Meeri, Klaukkalan AA, edustaja 
Vennu, Hausjärven AA, puheenjohtaja, edustaja 
Kaisa, Lopen AA, sihteeri, edustaja 
 
 

pvm selite  tulot menot saldo 

11.01.19  147,7  147,7 

12.01.19 SJR Host   118,55  29,15 

12.01.19 lipas 51   80,15 

12.01.19 tarjoilu  15 65,15 

08.06.19 lipas  70    135,15 

21.09.19 lipas  42,25   177,4 

18.01.20 lipas  50   227,4 

06.02.20 SJR Host  128,68 98,72 

     


