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Yhtenäisyys - AA:n 12 perinnettä
Pääkirjoitus

1 Yhteisen menestyksemme

12. askel – hengellinen herääminen

Toipumiskokemus
AA:n valmennus
Tunsin saaneeni ja antaneeni palaverissa
AA:n lupaukset
Raittius ja ryyppyremmi
Matka hengen auringonpaisteeseen
Iskulauseemme
Olen kahden sairauden vaivaama alkoholisti
Pohdintoja
Kompassi kohti ryhmää
12 vinkkiä lomalle ja juhlapyhille
Viina pukin polttoaineena
Unista
Alkoholi lisää masennusta
Kaverin retkahdus
Tri Bob ja hänen aikalaisensa
Ison kirjan syntyhistoria

AA-yhteisön kasvaessa
sen keskuudessa nousi
esiin kysymyksiä ryhmien hoidosta, yhteisistä
rahavaroista, henkilöasioista, julkisista suhteista,
nimettömyydestä jne.
Laajeneva kokemus
yritysten ja erehdysten
kautta synnytti AA:n kaksitoista perinnettä. Bill W
julkaisi aiheista aluksi kirjoituksia AA Grapevine
-lehdessä. Niistä kehittyi
"Kaksitoista kohtaa tulevaisuutemme turvaamiseksi".
Painettuna AA:n kaksitoista perinnettä julkaistiin vuonna 1946 ja
nykyinen
sanamuoto
vahvistettiin ensimmäisessä kansainvälisessä
juhlakokouksessa Clevelandissa, Ohiossa vuonna 1950.

Tähdenvälejä
Tänään et ole yksin
AA maailmalla

tulisi olla ensi sijalla, henkilökohtainen toipuminen riippuu AA:n yhtenäisyydestä.

2 Ryhmämme

tarkoitusperiä varten on olemassa vain
yksi perusarvovalta - rakastava jumala sellaisena kuin
hän saattaa ilmaista itsensä
ryhmämme omassatunnossa. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita - he eivät
hallitse.

3 Ainoa vaatimus AA jäsenyy-

delle on halu lopettaa juominen.

4 Jokaisen ryhmän tulisi olla
itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa.

5 Jokaisella ryhmällä on vain
yksi päätarkoitus - viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille.

6 AA-ryhmän ei tulisi milloin-

kaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata AA:n
nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-

asioita, omaisuutta ja arvovaltaa
koskevat pulmat vierottaisi meitä
päätarkoituksestamme.

7 Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla
täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset.

8 AA:n tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta toimistomme voivat palkata erikoistyöntekijöitä.

9 AA:ta sellaisenaan ei saisi kos-

kaan organisoida, mutta voimme
muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi
vastuussa niille, joita palvelevat.

10 AA ei ota kantaa ulkopuolisiin ky-

symyksiin; sen takia AA:n nimi ei
saisi milloinkaan tulla vedetyksi
julkisiin kiistoihin.

11 Ulospäin suuntautuva toimintam-

me pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen; meidän tulee aina ylläpitää
henkilökohtaista nimettömyyttä
lehdistön radion, television ja elokuvan piirissä.

12 Nimettömyys on perinteittemme
henkinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle.

Tähdenvälejä
Auttavat puhelimet

Olemme osa
jotain suurta
AA toimii aktiivisesti 180 maassa ja meitä
AA:laisia on arviolta noin 2 miljoonaa maailman
yli 118.000 ryhmässä. Näihin kaikkiin eri puolilla maailmaa toimiviin ryhmiin olemme jokainen
tervetulleita.
Iso kirjamme, Alcoholics Anonymous – Nimettömät Alkoholistit , painettiin ensi kertaa
vuonna 1939, kun AA-liike oli vain neljän vuoden ikäinen. Tänä päivänä tuota kirjaa on painettu yli 40 miljoonaa kappaletta yli 70 kielelle
ja työn alla liki 30 uutta kääänöstä. Kirjaa pidetään monin tavoin eräänä eniten maailmaa
muuttaneena teoksena.
Ensimmäinen suomenkielinen painos ilmes-

tyi vuonna 1961. Meillä kirjaa on painettu näiden 58 vuoden aikana noin 50.000 kappaletta.
Maailman terveysjärjestön WHO:n tautiluokituksen alkoholismi sai vuonna 1952. Suomessa
arvoidaan olevan alkoholiongelmaisia eri laskutavoin mitattuna noin 350. – 500.000 henkilöä. Ongelman hoitoon kuluu yhteiskunnan varoja noin 1.5 miljardia euroa joka vuosi. Ongelma
ei siis ole aivan vähäinen. Jokaisella mittarilla ja
kaikkien asiantuntijoiden mukaan on AA tähän
sairauteen kaikkein paras ja toimivin lääke. Ja
mehän tiedämme, että tämä lääke ei ole kallis.
Vaikka jäsenmaksuja ei ole, niin ”liittymismaksuja” olemme lähes jokainen saaneet maksaa
muutaman vuorineuvoksen tittelin verran. Mutta vain otettu lääke auttaa.
Tässä lehdessä esitellään myös uutta ja raikasta käännöstä kirjasta ”Tri Bob ja hänen aikalaisensa”. Upea teos toisen perustajajäsenemme Bobin elämästä ja vaikutuksesta AA:n, Ison
kirjan ja ohjelmamme syntyyn. Bobin viimeiset
sanat Billille olivat: ” Muista, ei pilata tätä. Pidetään se yksinkertaisena”. Vahva lukusuositus toimitukselta!
Ratkaisu-lehden toimitus toivottaa lukijoilleen
hyvää ja raitista joulua!
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Toimituksella on oikeus korjata kirjoitusten kieliasua, kuvittaa, otsikoida ja lyhentää tekstejä
tilantarpeen vuoksi tai luettavuuden lisäämiseksi. Epäselvyyksien välttämiseksi suosittelemme, että kirjoituksiin liitettäisiin mukaan kirjoittajan puhelinnumero (jota ei luonnollisestikaan
julkaista). Lähetettyjä kirjoituksia ei palauteta, eikä niistä makseta palkkiota. Vastaanotamme tekstejä mieluimmin sähköpostitse tai koneella kirjoitettuina. Lehteen kaivataan tavallisten alkoholistien tavallisia tarinoita. Myös esimerkiksi ryhmätilojen ja tapahtumiin liittyviä
valokuvia voi lähettää.

Lehden kirjoitukset eivät edusta AA:n kokonaisuuden kantaa, vaan ovat kirjoittajien mielipiteitä. Kaikki oikeudet Ratkaisun
kirjoituksiin pidätetään.
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12.
askel
- hengellinen herääminen
12. askel on yhdessä mielessä
koko ohjelman päätepiste. Se sitoo yhteen kaikki muut askeleet,
mitkä sitä edeltää ja antaa meille ohjeet, miten soveltaa koko
ohjelmaamme arkielämässämme.

Koettuamme hengellisen heräämisen
näiden askelten tuloksena yritimme
saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

Askel jakautuu kolmeen osaan: hengelliseen heräämiseen, yritykseen saattaa
sanomaa sekä yritykseen toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.
Luulenpa, että olen ollut osallisena
useammissa kinaustilanteissa, kun on
keskusteltu termistä "hengellinen herääminen" kuin minkään muun ohjelmaamme liittyvän käsitteen kanssa.
Suurin osa kinoistani on ollut turhia,
mitkä olisin voinut välttää kiinnittämällä huomioni todella siihen, mitä 12. askel
itsessään sisältää ja hylkäämällä omat
ennakkoluuloni hengellisestä heräämisestä.
Aluksi pienen yksityiskohdan ymmärtäminen sai aikaan suuren muutoksen ajattelussani. Askeleessa ei todeta, että ohjelman työstämisen yksi tulos
on hengellinen herääminen, vaan siinä
todetaan, että ohjelma tuottaa nimenomaan hengellisen heräämisen. Niinpä
hengellinen herääminen ei ole vain yksi
askelten työstämisen aikaansaamista
tuloksista, vaan se on askelten todellinen päämäärä. Siksi kohdallani hengellinen herääminen on tulosta yhdentoista muun askeleen soveltamisesta
elämääni. Tuohon työhön sisältyi se,
että myönsin rehellisesti olevani alkoho-

listi ja että olin menettänyt pelin ja että
halusin hyväksyä avun ehdoitta ja että
kohtasin todellisuuden liittyen puutteisiini ja virheelliseen toimintaani syyttämättä niistä ketään ulkopuolista: äitiäni,
isääni, pomoani tai kohtaloani. Tästä on
seurannut jatkuva raittius, tasapaino ja
vastuunotto, mitkä puolestaan ovat antaneet elämälleni uuden merkityksen,
tyydytystä ja iloa, mitä en aikaisemmin
ole kokenut.
En ole vielä ottanut esiin jumalaa tai korkeampaa voimaa puhuessani hengellisestä heräämisestä. Tämä ei johdu siitä,
että halua jättää jumalan ulkopuolelle.
Jumalan todellisuus liittyy kaikkeen ja on
olennaista hengellisessä heräämisessä.
Todellisuuden kohtaamisessa kokemukseni mukaan ei kuitenkaan aluksi tarvita
sanaa jumala tai korkeampi voima. Näitä sanoja kohtaan ei kuitenkaan tarvitse kokea ennakkoluuloja omaa todellisuutta hahmottaessaan.
Yksi kauan sitten elänyt kirkkoisä totesi:
"Jos haluat oppia tuntemaan jumalan,
niin opi ensin tuntemaan oma itsesi."
Tämä on tärkeä vinkki, mikä on avannut meille monille alkoholisteille toipumismahdollisuuden AA:ssa. Hengellinen herääminen voi todella alkaa ilman
sen kummempaa ymmärrystä jumalasta. Todellisuuden hyväksyminen johtaa
tietoisuuden laajenemiseen myös korkeamman voiman suhteen.
Hengellisen heräämiseni merkkejä eivät ole kohdallani valon välähdykset,
vaan jatkuva raittius, tasapainoisuuden
ja vastuullisuuden lisääntyminen, elämäntarkoituksen löytäminen ja ilo. Jos
niitä ei tule tai ne katoavat elämästäni, niin minun on aika panostaa askelten työstämiseen.
Sanomansaatto vielä kärsiville alkoholisteille on hyvin selvää 12. askeleessa.
Isossa kirjassa todetaan, ettei mikään
muu anna niin hyvää vastustuskykyä
juomishalua vastaan, kuin sanomansaatto. Tämä on todellisuutta koh-

dallani. Järkeilemällä en pääse eroon
itsekeskeisyydestäni, mutta sanomansaatto auttaa minua siitä eroon pääsemisessä auttaessani muita heidän ongelmissaan.
Minulla oli yksi ongelma sanomansaatossa. Onnekseni kummini auttoi minua.
Olin hermostunut keskustellessani vanhempien, kovemman stoorin omaavien
alkoholistien kanssa, koska oma tarinani
oli kevyempi ja olin raitistunut nuorena.
Kummini sanoi minulle: "Älä kuuntele
egoasi. Missään ei sanota, että sanomansaaton tulisi olla suurenmoista, me
vain viemme viestiä toipumismahdollisuudesta. Ei tarvita lavasäteilyä. Sinun
oma kokemuksesi, voimasi ja toivosi on
riittävää. Niin kauan kuin toimit vilpittömästi, niin viet sanomaa oikein."
Kolmas osuus 12. askeleessa – näitten
periaatteiden soveltaminen kaikissa toimissamme – merkitsee minulle todella
paljon. Minulle se tarkoittaa, etten halua olla kaksiaskeltaja, haluan työstää
kaikkia askeleita - en vain niitä, joista pidän. Muistan, että puolinaiset toimenpiteet eivät auttaneet. Periaatteemme
eivät toimi elämässäni, ellen todella sovella niitä kotonani, työssäni ja sosiaalisessa elämässäni.
Sata ensimmäistä AA:n jäsentä, jotka laativat kaksitoista askelta, tiesivät
mitä tekivät. He olisivat voineet sisällyttää ohjelmaan kaksi askelta, kymmenen
askelta tai kaksikymmentä askelta. He
halusivat sisällyttää askeliimme kaikki
tarpeelliset toimenpiteet. He työstivät
koko ohjelmaa, eivät siksi, että olisivat
olleet pyhimyksiä, vaan siksi, että halusivat voida hyvin. Minulla ei ole mitään
syytä luulla, että tarvitsisin ohjelmaa vähemmän kuin alkuaikojen jäsenet.
Haluan pitää ohjelman yksinkertaisena kuten kuka tahansa muu AA:n jäsen,
mutta tiedän, että raittiuteni, mielenterveyteni ja elämäni on sidoksissa kaikkiin askeliin.
TP/AAGRAPEVINE
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Toipumiskokemus
Katson alkoholismini alkaneen 17-vuotiaana, kun join kaverin kanssa “räkäkännin”, jonka seurauksena oli oksentelu,
paskat ja kuset housuissa!
Siitä alkoi 30 vuotta kestävä eriasteinen juominen tapahtumineen!
Vuoden 1989 loppuvuodesta edesmennyt ystäväni, joka ei ollut alkoholisti, sanoi eräänä perjantaina, kun pummasin
rahaa lainaksi: "Kauko, oletko kokeilut
AA:ta?" Vastasin: "En". Pummaus loppui siihen.
Sunnuntaina sitten etsin AA:n auttavan puhelin numeron ja soitin.
Tähän väliin kumminkin, miten ystävä
yks kaks alkoi puhumaan AA:sta! Hän oli
10 vuotta minua vanhempi ja oli käynyt
jo syntymäni jälkeen meillä, kun minut
oli tuotu kotiin sairaalasta.
Hänellä oli ikäisensä ystävä, jonka
kanssa oli puhuttu vuosikymmenien aikana myös minusta. Ystävä oli sitten kertonut kaverista, joka oli toipunut AA:n
avulla Hakiksen siltojen alta. Näin AA:sta
tieto tuli minulle.
Soitin siis auttavaan puhelimeen ja
lähdin silloin sunnuntai-Iltana kokoukseen.
Sain puhelinnumeroita ja eräs jäsen

kokouksen jälkeen otti hihastani kiinni
kadulla ja kertoi enemmän. Hän alkoi pitää minuun yhteyttä ja kuljetti ryhmiin.
Olin muutaman kuukauden raittiina ja
läksin juomaan. Kesti neljä ja puoli vuotta sellaista edestakaisin menoa.
Viime vaiheessa kahden ja puolen
vuoden raittiuden jälkeen, luulin tulevani hulluksi, joten hakeuduin siihen aikaan Hesperiaan sairaalaan.
Oman arvioni mukaan, sain hoitoa
päänuppiini, mutta ei kyllä syötetty lääkkeitä, että olisin alkanut “hiihdellä” pitkin käytäviä.
Katson sen olleen pelastukseni, jotta sain juoda vielä kaksi viikkoa pohjani löytämiseksi.
Viimeisen juomisen jälkeen olin Hangonkadun katkolla kolme viikkoa ja kävin AA:n kokouksissa, kävin kylläkin ennenkin säännöllisesti.
10 vuoden raittiuden jälkeen aloin ihmetellä, kuinka olen saanut olla raittiina!
Vastaus minulle on ollut – AA:n ohjelman avulla. AA:n Iso kirja oppaana.
Tein ohjelmaa ja jouduin juomaan,
sitten aloin elämään, ja tänäänkin saanut olla raittiina – toipuneena AA:n jäsenenä.
E-KAUKO

AA:n valmennus
Olen yksin voimaton alkoholiin ja elämääni nähden.
Huippu urheilijalla on valmentaja, joka
valmentaa ja opastaa urheilijaa oman
kokemuksensa ja ohjekirjansa mukaan
huippusuorituksiin. Urheilijan on noutatettava valmentajan ohjeita.
Tänä päivänä olen saanut olla päivä
kerrallaan raittiina 15 vuotta. AA on ollut minulle valmennuspaikka. Valmennukseni tukipylväät ovat 12 askelta, 12
perinnettä sekä Iso kirja ja toipuneiden
alkoholistien kokemukset. AA on ohjekirja, jonka kautta korkeampi voima ohjaa

meitä saavuttamaan pysyvän raittiuden.
Se on minulle voitto minulle.
Luotan AA:n valmennukseen. On vain
omasta halustani kiinni ja tahtoni luovuttamisestaa korkeammalle voimalle.
Jatkakaa te toipuneet alkoholistit, te
tunnette AA:n ohjekirjan ja tiedätte kuinka olette pysyneet raittiina päivä kerrallaan, jatkakaa valmennusta. Lahjaksi
olette saaneet raittiuden, lahjaksi myös
antakaa kokemuksenne. Vain ryhmässä
käymällä voi toipua ja muuttua entisestä juoposta alkoholistiksi.
EESAU
9 • 19
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Päihdekuntoutusyksiköt eli "katkot" ovat paikkoja jonne AA voi viedä tietoa toipumisen mahdollisuudesta. Kuvassa Pajarilan “katko” Lappeenrannassa.

Tunsin saaneeni ja antaneeni palaverissa jotakin

O
Meille vanhemmille AA:laisille jokaisessa laitospalaverissa tulee kuin muistutus siitä, mitä viinan ja
päihteiden aiheuttamien ongelmien toedellisuus on
tänään. Se on monasti sielua riipaiseva rosoinen kertomus kaikkine sekoiluineen , mutta siitä on mahdollisuus päästä pois. Poispääsemiseen me tarjoamme
heille työkalut ja toivoa paremmasta AA:n hengessä.
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n sateinen ja harmaa lokakuinen
ilta. Astelen päihdekuntoutuslaitoksen sateisen pihamaan halki sisälle
ilmoittamaan henkilökunnalle, että tulemme jälleen pitämään AA-palaveria
laitoksen tiloissa. Ovi aukaistaan iloisin
ilmein ja maitopurkkikin tuli keittiöstä
mukaan kahvia varten. Ryhdyn valmistelemaan palaveria lataamalla kahvinkeittimen ja laittamaan vedenkeittimen
porisemaan kiehuvaa vettä sitä tarvitseville. Teippaan jo ruttuiseksi menneen
AA-kyltin ja sen alla olevan tekstin “Mitä
kuulet ja näet täällä – anna sen jäädä tänne" -lappusen palaverihuoneen
oveen. Teen näin jo ties kuinka monetta
kertaa, rutiinilla, mutta teen sen mielelläni, koska haluan saattaa tätä kallisarvoista ilosanomaa sillä hetkellä laitok-

sessa oleville. Sitä haluavat tehdä myös
pian seurakseni saapuvat AA-kaverit.
Ensimmäinen laitoksen tämän hetkistä asukeista tulee seuraksemme jo
hyvissä ajoin. Pian häntä seuraa toinen.
Kahvia kaadellessa kysyn häneltä, että
onkohan talossa vielä lisää AA:sta kiinnostuneita. Vastaus on,myönteinen ja
kun käyn vilkaisemassa ovelta niin ilokseni vastaani kävelee vielä kolme tulijaa
ja heidän jälkeensä saapuu vielä yksi.
Kello tulee iltakuuteen ja aloitamme
palaverin. Esittelyni ja tervetulotoivotuksien jälkeen kysyn, että onko AA teille tuttu? Vastauksena on, että osalle
on ja osalle ei. Siis pidän heille tiivistetyn määritelmämme yhteisöstämme
ja sen toimintaperiaatteista. Huomaan,
että kun totean, että olemme nimettömiä alkoholisteja ja että nämä kasvot,
nimet ja jutut jäävät tähän huoneeseen,
näen ihmisten silmissä luottamuksen
katseen asiaani kohtaan. Tunnen silloin
myös itseni sisällä jotakin ja huomaan
aivan kuin antaneeni jotakin niille ongelmaisille ihmisille, jotka ovat tulleet
tähän laitokseen etsimään jotakin, joka
muuttaisi heidän elämäänsä.
Kun tulijoissa on AA-palaverin ensikertalaisia, luetaan tietenkin ensimmäinen askel: ”Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että
elämämme oli muodostunut sellaiseksi
ettemme omin voimin kyenneet selviytymään”. Lukemisen jälkeen aloitetaan
puheenvuorojen kierros, jossa jo ensimmäiseltä, monia kohtaloita elämässään
kokeneelta alkoholistilta, tulee huoneeseen painavaa kokemusta viinan tuomista ongelmista, AA:han pääsystä ja
elämästä raitistumisen jälkeen. Hänen
jälkeensä on oma vuoroni ja koetan tiivistää oman juomiseni tuoman elämäni sekoilun ja luisun sekä AA:n tuoman
muutoksen niin, että kuulijat ymmärtäisivät ja saisivat vaikkapa samaistumisen tunnetta omaan elämäänsä. Kerron, kuinka uskomus kohtuukäyttöön
vei aina minua vain syvemmälle alkoholismiin. Ilokseni huomaan lauseiden jäl-

keen kuinka päät nyökyttävät kuin merkiksi, että tuollaista se oli.

Vähäinenkin puhuminen helpottaa
tulokasta
Sitten tulee ensimmäistä kertaa ryhmässä olevien puheenvuorot. Tämän
laitospalaverin vetäjänä koetan rohkaista heitä ja totean, että jos ei ole puhumista, niin pakkoa siihen ei ole. He kuitenkin ilmaisevat omat ajatuksensa ja
huolensa alkoholin käytöstä ja sen seurauksista. “Aina kun koetan ottaa yhden
tai kaksi kaljaa, niin se ei jää siihen. Sitten soitan aina kännissä tyttärelleni”,
totesi eräs tulokas. On ymmärrettävää
kuinka puhuminen ei ole mikään itsestäänselvyys silloin kun ollaan kertomassa ensimmäistä kertaa ryhmälle omasta
juomisesta ja sen tuomista ongelmista. Jokaisen kertomuksesta ja sanoista selviää kuitenkin missä mennään?
Kuulemme ryhmässä myös retkahtaneen värisevän kertomuksen siitä kuinka taas kävi niinkuin kävi.
Palaverin päättyessä ojennamme kävijöille ryhmäkortit, joissa näkyy maakunnassa kokoontuvien AA-ryhmien
kokoontumisajat ja -paikat. Kerromme
heille tästä mahdollisuudesta muuttaa
AA:n avulla elämää. Se onnistuu parhaiten, kun sitä lähtee tekemään vain
omasta halusta.
Meille vanhemmille AA:laisille jokaisessa laitospalaverissa tulee kuin muistutus siitä, mitä viinan ja päihteiden aiheuttamien ongelmien todellisuus on
tänään. Se on monesti sielua riipaisevan rosoinen kertomus kaikkine sekoiluineen, mutta siitä on mahdollisuus
päästä pois. Poispääsemiseen me tarjoamme heille työkalut ja toivoa paremmasta AA:n hengessä. Tunnemme
tällöin antaneemme jotakin ja samalla saaneemme itellemme jotakin. Sanoman saattaminenhan on tärkein tehtävämme. Kiitos, että saamme tehdä
sitä!

AA:n lupaukset
Jos näemme vaivaa käydessämme läpi
tätä kehitysvaihetta, hämmästymme
jo puolivälissä.
Saamme kokea uudenlaista vapautta
ja uudenlaista onnea.
Me emme murehdi menneitä emmekä
myöskään kiellä niitä.
Me käsitämme, mitä tarkoittaa sana
tyyneys ja tiedämme mitä on rauha.
Vaikka olisimme vajonneet kuinka
alas, saamme nähdä kuinka meidän
kokemuksistamme on muille hyötyä.
Hyödyttömyyden tunne ja itsesääli
katoavat.
Itsekkäät tarpeet menettävät mielenkiintonsa ja lähimmäisistä tulee
meille tärkeitä.
Emme enää tavoittele omaa etuamme. Koko asenteemme elämään
muuttuu.
Emme enää pelkää ihmisiä emmekä
rahahuolia.
Opimme selviämään vaistomaisesti
tilanteista, jotka saattoivat meidät
ennen ymmälle.
Käsitämme äkkiä, että Jumala tekee
sen mihin emme itse pystyneet.
Ylettömiä lupauksiako? Ei meidän
mielestämme.
Meidän elämässämme ne ovat täyttyneet – joskus nopeasti, joskus
hitaasti.
Niistä tulee aina totta, jos teemme
työtä niiden hyväksi.

TEKSTI JA KUVA: KEIJO
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mitään merkitse, mutta kummini näki lävitseni. Siksi tuo piinalliselta tuntuva kysymys ”oletko itsesi kanssa sinut” tuntui
niin pahalta.
Keskustelimme koko illan, avauduin
kummilleni ja huomasin, että viidennen
askeleen kaikki kolme kohtaa ovat elintärkeitä. Vasta kun myötää tekojensa
todellisen luonteen jollekin toiselle ihmiselle saa askeleesta kaiken irti. Oleellisinta ei ole se että toinen saa tietää,
vaan se, että kertoessasi kuulet sen itse.
Tässä pätee vanhan vitsin logiikka. Kysymys; miksi kaveri nauraa samalle vitsille kolme kertaa? Vastaus on, että ensiksi kun hän kuulee sen, toiseksi kun hän
kertoo sen edelleen ja kolmanneksi kun
hän ymmärtää sen…

T
Raittius ja
ryyppyremmi
Miten alkoholistille käy, kun viinanhimo iskee ja hän antaa periksi pikku ryypylle. Tämä on tarina siitä, kuinka selvitä raittiina
tutussa porukassa ulkomaanmatkalla, kun muut juovat ja isännät
tarjoavat ilmaista viinaa…
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arinani alkaa kylmänä joulukuun
päivänä Moskovassa. Kollegoista
koostuva ryhmämme oli viety esikaupunkialueen vanhaan linnaan. Oppaamme kuljetti meitä pitkän tovin koleassa
säässä linnanpuistossa rakennuksia ihmettelemässä. Hampaat kalisten pääsimme sisätiloihin, jossa tarjottiin höyryävää teetä ja kupin viereen oli asetettu
pienen pieni ryyppylasi, jossa kimalteli
vodkaa lämmikkeeksi.
Silloin olin ollut jo kolme vuotta raittiina, mutta sillä hetkellä jokin päässäni
niksahti. En tyytynyt vain teehen, kohotin ryyppylasin, kuten isännät kehottivat
ja sanoin "terveydeksi…"
Siihen päättyi suurella vaivalla hankittu ja hyvin alkanut raittiuteni sillä kertaa.
Paluu kentälle, juovien veljien pariin, oli
kuin syöksykierre. En hallinnut juomistani ja vanhat käyttäytymismallit ottivat yli. Kolme vuotta raittiutta oli kuin
pois pyyhkäisty. Meno koko sen illan ja
yön oli kuin ”vanhoina hyvinä aikoina”.
Aamun olotilaa tuskin kannattaa edes
kuvata, heräsin kuin mustasta aukosta.
Syyllisyyden tunne oli lamauttava. Mi-

ten tästä eteenpäin?
Yksin en tästä selvinnyt, tarvitsin
apua. Onneksi tajusin, että AA:n avulla rakennettu raittiuteni antaa mahdollisuuden uuteen alkuun. Auttajani tuli
minua vastaan Helsingin lentokentälle, tapaaminen oli jo ennakkoon sovittu, mutta retkahdustani en ollut ajatellut kokevani. Se kuitenkin näkyi minusta.
Yritin tosin olla niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, mutta AA-kummin kysymykseen: ”Onko Juha Juhan kanssa
sinut” oli pakko vastata rehellisesti, en
ollut, en sinne päinkään…
Mikä sitten menin pieleen, sitä pohdimme yhdessä. "Viides askel", sanoi kummini. ”Myönsimme väärien tekojemme
todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle”. Vavahduin nytkin, kun kirjoitin tuon lauseen.
Vaikka mahdollisesti olin krapulan kaameina hetkinä rukoillut Jumalaa apuun
ja tunnustanut kädet ristissä nöyrästi
hairahdukseni, en ollut myöntänyt sitä
itselleni. Yritin peitellä ja vähätellä retkahdustani, selitellen itselleni ja kummilleni että eihän se yhden yön rilluttelu

Retkahduskokemuksen pohtiminen yhdessä ja omien perimmäisten syiden rehellinen tunnustaminen auttoivat. Oikeastaan en vielä silloin ymmärtänyt mitä
tapahtui, mutta peruutuspeilistä näen,
että siitä alkoi uusi raittiuden aika. Se
on kestänyt tähän päivään. Näitä rivejä
kirjoittaessa, palautuu tuo lähes parinkymmen vuoden takainen keskusteluilta elävänä mieleen. Kauhean kankkusen
ajamana olin vaipunut tilaan, jossa val-

heilla ei ollut sijaa.
Kun mietin miksi olin ottanut ensimmäisen ryypyn, tajusin että lähes viikon
mittaisen reissun aikana olin vetäytynyt
usein omiin oloihini, vältellyt ryyppyremmejä, mutta samalla kärsinyt yksinäisyydessä ja kaivannut heidän juttuseuraansa. Viimeisenä päivänä annoin itselleni
luvan tarttua pikariin, sen seuraukset
säikäyttivät minut perinpohjaisesti.
Tämän tapahtuman seurauksen rupesin miettimän strategiaa, jolla selviäisin
kuivin kurkuin ryyppyremmitilanteista.
Ensimmäinen opetus oli, etten saa
vetäytyä omiin oloihini. Alkoholisti on
seuraa kaipaava olento myös raittiina,
kun toiset lipittävät kaljaa voi itse olla
samassa seurassa ja juoda vettä, soodaa, tai limua. Kun on mukana kuulee jutut eikä tarvitse miettiä, mistä jäi paitsi.
Juovassa seurassa selvin päin istuminen
vahvistaa omaa raittiutta, silloin näkee
selvästi alkoholin varjopuolet, jota itse
juodessa ei huomannut.
Toinen, ehkä tärkeämpi, opetus oli, ettei
kannata hakeutua ehdoin tahdoin ryyppyremmeihin, sillä niissä ensimmäisestä ryypystä kieltäytyminen joutuu kovalle koetukselle ja saattaa käydä niin kuin
minulle Moskovassa –seura teki kaltaisekseen.
Palasin juuri kahden viikon matkalta
Amerikasta ja selvisin sieltä ilman retkahdusta, seurani oli huolella valittu,
eikä turistimatkoille tyypillistä ryyppäämistä ollut mukana kuvioissa. Kuitenkin matkalla käytiin useassa mielenkiitoisissa ja historiallisissa saluunoissa,
joissa mahtava määrä pullorivejä koristi baaritiskin takaseinää. Nautin seurasta ja matkasta sekä siitä, että kaikissa
ravintoloissa oli tarjolla alkoholittomiakin juomia.
Juha T

Ratkaisu
Vie sanaa kärsiville,
anna lukemista ystäville...

Ratkaisu-lehti

– 10 numeroa vuodessa.
Siististi kirjekuoressa.
Kotiin kannettuna.

AA-TIEDOTUKSIA-lehti
30 € / vuosi
Vain jäsenille.
Tilaukset osoitteella:
Suomen AA-kustannus ry,
Kielotie 34 C, 01300 Vantaa
tai sähköpostilla aa@aa.fi
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Iskulauseemme
NIMETÖN

(Grapevine 2019)

Matka hengen auringonpaisteeseen
Suhde varattuun mieheen raittiuden aikana antoi rohkeutta vihdoinkin kohdata itseni ja menneisyyteni.

O

lin 7-vuotias, kun isäni aloitti suhteen AA:ssa tapaamansa naisen
kanssa. Useita vuosia myöhemmin he
saivat yhteisen lapsen. Vanhempani olivat vielä naimisissa, myös äitini oli mukana ohjelmassa. Tämä suhde horjutti
perheemme tasapainoa, ja molemmat
vanhempani päätyivät retkahdukseen.
Avioliiton ulkopuolinen suhde ei ollut
retkahduksen syy, vaan syynä oli se,
että he eivät olleet riittävästi sisällä ohjelmassa. Huolimatta edellä kerrotusta
päädyin itse suhteeseen kotiryhmäni kokouksessa tapaamani varatun miehen
kanssa oltuani raittiina 14 kuukautta.
Kaikki tähän suhteeseen liittyvä puhui alkoholismilleni, en vain päätynyt
juomaan. Mies oli minua 14 vuotta vanhempi ja ajoi Harley Davidsonilla. Näin
jälkikäteen miettien on selvä, että jokin
oli pielessä suhteessani AA-ohjelmaan.
Ulkoisesti olin lähes AA-mannekiini. Minulla oli palvelustehtäviä, kävin paikallisissa kuntoutuslaitoksissa ja vankilassa
pitämässä sairaala- ja laitoskokouksia.
Minulla oli myös palvelutehtäviä toveriseurassamme ja pari kummitettavaa.
Mutta syvällä sisimmässäni olin levoton,
ärtynyt ja tyytymätön. Tuntui, että huo10 | RATKAISU 9 • 19

limatta siitä, että olin kiltti tyttö, en saanut ansaitsemaani palkintoa.
Olin kyllästynyt työhöni ja koin olevani
valmis uraputkeen, joka oli jäänyt odottamaan raitistumiseni yhteydessä. Olin
yksinäinen enkä ollut täysin rehellinen itselleni tunteissani siitä, miten koin itseni
suhteessa ulkoiseen maailmaan. En ollut itse asiassa tehnyt pelotonta ja perusteellista itsetutkistelua, ja luonteenvikani ilmenivät tavoilla, joita en kyennyt
tunnistamaan. En edes tiennyt, mitä ne

"...En ollut itse asiassa tehnyt pelotonta ja perusteellista
itsetutkistelua, ja luonteenvikani ilmenivät tavoilla, joita
en kyennyt tunnistamaan..."
olivat, koska minulla ei ollut riittävästi nöyryyttä todella tarkastella itseäni.
Olisi saattanut tehdä liian kipeää havaita se, kuinka rikkinäinen todella olin. Joten tein kuten kaikki kunnon alkoholistit,
siirsin huomioni muualle – toiseen ihmiseen, paikkaan tai asiaan.
Alussa todellakin uskoin meneväni
vain moottoripyöräajeluille ja jätin huomioimatta tunteen, joka seurasi ajelusta naimisissa olevan miehen pyörän kyydissä. Kiedoin käteni tiukasti miehen
ympärille omavoimaisuus ja kieltomekanismi polttoaineena, joka lopulta johdatti meidät tien päähän. Lopputulos oli

voinut olla paljon pahempi, ja olen siunattu selvittyäni siitä. Uskon kuitenkin
vakaasti siihen, että korkeampi voimani salli minulle tämän koettelemuksen,
jotta näkisin, miten alas olin vajonnut.
Ainoa tapa selvittää, missä kohtaa
asteikkoa olemme, on joutua kohtaamaan kaikki tuska, rumuus ja raakuus.
Hetkellä, jolloin halukkaasti astuin tähän
suhteeseen, lakkasi ohjelma kokonaan
toimimasta kohdallani. Ylleni laskeutui
sumu, ja jonkin aikaa olin eksyksissä. Ohjelmani perusta murtui. Tämä on rehellisyyden ohjelma. Minä en ollut rehellinen. Murtuma kasvoi ja kasvoi, ja minä
putosin siihen.
Muiden vahvojen naisten rakkauden,
avun ja kokemuksen avulla taistelin, itkin
ja rukoilin. Rukoilin halukkuutta luovuttaa, ja löysin rohkeutta lopettaa suhteen.
Hetkellä, jolloin tein siitä lopun, sumu
hälveni, ja tunsin olevani kotona omassa itsessäni. Siellä minä olin, pelästynyt
pikku tyttö. Tuona päivänä raittiuteni jollakin lailla muuttui. Tuo päivä antoi minulle rohkeuden tunnustaa arvoni. Tuo
päivä antoi minulle voimaa kohdata itseni kokonaan, puutteineni kaikkineni.
Tuo päivä antoi minulle viisauden nähdä
nöyrästi oma osuuteni asioiden kulussa.
Minun oli kuljettava koko matka alaspäin voidakseni jatkaa ylös. Uskon, että
Jumala johdatti minut oman pimeyteni
syvyyksiin pitäen koko ajan kiinni kädestäni ja nosti minut ylös, jotta voisin riemuita hänen henkensä valossa.

Meidän huoneentaulumme puhuttelevat minua. Kaikista niistä löytyy viisauksia. Aina silloin tällöin joku niistä nousee
elämässäni enemmän esille.

Kun on paha päivä, joita raittiinakin toki
vastaan tulee, mietin että ”Tämäkin menee ohi”. Toki ymmärrän, ettei se välttämättä ole aina kaikkein sopivin tulokkaan onnitteluadressiteksti.
Vaikken ole erityisen hengellinen, ymmärrän, että kaikki hyvä elämässäni tulee ”Vain Jumalan armosta”.
Välillä olisi hyvä hiljentyä hetkeksi ja
miettä vaikkapa tekstejä ”Ajattele, ajattele, ajattele” tai ”Hiljaa hyvää tulee”.
Ohjelmamme ja Iso kirjamme puhuu
paljon toisten hyväksymisestä, kunnioittamisesta ja rakastamisesta. Mikäpä
teksti sitä kuvaisi paremmin kuin ”Elä ja
anna elää”.
Ohjelmamme perusajatushan on ”Päivä kerrallaan”. Niinpä – eilinen on mennytä ja huominen on tulevaisuutta. Tästä päivästä on kyse.
Ja herkkä, ”Tänään et ole yksin”, koskettaa aina. Juuri sen pohjattoman yksinäisyyden ja toiseuden tunteen olen saanut
AA:ssa menettää.
Bobin viimeiset Billille taisivat olla: ”Pidetään se yksikertaisena”. Minusta tässä on on oiva viittaus tekstiimme ”Ensimmäiset asiat ensiksi”.
Toivotan omasta puolestani tervetulleeksi uuden iskulauseemme: ”Yhdessä
olemme enemmän”. Niinhän me olemme – paljon enemmän!
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ollut mahdotonta luopua alkoholin käytöstä ja päästä pois sen tukevasta otteesta. Ei minun ole tarvinnut mennnä
kirkkoihin tai herätyskokouksiin nähdäkseni koko elämäni kulun ja alkoholismini.
En usko sen löytyvän myöskään minään
uskonnollisena mielen humahduksena.
Sairaus, joka todella uhkaa terveyttäni ei suinkaan ole skitsofrenia vaan alkoholismi ja sen seuraukset. Toipuminen alkoholismista näet tietää myös
skitsofrenian painamista pinnan alle ja
lakkaamasta vaikuttamasta minuuteeni. Tähän asti ne ovat kulkeneet käsi kä-

dessä ja rinta rinnan sysien toinen toistaan ja laittaneet ottamaan lääkkeeksi
alkoholia, josta taas on seurannut lähes
lävitse pääsemätön kehä ja kierre. Yksi
aine on johtanut toiseen ja päin vastoin
jo vuosikausia.
Nyt en voi antaa itselleni mitään tekosyytä ottaa alkoholia. En edes lääkkeeksi surkeaan olooni. Tiedän, että alkoholi on sellainen lääke minun sairauksiini
joka ei anna, eikä tunne armoa. Se on
kuolemanvakava aine ainakin minulle.
Siksi nyt, jos koskaan, on korkea aika alkaa ajatella elämää ilman alkoholia ja

sen tuomaa vaikutusta hengelleni, sielulleni ja ruumilleni. Tavallaan otaksun
skitsofenia olevan vahvasti sidoksissa
alkoholismiini ja ja alkoholiin. Minuun
tuleekin kaiken aikaa jotain uutta sisälleni ja tunnen rauhaa ja tyyneyttä. Siis
juuri sitä, mitä olen aina etsinyt ja kaivannut nuoruudesta saakka. Tällä hetkellä uskon sen löytyvän AA:n pöytien
ympäriltä saatuina kokemuksien jakamisena.
Vesa

tavalla hedelmällistä. Haluan vain korostaa sitä, miten tärkeää on, että mukaan tulisi myös "tuoretta verta". Kun
on mukana joku, joka kuulee ensimmäisen askeleen ensimmäistä kertaa, se herää henkiin aivan uudella tavalla jo kokeneemmankin AA:laisen kohdalla. Tajuaa
taas sen, mistä oikeasti on päässyt pois.
Raittiin elämän arvo kirkastuu jokaiselle.
Bill W:köhän se on todennut, että hyvä
voi olla parhaan vihollinen. Tämä lause
tulee usein mieleeni sellaisessa palaverissa, jossa on mukana pelkkiä, elämänsä puitteisiin tyytyväisiä, pitkän raittiuden saavuttaneita ihmisiä. He ovat
päässeet tasolle, josta ylöspäin pyrkiminen ei tunnu välttämättömältä tai
edes kiinnostavalta. Ja kuitenkin elämä
on jatkuvaa muutosta ja liikettä – joko
hyvään tai huonoon suuntaan. Evoluutio menee eteenpäin.
Ajattelen, että ihmisenkään ei ole
hyvä pysähtyä henkisessä tai hengellisessä kehityksessään, olkoonkin, että
jatkuvan kasvun haaste tuntuu välil-

lä vaikealta. Ymmärrän senkin, että jokaisen kehityksessä on välillä suvanto-,
jopa taantumavaiheita, jolloin mitään
ei tunnu tapahtuvan. Itselle nämä ovat
aina vaikeita paikkoja. Kärsivällisyys ja
hyväksyntä eivät vielä ole muuttuneet
automaattisiksi. Mutta silti koen voimakasta halua kehittyä eteenpäin, tulla hiukan paremmaksi versioksi omasta itsestäni: oppia kuuntelemaan toista
vielä hiukan herkemmällä korvalla, nopeammaksi huomaamaan toisen avun
tarve ja valmiimmaksi auttamaan, silloin kun se on paikallaan. Yksin tästä
tehtävästä on mahdoton suoriutua, yhdessä muiden kanssa sitä voi harjoitella ja päästä eteenpäin. Toteaahan ohjelmammekin selkeästi, että "hengellisyys
ei ole teoriaa, sitä pitää elää." Korkein
voima minua tässä auttakoon.

Pohdintoja
Olen kahden sairauden vaivaama alkoholisti

"...Sairaus, joka todella uhkaa terveyttäni ei suinkaan
ole skitsofrenia vaan alkoholismi ja sen seuraukset. Toipuminen alkoholismista näet
tietää myös skitsofrenian painamista pinnan alle ja lakkaamasta vaikuttamasta minuuteeni..."
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O

len ollut alkoholisti jo teini-iästä
lähtien. Tiesin ja tunsin sen ensimmäisten kännien jälkeisistä krapuloista
ja henkisistä ahdistuksista. Alkoholismi
on ollut primäärisairaus ja sekundäärisena seurauksena siitä on sitten puhjennut skitsofrenia. Olen siis kahden
sairauden vaivaama mies. Siitä kirjoitetaan ohjelmamme perinteissäkin, mutta tarkoittaneeko tuo samaa kuin tämä
tapaus? Ensisijalla näiden sairauksien
hoidossa on tällä hetkellä kohdallani alkoholismin hoito. Se on päällimmäisenä sairauksistani ja vasta viime päivinä ja
viikkoina olen alkanut hyväksyä ja nähdä sen sairauden todellisen luonteen.
Alkoholinkäyttöni seurauksena ja loogisena tuloksena en jaksa enää uskoa
alkoholismia sen kummemaksi synnik-

si kuin muiden siveellisempien veljieni
ja sisarten tekemiä syntejäkään. Tietenkin alkoholin runsas käyttö loihtii esille
muita syntejä, joita on jokaisessa ihmisessä, mutta alkoholismi itsessään on
oma sairaus.
Kun nuoruudestani asti olen ollut alkoholisti, niin tarvinneeko enää enempiä
ihmetellä jos olen aina tuntenut levottomuutta, kiihtymystä ja rauhattomuutta. Olenkin nyt luullakseni AA:ssa löytänyt oikeat avaimet sieluni vankilan
ovien avaamiseksi. Kahleet, jotka olen
itse rakentanut mieleni ympärille, ovat
alkaneet hellittää otettaan ja putoilla
pois yksi kerrallaan. Minun on ollut lähes
mahdoton käsittää kuinka sielun vihollinen on kahlinnut minut omiin kahleisiinsa ja pitänyt minut siinä, koska minun on

M

eitä oli perjantaina AA-ryhmässä
koolla melkoinen joukko pienessä kaupungissa – 27 alkoholistia. Se
ei ehkä ollut pelkästään sattumaa, sillä mukana oli kuusi parhaillaan Rehapissa olevaa toipujaa. Jokaiselle jo hieman pidempään raittiina olleelle on aina
herättelevä kokemus kuulla näiden, taipaleella vasta alussa olevien tuoretta
kokemusta viimeisistä juoma-ajoista.
Elävästi palautuvat mieleen omat kärvistelyt krapulan kourissa, ainakin itselle tehdyt lupaukset edessä olevasta, kaiken muuttavasta huomisesta ja
itseinhosta, jonka taas kerran petetty lupaus aiheuttaa.
Jos ryhmässä käy jatkuvasti vain jo
vuosikausia mukana olleita, ryhmän
henki muuttuu helposti itseään toistavaksi, hiljaiseksi hymistelyksi raittiin elämän ihanuudesta ja onnesta. Ei sillä,
että siinä olisi mitään pahaa, enkä missään tapauksessa ajattele, että vuosikymmenten takaisten juomajuttujen ja
töppäysten penkominen olisi jollakin

Tyttö maalta
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tit, joita olivat mm. Viidennen luvun alku ja 12 askelta ja 12

Kävin vaimoni kanssa kaupunkilomalla Krakovassa, Puolassa. Netistä löytyi-

perinnettä seinätauluista. Sain kunnian lukea Päivä kerrallaan

vät tiedot kahdesta ryhmästä, jotka mo-

perinteen hattu kiersi myös totuttuun tapaan.

-kirjan tekstin lokakuun 11. päivän kohdalta. Seitsemännen

lemmat kokoontuvat osoitteessa Dietla
74. Karttaohjelmasta selvisi, että ryhmä
sijaitsee vain puolen kilometrin päässä
hotellistamme kahden suuren kadun,
Dietlan ja Starowiślnan risteyksessä.
Joskus vieraassa kaupungissa ryhmän
löytäminen voi olla vaikeaa, mutta nyt
osoite oli sopivasti kävelymatkan varrella vanhaan kaupunkiin, joten pääsin

Lukemisten jälkeen puheenvuorot pyydettiin viittaamalla.
Palaveri oli aika lyhyt, koska meitä oli vain kourallinen. Varsinainen palaverin osuus kesti noin kolme varttia, jonka jälkeen luettiin Tyyneysrukous piirissä toisiamme kädestä kiinni
pitäen. Hieno tapa oli myös viettää hiljainen hetki niille kärsiville alkoholisteille, jotka eivät vielä ole löytäneet tietään
ryhmiin ja raittiuteen. Varsinaisen palaverin jälkeen oli lopuksi rentoa jutustelua.

tana lentoa odotellessa tapasin vielä sattumalta irlantilaisen
AA-kaverin lentokentällä. Juteltiin tovi ja toivotettiin toisillemme raitista matkaa päivä kerrallaan koko loppuelämäksi.
Suorat lennot Helsingistä kestävät noin kaksi tuntia. Krakovassa on asukkaita suurin piirtein saman verran kuin Helsingissä. Krakovan asukasluku on noin 771 000 (v. 2018) ja
esikaupunkeineen noin 1,0 miljoonaa. Krakova on Puolan toiseksi suurin kaupunki Varsovan jälkeen.
Linkkejä:
https://alcoholics-anonymous.eu/meetings/?tsmlday=any&tsml-region=krakow

tsekkaamaan ryhmäpaikan sijainnin
etukäteen. AA-kyltti oli hyvin näkyvillä

Mukavan yllättävä päätös matkalle oli se, että sunnuntai-il-

https://www.aakrakow.pl/English/

talon seinässä.

Kompassi kohti ryhmää

Krakovan englanninkielinen AA-ryhmä

Aikatauluihini sopi perjantain ryhmä,
joka kokoontui tunnin ajan klo 19.30 alkaen.
Ryhmäiltana menin ajoissa paikalle, ovisummeria painamalla pääsin sisään.
Ryhmätilan vieressä sisäpihalla oli Krakovan AA-alueen toimisto, josta minut
ystävällisesti opastettiin palaveritilaan.
Palaveri alkoi täsmällisesti ja ryhmätila
oli tutun näköinen: pieni keittiö, palaverihuoneessa pitkä pöytä, joiden ympäril-

Alkoholismi seuraa mukana
– menimmepä mihin maailmankolkkaan hyvänsä. Onneksi AA-ryhmiä on jokapuolella maailmaa, niissä vierailija on
aina omiensa joukossa – osasipa kävijä paikallista kieltä tai ei.

S

anotaan, että reissussa rähjääntyy,
mutta minulle ei nykyään käy niin,
koska suuntana on baarin sijasta palaveri. AA-palaverit ulkomailla ovat olleet
minulle erittäin tärkeitä hetkiä, reissun
kohokohtia. Tutkin paikkakunnan ryhmätarjonnan aina etukäteen netistä ja
yritän suunnitella matkani siten, että
pääsen vähintään kerran ryhmään. ”Kiireisenä turistina” tarvitsen välillä omaa
aikaa rauhoittumiseen ja hiljentymiseen. Lisäksi tieto siitä, että lähellä on
AA-ryhmiä pitää kompassini oikeassa
suunnassa.

lä tuolit ja seinän vieressä lisärivit. Seinälle ripustettu Tyyneysrukous ja muita
kylttejä puolaksi sekä AA-lippu, johon oli
kirjoitettu iso liuta nimiä. Tarjolla oli murukahvia, teetä ja vissyä. Tuli heti kotoisa olo, olen oikeassa paikassa.
Palaveriin osallistui viisi AA:laista, ryhmän vetäjänä toimi Krakovassa asuva
britti, lisäksi paikalla oli irlantilainen turisti, kaksi puolalaista sekä allekirjoittanut. Aloituksen jälkeen me vierailijat
saimme esittäytyä, jonka jälkeen vetäjä jakoi kaikille palvelutehtävät. Luimme vuorollamme palaverin aloitusteks-

Krakovan englanninkielisen AA-ryhmän sisustustyyli poikkeaa meikäläisten ryhmien tyylistä.

TEKSTI: HANNU-4
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12 vinkkiä iloiseen ja raittiiseen joulun- ja lomanviettoon
Loma ilman alkoholia saattaa tuntua uudesta AA:laisesta pelottavalta. Mutta
monet meistä ovat viettäneet elämänsä parhaat lomansa raittiina – sellaisesta
emme juodessa edes uneksineet, emme halunneet sellaista tai uskoneet sen olevan mahdollista.

Keksi uutta puuhaa loman ajaksi.
Ole valmis ottamaan vastaan uusia tulokkaita kokouksiin, ota hoitaaksesi ryhmäsi/
alueen puhelinpäivystys, auta kokousten
kahvinkeitossa ja tavaroiden paikoilleen
laittamisessa kokousten jälkeen, vieraile
katkolla tai sairaalan alkoholisteja hoitavalla osastolla.

Kutsu kylään AA-ystäviä, etenkin tulokkaita.
Jos sinulla ei ole paikkaa, jossa voisi järjestää viralliset juhlat, kutsu joku ulos syömään ja kahville.

Pidä aina mukanasi lista AA:laisten puhelinnumeroista. Jos juomahimo tai paniikki iskee, lykkää kaikki muu tekeminen,
kunnes olet soittanut toiselle AA:laiselle.

Jätä väliin kaikki sinua hermostuttavat
tilaisuudet, joissa juodaan.
Muistatko, miten hyvä olit keksimään selityksiä juoma-aikana? Nyt tästä taidosta on hyötyä. Yksikään virallinen juhla ei
ole yhtä tärkeä kuin raittiutesi säilyminen.

Viina pukin polttoaineena

J
Jos sinun on aivan pakko mennä juhliin joissa juodaan etkä voi ottaa toista
AA:laista mukaasi, pidä mukana jotakin
makeaa syötävää.

Älä ajattele, että sinun on pakko viipyä
myöhään. Keksi ”tärkeä tapaaminen”, johon sinun on pakko mennä.

Älä pohdi tänään kaikkia mahdollisia lomista ja juhlapyhistä aiheutuvia kiusauksia. Muista ”päivä kerrallaan”.

Iloitse loman tuomista mahdollisuuksista osoittaa rakkautta.
Sinulla ei ehkä ole varaa aineellisiin lahjoihin, mutta tänä vuonna voit osoittaa
rakkauttasi.

Koettuamme …”
Ei ole syytä toistaa tässä 12. askelta,
sehän on jo tuttu sinulle.
Ota selvä loma-ajan AA-tapahtumista
joita alueesi ryhmät järjestävät ja käy niissä. Jos olet pelokas, ota mukaan joku sinua tuoreempi tulokas.
16 | RATKAISU 9 • 19

Näiden aikojen jälkeen joulupukki on noussut
kävelemään.

Älä jää kotiin hautomaan asioita.
Lue kirjoja, käy museoissa, tee kävelyretkiä, kirjoita kirje.

Pidä yllä suhdetta korkeampaan v
maan omalla tavallasi

oi-

o yli 16 vuotta on saanut tämä joulupukki nauttia raittiista jouluista. Ei ole
tarvinnut hoiperrella ovelta ovelle eikä
kontata välimatkoja. Konttaamista se
oli ennen – ainakin henkistä sellaista.
Varhaisista pukkivuosista muistan,
kun lähes jokaisessa kodissa joulupukille tarjottiin viinaa tai olutta, niin kuin
se olisi ollut pukin polttoainetta.
Olin parikymppinen alkoholistin alku,
kun tein paketointinarun jouhista itselleni parran, vetäisin turkin nurinpäin päälle, karvareuhkan päähän ja läksin kierrokselle.
Ennakkoon olin sopinut kohteiden
kanssa aikataulusta eli siitä, mihin aikaan joulupukki sai tulla koputtelemaan.
Reviirinä minulla oli yksi rivitaloyhtiö, johon kuului kolme taloa. Asuin itse yhdessä yhtiön osakkeista.
Jo ensimmäisessä paikassa sain palkkioksi kokonaisen juomalasillisen viskiä.
En tiennyt alkoholismista silloin vielä mitään. Siemaisin sen melkein kuin vesilasillisen kurkusta alas. Humahtihan se.
Menin kotiin huilaaman. Seuraavassa
paikassa sain myös viskiä, mutta sen tutun ravintola-annoksen. Edellisen naapuri kiikutti kainalooni kuuden pullon

keskiolutpakkauksen.
Olutta en ruvennut heti kittaamaan.
Vein sen kotiin jemmaan, jos sitä olisi tarvinnut korjaussarjana seuraavana
aamuna.
Koputtelin viidessä paikassa ja esiinnyin mielestäni ihan leppoisana, sanavalmiina ja lämpöisenä pukkina lapsille.
Kun viidennestä kodista tulin kämpille,
huomasin, että sinne kuudenteen paikkaan olisi pitänyt mennä tunnin päästä.
Päässä tuntui jo aika tuherolta.
Sen verran olin humalassa, että päätin
lähteä viimeiseen paikkaan ennen sovittua aikaa. Väliäkö hällä. Niinpä otin kepin eteisen nurkasta ja läksin kumaraisena lampsimaan vastakkaisen rivitalon
perimmäiseen kotiin. En soittanut kelloa,
vaan koputtelin kepillä puuoveen. Oven
ikkunoiden läpi kuulsi joulukuusen valot.
Talon isäntä tuli avaamaan ovea. Katsoi äimistyneenä silmiini ja sanoi, että
heillä oli jouluruokailu ihan kesken. Hän
madalsi ääntään ja muistutti, että olimme sopineet tuloajaksi tuntia myöhemmän ajankohdan.
– Nyt on pukilla kiire. Ei jouda odottamaan, sanoin asiallisen röyhkeästi.
Hän ei toppuutellut sen enempää,

vaan päästi minut olohuoneen puolelle.
Istahdin sohvalle. Hetken kuluttua vanhemmat ja kaksi lasta tulivat tervehtimään. Yritin olla torhakkana, jottei kukaan olisi huomannut humalaani.
Kai se jotenkin meni. En tarkasti muista, en edes sitä, sainko sieltä palkkiota
vai en, mutta seuraavana päivänä harmitti vietävästi, millaisen kuprun tein.
Raittiina pukkina en olisi tuolla tavalla
käyttäytynyt. Humalaisena sillä ei ollut
mitään väliä.
Tuosta on kulunut pitkä aika, mutta
se pulpahtaa silloin tällöin mieleeni ja
edelleen harmittaa.
Onneksi nykyisin ei tarvitse miettiä
moisia. Sain runsaat 15 vuotta sitten istahtaa AA:n tuolille. Siellä pöytien ääressä olen viettänyt joulujakin. On ollut
joulukuuset, kinkut ja kaikki. Tarjoilut on
nautittu vain elämän huumaamina. Se
onkin sitä jotakin, elämä – elämä on parasta huumetta.
Ei ole ikävä menneitä aikoja. On hävinnyt tarve juoda.
Hyvää joulua ja lisää raittiita päiviä.
Kiitos, kun luit.
TEKSTI JA PIIRROS: ENSKA
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Alkoholi lisää masennusta

A

Unista

O

len istunut sadoissa palaveritilanteissa. Puhunut joka kerta. Ainakin niin muistan. Muutakin kuin kertoen
nimeni ja olevani alkoholisti. Näin olen
liittynyt valtavaan ketjuun. Ajanvirran
taakseen jättämään. Jossa alkoholismi-ilmaisu on hitsautunut minuudekseni. Aikaisemmin, ennen kuin elämänprosessini sai kohdata raitistumishetkensä
tuo sana oli lähinnä kauhua tuottava
unenomainen painajainen. Ilmaisten
minulle olevani jotenkin normaaleista
ihmisen määritteistä poikkeava.
Olen nähnyt unia, joissa pyörin samalla kotikaupunkini kadulla, puiston ja
asemahallin välisessä kuilussa, peläten
samoja kavereita, jotka eilen juuri näkivät minut väen keskeltä, tulivat ja kiusasivat, vinoilivat ja käänsivät taskuistani kaiken mitä sieltä puhdistaa voi.
Nauroivat paskasesti päin naamaani,
lähtivät, kääntyivät vielä näyttäen keskisormea tai nyrkkiä, nauraen räiskäisten naamalleni ”varo vaan, aina me löydetään sut”
Tehän tiedätte, kuinka unissa aikajanat katoavat. Herätessä mieli etsii
päivitystä, onko unen hetki vai onko todellisuus. Pienen tovin todellisuus ja uni
vaihtavat paikkaansa. Vaimo on herännyt aikaisemmin, keittiöstä tulee kahvin
haju. Se päivittää tähän päivään, jonka makkarin seinällä oleva kalenteri ilmaisee.
Olen aikanaan kiinnittänyt tuon kalen18 | RATKAISU 9 • 19

terin juuri siihen kohtaan seinää, josta
silmäni aamulla sen tavoittavat. Päästäkseni nopeammin ankkuroitumaan
unen jälkeiseen todellisuuteen.
Juoma aikana elin kokonaisvaltaisesti oman mieleni, oman Tellukseni, pääni
sisällä olevan aivomöhkäleen määrittelemän maailmanjärjestyksen mukaisesti. Alkoholi tai muut kemialliset aineet
pitivät minua omassa ulottuvuudessaan. Andromedassa. Tähtien takana.
(Edelliseen lauseeseen kiteytyy sekä
reaalielämäni, että maailmankosmokseen sitoutuva todellisuuteni. Olen esiintyjä, joka on jäänyt rivimieheksi, enkä ole
saanut kypsyyttä hyväksyä osaani keskivertoihmisenä). Maailmankaikkeuden
mittasuhteisiin sisältyy lohtu; toisten ihmisten määritelmät itsestään saavat siinä mittasuhteensa.
Aineen alkaessa haihtumaan omasta fyysisestä kemiastani, alkoi syöksykierre todellisuuden horrostilaan, läpi
polttavien tai jäätävien ilmakehien,
kylmään meriveteen, keskelle ulappaa,
jolla ei näkynyt horisonteissa ketään. Ei
ketään. Toivottomuus sähkötti pääni sisällä meren autiudessa.
Todellisuus löytyi milloin Pyynikin
katkaisuasemalta. Pitkänniemen sairaalasta. Mikkelin Moision sairaalasta.
Järvenpään sosiaalisairaalasta. Kankaanpään A-kodista. Mikkelin A-kodista. Viinikanlahden liekkimajasta, ensin
kuivalta puolelta. Sitten hollituvasta.

Kerran heräsin Tampereen Pyynikin
katkaisuasemalla kellon tikitykseen. Aurinko paistoi ikkunasta. Reska, katkaisun
isäntä, tuli huoneeseen. Totesin vitsinomaisesti ”Oli kivat vappujuhlat.”
Reska: ”Nyt on juhannuksen jälkeinen
maanantai.”
Sosiaalineuvos Kostamon Aarne Mikkelin A-kodissa totesi aikanaan asiakaskunnalleen 70-luvulla;
”Kukaan ns. normaali ihminen ei elämänmatkallaan joudu alkoholismihoitoon. Jos löydätte kerhohuoneesta täällä vierailevat AA:laiset, voitte kohdata
tulevaisuutenne toisen näköisenä.”
Kadotin elämäni. Lähteäkseni etsimään
sitä. AA:n turvassa.
TIMO

P.S. Yritän joskus tsempata ryyppyunista säikähtäneitä;
”AA:n psykiatri on korkein voima. Hän
juttelee ali- ja päivätajuisesti unien kautta.
Jungista tuli aikanaan AA:n kummi.
Tavatessaan Billin.”

lkoholi masentaa ja juominen syventää masennusta. Siksi ei kannata ryypätä, vaikka alkoholi on ”paras” ahdistuksen lieventäjä. Se on kuitenkin vain
hetken hujaus. Lämmittää vähän aikaa
niin kuin housuun laskeminen pakkasella ja johtaa krapulaan.
Viinan helpottava vaikutus on tieteellisesti todistettu, mutta itse voin kertoa
asiasta myös oman kokemukseni pohjalta.
Join aika aktiivisesti alkoholia 33 vuotta, kunnes AA:n avulla raitistuin. Jo ryhmään tullessani uin depression aallokossa. Menetin unet vuonna 1985, kun
laihdutin erittäin ankaralla kymmenen
viikon kuurilla. Ääretön, vähitellen kroonistunut unettomuus johti masennukseen, jota ei ole saatu jatkuvista yrityksistä huolimatta kuriin.
AA:ssa opin, että juominen lisää ahdistusta ja masennusta. Lähes yhdeksän vuotta elin raittiina, kunnes eräänä
juhannuksena vastanteon ohessa lup-

sautin keskaritölkin auki. Ladoin koivunoksia alakulon riivaamana. Kun kaveri napsi vierellä olutta, pyysin saada
sitä itsekin. Hän empi, voimakkaasti vastusti, koska tunsi tapaukseni.
Kun jatkoin ruikuttamista, hän antoi minulle tölkin. Join sen. Se maistui
AA:lle, mutta virkosin alakulosta ja pyysin toista tölkillistä. Sain. Pian oli juonut kymmenen Sandelsia. Kyselin, olisiko kaverilla kirkasta. Ei ollut. Tai ei
kertonut, jos olisikin ollut. Olin lopettanut tupakoinninkin yhdeksän vuotta aiemmin, haikailin savuketta. Ei ollut. Kaveri ei enää polttanut.
Loput vastat rakentelin olutpöhnässä.
Saunamatkalla ajattelin, että olisin käynyt naapurustossa kyselemässä, josko
kirkasta olisi löytynyt. Kaveri sai puhuttua ympäri. Istuttiin lauteilla, viskeltiin
olutta kiville. Juotiin enemmän kuin haettiin siitä löylyn mukana noussutta viljan tuoksua. Olin humalassa lähes yhdeksän vuoden raittiuden jälkeen. Siinä

vaiheessa jo harmitti. Ensimmäisen oluen ottamisesta oli kulunut vain muutama tunti.
Seuraavana aamuna ahdisti paljon
enemmän kuin edellisenä iltana ennen
ensimmäisen oluen nauttimista. Ahdisti
kovasti. Olin nukkunut huonommin kuin
pahimpina öinä ilman viinaa. Voin huonosti.
Soitin AA-kummille. Hän iloitsi, että
olin elossa. Istuin pihakeinussa. Puhuttiin asiat halki. Harmitti vietävästi, että
hyvin menneet raittiit vuodet rasahtivat
poikki. Juodessani olin alkoholistin tyyppimerkki: yksi ei riittänyt. Olisin halunnut juoda paljon enemmän kuin isännällä oli tarjolla.
Otin ahdistukseen ”yhden”. Tulos oli
päinvastainen.
Alkoholi masentaa.

Kiitos, kun luit.
ENSKA

Kaverin retkahdus

AA

:lainen fraasi, jonka mukaan kaverin retkahdus vahvistaa omaa raittiutta, pitää paikkansa ja nostaa esille paljon muitakin ajatuksia niin omasta kuin kaverinkin alkoholismista.
Olen pohtinut, että mistä kummasta se viinan himo tulee pitkienkin aikojen jälkeen ja voittaa järjen äänen. Sitä en ole pystynyt omalla enkä muidenkaan kohdalla käsittämään. Ainoa
varma, omaan kokemukseeni perustuva tieto minulla on, että
säännöllinen ryhmässä käynti avoimin mielin pitää viinan himon poissa vaikeinakin hetkinä puhumattakaan hyvistä ajoista.
Elämäntavan muutos voi mielestäni alkaa siinä vaiheessa,
kun pää selviää ja totuus oman elämänhallinnan menettämisestä alkaa valjeta. Käsittääkseni pysyvä ja mielekäs raittius ei
onnistu juovan alkoholistin elämän- ja ajatustavalla - muutos
on välttämätöntä. Muutos ei mielestäni onnistu muutoin kuin
ryhmissä käymisellä ja oman elämän rehellisellä tutkiskelemisella. Vanhat vihat, kaunat ja katkeruudet on haudattava ja
otettava elämässä kokonaan uusi suunta.

Kahden AA-toverin retkahdus vei heidät molemmat sairaalaan, mistä voimme päätellä, että kaikki maailman opetukset kohtuukäytöstä ja alkoholistin käsitys siitä, että hän
pystyy juomaan kohtuullisesti voidaan heittää romukoppaan. Minulle vahvistui jälleen kerran käsitys siitä, että kerran alkoholisti on aina alkolisti. Jumalan armosta molemmat retkahtaneet palasivat AA-toimintaan takaisin ja voivat
tätä kirjoitettaessa hyvin.
Kavereiden retkahdus muistutti minua jälleen kerran siitä, että raittius ja hyvä elämä eivät ole alkoholistille itsestäänselvyys. Itseänsä on muistettava hoitaa säännöllisesti
ja tarpeen mukaan elämäntapaa on kyettävä muuttamaan
ennen kuin se on liian myöhäistä.
Itse virittäydyn aamuisin raittiiseen ja hyvään päivään, josta seuraakin usein hyvä ja raitis päivä!
Liike on lääke.
Pohjoisesta tuulee
VEKE
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Tri Bob
ja hänen
aikalaisensa

K

irja piirtää kuvaa kahdesta hyvin erilaisesta persoonasta. Siinä,
missä Bill W oli suuri visionääri, nopean toiminnan mies, joka näki kauas
tulevaisuuteen, tri Bob, toinen AA:n
alullepanijoista, toimi toveriseuramme alkuvaiheessa hyvinkin tarpeellisena ”jarruna”, joka seisoi jalat tiukasti
maassa. Monet kirjan sivuilla muistojaan jakavat alkuaikojen AA:laiset kertovat saaneensa tri Bobista ensivaikutelmana kuvan melko karkeasta, jopa
töykeästä henkilöstä, jonka pinnan alta
paljastui kuitenkin ystävällinen, ymmärtäväinen, jopa hieman ujo mies.

"Tri Bob ja hänen aikalaisensa" -kirja on nyt saanut tarkennetun käännöksen ja tuoreen ulkoasun. Parhaillaan painossa oleva kirja on lukijoiden tilattavissa vielä tämän syksyn aikana .
Kirja kertoo paitsi AA:n toisesta perustajajäsenestä Bobista, myös Bill W:stä ja AA:n synnystä ja kehityksestä, sen
yhteydestä Oxford-liikkeeseen, Ison kirjan ja ohjelmamme
teosta, yhteisömme taloudesta, omavaraisuudesta ja maailmanlaajuisesta leviämisestä.
20 | RATKAISU 9 • 19

Jo opiskeluaikoina Bob mieltyi juomiseen ja juhlintaan. Hän kertoo pitäneensä viinan mausta heti ensi kokeilusta alkaen. Joten eipä ihme, että se maistui
häiriten jopa opintoja ja uralla etenemistä. Bob sai kuitenkin lääkärin oppiarvon
vuonna 1910 ollessaan 31-vuotias. Vuonna 1915 hän solmi avioliiton Anne Ripleyn kanssa. Nuoripari asettui asumaan
Akroniin Ardmore Avenuelle. Heidän poikansa Smitty syntyi vuonna 1918. Koska
Anne ei kyennyt saamaan enempää lapsia, pariskunta adoptoi 5-vuotiaan Suenimisen tytön Smittyn ollessa 5-vuotias.
Bob jatkoi opintojaan erikoistuen peräsuolen sairauksiin ja kirurgiaan.
Mutta koko ajan tohtorin alkoholismi paheni varjostaen perheen elämää.
Tri Bobilla oli lapsuuden aikaisesta pakkopullana syötetystä kirkossakäynnistä
johtuva, melko kielteinen suhtautuminen kirkkoon ja uskontoon. 1930-luvun
alussa Anne ja Bob joutuivat tekemisiin hengellisen Oxford-liikkeen kanssa. Tämä yhteisö yritti tuoda ensimmäisen kristillisyyden voimaa nykyajan
maailmaan. Ohjelman ytimenä oli neljä ehdottomuutta: ehdoton rehellisyys,
ehdoton epäitsekkyys, ehdoton moraalinen puhtaus ja ehdoton rakkaus. Yli kahden ja puolen vuoden ajan he kävivät
säännöllisesti Oxford-ryhmän kokouksissa, ja voidaan sanoa, että jo tuolloin
tri Bob antautui hengelliseen etsintään,
jota harjoitti koko loppuelämänsä. Näis-

sä kokouksissa kävi myös Henrietta Seiberling, josta tuli yhdyslenkki Bill W:n ja
tri Bobin ensitapaamiselle. Jo ennen tätä
tapaamista Henrietta koki saaneensa
Jumalalta ohjeen, että tri Bob ei saisi
juoda pisaraakaan alkoholia.
Useimmille meistä on varmaan tuttu
tarina Bill W:n ja tri Bobin ensitapaamisesta. Kahden alkoholistin viiden tunnin keskustelun aikana tapahtui jotakin,
jonka kuvaamiseen ei oikein ole sanoja
– ja sen tuloksena Bob lopetti juomisen.
Bill kuvasi heidän keskusteluaan ”täysin vastavuoroiseksi”: ”Olin lakannut
saarnaamasta, Tiesin tarvitsevani tätä
alkoholistia yhtä paljon kuin hän tarvitsi
minua. Siinä se oli. Ja tämä vastavuoroisuus – antaminen ja saaminen – on
AA:n kaiken kahdennentoista askeleen työn ydin tänään.” Tri Bob jatkoi: ”Vielä paljon tärkeämpi oli se
tosiasia, että hän oli ensimmäinen
tapaamani elävä ihminen, joka tiesi
mistä puhui puhuessaan alkoholismista omana kokemuksenaan. Toisin sanoen, hän puhui minun kieltäni. Hän tiesi kaikki vastaukset eikä
varmasti ollut poiminut niistä kirjoista.” (luku 6)
Tri Bob toi esille toisenkin yhdistävän tekijän – Oxford-ryhmän: ”Bill
oli ollut mukana New Yorkissa viisi
kuukautta, minä Akronissa kaksi ja
puoli vuotta. Mutta oli yksi merkittävä ero, Bill oli omaksunut heidän palveluajatuksensa, minä en.” (luku 6)
Tästä kohtaamisesta sai alkunsa
AA. Bill W jäi joksikin aikaa asumaan
tri Bobin luo Akroniin, ja he kaksi lähtivät
heti liikkeelle saadakseen mukaan muita
toivottomia juoppoja. Alku oli yritystä ja
erehdystä, kantapään kautta oppimista,
kokemuksen keräämistä. Ihmiset olivat
valmiita avaamaan kotiensa ovet näille
juopoille, jotka tosissaan yrittivät päästä
kiinni uuteen elämään. Vaimot keittivät
kahvia kokouksissa, perheet majoittivat
uusia tulokkaita. Ne, joilla oli käytössään
sellainen ylellisyys kuin auto, tarjosivat
auliisti kyytejä pitkienkin matkojen päähän kokouksiin.
AA levisi pikku hiljaa, aluksi suusta

suuhun vailla mitään kirjallisuutta. Oli
taloudellisia vaikeuksia, erimielisyyksiä
ja kiistoja, myös kirjasta, joka ilmestyi
vuonna 1939 nimellä Nimettömät Alkoholistit. Eripuraa syntyi myös Oxfordliikkeen kanssa, josta AA sittemmin irtaantui ainoana tavoitteinaan auttaa
alkoholisteja pysymään raittiina ja auttaa vielä kärsiviä saavuttamaan raittius.
Tärkeä rooli AA:n tunnetuksi tekemisessä oli tuohon aikaan AA:n ”ystävillä”, liikkeelle myötämielisillä lehtien toimittajilla, papeilla, lääkäreillä ja muilla
tunnetuilla henkilöillä. Monet meistäkin ovat varmaan törmänneet sellaisiin nimin kuin Jack Alexander (Saturday Evening Post -lehden toimittaja), St.

"...alkuaikoina pidettiin muutaman
päivän sairaalahoitoa välttämättömänä ennen ryhmään pääsyä. Sairaalajakson aikana potilaan vieroitusoireita helpotettiin antamalla aluksi
muutaman tunnin välein 3 cl viskiä.
Lisäksi Bill ja Bob kokeilivat esimerkiksi tomaattimehu-, hapankaali- ja
siirappihoitoa havaittuaan, että joillekin ensimmäinen tukeva ateria ryyppyputken jälkeen saattoi aiheuttaa lähes juoppohulluuskohtauksen.

Thomasin sairaalaan sisar Ignatia sekä
kirkonmiehet isä Ed ja Walter Tunks).
Kirjan mukaan alkuaikoina pidettiin
muutaman päivän sairaalahoitoa välttämättömänä ennen ryhmään pääsyä.
Sairaalajakson aikana potilaan vieroitusoireita helpotettiin antamalla aluksi muutaman tunnin välein 3 cl viskiä.
Lisäksi Bill ja Bob kokeilivat esimerkiksi
tomaattimehu-, hapankaali- ja siirappihoitoa havaittuaan, että joillekin ensimmäinen tukeva ateria ryyppyputken
jälkeen saattoi aiheuttaa lähes juoppohulluuskohtauksen. Kun potentiaalisen

tulokkaan pää oli hieman selvinnyt viinan huuruista, lähetettiin hänen luokseen AA:laisia kertomaan omaa selviytymistarinaansa sekä tarjoamaan sitä,
mitä heillä oli antaa juomisen tilalle.
Alkuaikoina pidettiin erittäin tärkeänä ”antautumista” Dorothy S.M. muisteli vuoden 1937 kokouksia, jossa ”miehet
katosivat yläkertaan, ja me kaikki naiset
olimme hermostuneita ja huolestuneita siitä, mitä tapahtui. Noin puolen tunnin kuluttua uusi mies asteli alas vapisevana, valkoisena, vakavana ja synkän
näköisenä. Ja kaikki AA:laiset tulivat jonossa hänen perässään. He olivat aika
haluttomia kertomaan, mitä oli tapahtunut, mutta jonkin ajan kuluttua he saattoivat todeta, että heillä oli ollut tosi
antautuminen.”
”Ihmettelen usein, kuinka tulokkaat nykyisin kestäisivät sellaisen
kokemuksen, oikean vanhanaikaisen rukouskokouksen”, sanoi Dorothy, joka oli silloin naimisissa AA:n jäsenen Clarence S:n kanssa ja josta
myöhemmin tuli myös AA:lainen.
(Hän kuoli vuonna 1971) ”Vastatulleet antautuivat kaikkien läsnäollessa. Antautumisen jälkeen monet
askeleet – kuten itsetutkistelu, luonteen virheiden myöntäminen ja hyvittäminen – tehtiin muutaman päivän kuluessa.” (Luku 8)
Vähitellen uusia AA-ryhmiä alkoi syntyä Akronin ja New Yorkin
ympäristöön ja muuallekin Keskilänteen. Ensimmäiset jäsenet olivat valtaosalta valkoisia, keskiluokkaan kuuluvia miehiä. Naisten tulo
mukaan aiheutti suurta hämmennystä.
Bill muisteli ”räjähdyksiä”, jotka syntyivät ”luvattomista romansseista” ja alkoholistinaisten tulosta kokouksiin: ”Kokonaiset ryhmät joutuivat sekasortoon,
ja joukko ihmisiä alkoi juoda. Pelkäsimme AA:n maineen ja sen henkiinjäämisen puolesta.”
Tohtorillakin oli tapana puistella päätään ja sanoa: ”Luulen, että minun on
parempi työskennellä miesten kanssa,
koska naiset... En ole varma, en tiedä...”
Ja Bobin vaimo Anne sanoi: ”Yrite9 • 19
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tään, niin nähdään.” Hänestä tuntui
aina, että ellei yrittänyt, ei voinut tietää.
Tohtori Bobia kiusasi se, että useimmat
naiset tulivat leimattuina ”nymfomaaneiksi”. Useimmat vaimot perääntyivät,
ja miehet tulivat epäluuloisiksi ja pelkäsivät joutuvansa kiusallisiin tilanteisiin.
Joten alussa naista pidettiin ongelma-

"Tri Bob ja hänen aikalaisensa" -kirja
kertoo muun muassa AA:n perustajajäsenien Bobin ja Bill W:n yhteisistä vaiheista AA:n alkuaikoina. Kuvassa Bob
vasemmalla.
na, johon kukaan ei halunnut puuttua.
(luku 19)
Hengellinen etsintä oli olennainen osa
tri Bobin raittiutta. Hän ei koskaan kokenut samanlaista, äkillistä herätystä kuin
Bill W. Hän puhui mieluummin hengellisyyden kasvusta kuin hengellisestä heräämisestä.
Bobin poika Smitty kertoo isänsä sanoneen ”meidän kaikkien etsivän sisäistä rauhaa, mutta tullakseen hyväksi jossakin asiassa ihmisen on työskenneltävä
sen eteen.”
”Kuolinpäiväänsä asti hänestä tuntui,
että jos hänellä vain olisi enemmän hengellistä ymmärrystä, hän pystyisi jollakin
tavalla viemään sanomaa eteenpäin”,
sanoi Dorothy S.M.
Vaikka tri Bob ei kokenutkaan äkillis-
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tä ”leimahdusta”, hän kuvaili erästä hetkeä työpöytänsä ääressä Bettylle ja pojalleen: ”Se ei kestänyt kauaa, mutta koin
mitä uskomattominta rauhaa, jossa leijuin jonkin aikaa. Se todella oli ´rauhaa
joka kävi yli kaiken ymmärryksen´, enkä
milloinkaan unohda sitä.” (luku 26)
Hengellisessä etsinnässään tri Bob ja
Anne olivat avoimen uteliaita. He tutustuivat jopa spiritismiin Roland J. -nimisen kaverin kautta, mutta luopuivat siitä
alkaessaan saada ”pahoja väristyksiä”.
Rukoileminen oli tietenkin tärkeä osa
tri Bobin uskoa. Paul S:n mukaan tohtorin aamumietiskely käsitti lyhyen rukouksen, 20 minuuttia jonkin tutun Raamatun kohdan tutkimista ja hiljaisen hetken
johdatuksen odottamista varten, jona
aikana selviäisi, miten hänen sinä päivänä tulisi käyttää lahjojaan. Johdatuksen
saatuaan hän teki tunnontarkasti ”isänsä työtä”, kuten hän sitä kutsui.
”Hän ei rukoillut ainoastaan omasta
puolestaan, vaan erilaisten ihmisryhmien puolesta, jotka pyysivät sitä”, Bill
Wilson kertoo kirjassa. ”Olin aina iloinen
ajatellessani, että minut oli sisällytetty
noihin rukouksiin. Jollakin tavoin taivaaseen pääsyni oli riippuvainen hänestä.
Bob oli paljon minun edelläni siinä toiminnassa. Ryntäilin aina edestakaisin
puhumassa, organisoimassa ja ´opettamassa lastentarhassa´. En ikinä kasvanut itse kypsemmäksi.” (luku 26)
Yhteenvetona voisi todeta, että ”Tri
Bob ja hänen aikalaisensa”-kirja kertoo
nimenomaan aikalaisten suulla rehellistä tarinaa AA:n synnystä, alkuaikojen
oivalluksista ja vaikeuksista, ongelmaihmisistä –alkoholisteista –, jotka löysivät
ratkaisun. Se sama ratkaisu on AA:ssa
tarjolla meille tämänkin päivän alkoholisteille. Tri Bob toteaa kirjan sivuilla:
”Kun kaksitoista askelta kypsyvät hiljaa
ihmisessä, ne pelkistyvät sanoissa ´rakkaus ja palvelu´.” (luku 17)
Kirjan kauneimmaksi kohdaksi nousee
mielessäni saman luvun kappale nöy-

ryydestä:
Tri Bobilla oli työpöydällään laatta, jossa oli määritelty nöyryyden rajat: ”Nöyryys on jatkuvaa sydämen hiljaisuutta. Se on sitä, ettei ole ongelmia.
Se tarkoittaa, ettei koskaan ole levoton,

"Isoa kirjaa" on käännety yli 70 kielelle. Pelkästään englanninkielistä laitosta on myyty jo yli 35 miljoonaa kappaletta. Suomenkielisenäkin sitä on painettu noin 50 000 kirjaa.

Ison kirjan syntyhistoria

T
Kun tri Bob raitistui, hän pääsi myös lmpiharrastuksensa pariin.
harmistunut, ärtynyt tai hapan. Se merkitsee, etten koskaan ihmettele mitään,
mitä kohdalleni tulee enkä koe, että jotain tehdään minua vastaan. Se merkitsee levollisuutta, kun kukaan ei ylistä
minua tai kun minua syytetään tai halveksitaan. Se merkitsee sitä, että minulla on itsessäni siunattu koti, jonne voin
mennä, sulkea oven ja polvistua isäni
edessä salaa ja olla rauhassa kuin syvässä tyyneyden meressä, kun kaikki ympärillä näyttää vaikealta.”

oukokuussa 1938, kun Ison kirjamme ensimmäisiä vedoksia alettiin
kirjoittamaan, oli Bill W:llä raittiutta kolme ja puoli vuotta. Tri Bobin raittius oli
vielä tuoreempi ja sadan ensimmäisen
jäsenen, jotka siis osallistuivat kirjan tekoon, vain muutamasta kuukaudesta
muutamaan vuoteen. Bill kirjoitteli asioista New Yorkissa ja Tohtori Bob Ohion Akronissa.
Heti alussa kirjaan haluttiin myös
AA:laisia stooreja ”eläväksi ja muistiinmerkityksi todistuaineistoksi jäseniltämme”. Lainaus Billin kirjasta ”AA tulee täysi-ikäiseksi”.
Akronin ryhmän jäsen Jim oli entinen
sanomalehtimies ja hän yhdessä Bobin
kanssa haastatteli akronilaisia AA:laisia
ja kirjoitti muistiin heidän kertomuksiaan
ja ajatuksiaan. Akronista tulikin 18 stooria. Koska New Yorkissa ei ollut samanlaista ammattilaisapua, kirjoitti jokainen
stoorinsa itse. Näitä välillä rankkojakin
tuskanhuutoja muokkailtiin sitten porukalla teksteiksi.

Kirjan tekstit olivat valmiina tammikuussa 1939, vain kirjan nimi puuttui.
Akronin ja New Yorkin AA:laiset väänsivät ja äänestivät nimiasiaa palaverien
jälkeen kuukausitolkulla. Nimi ”Alcoholics Anonymous” (Nimettömät Alkoholistit”) nousi esiin melko aikaisessa
vaiheessa näitä keskusteluja. Sitä ei tiedetä kuka sen nimeä ensimmäistä kertaa käytti. Kun newyorkilaiset raitistuneet alkoholistit jättivät Oxford-liikkeen
1937, he alkoivat kutsua itseään nimettömäksi joukoksi alkoholisteja (nameless bunch of alcoholics). Tuo ilmaisu
oli oli jo hyvin lähellä ideaa ”Alcoholics
Anonymous”.
Yli sataa nimeä harkittiin, mutta lopullinen äänestys tapahtui siis nimien ”Alcoholics Anonymous” ja ”The Way Out”
(Tie ulos). Jälkimmäinen nimiesitys sai
pienoisen äänten enemmistön taakseen. Jossain vaiheessa päätettiin kuitenkin tarkistaa kongressin kirjastosta
(The Library of Congress) löytyikö muita
saman nimisiä teoksia. Nimellä The Way

Out löytyi kuitenkin entuudestaan jo 12
teoksesta. Asia oli siis ratkennut ja näin
itse asiassa myös yhteisömme ja pääteoksemme nimet saivat alkunsa. Kirja
valmistui 10. huhtikuuta 1939.
Kirjasta tulikin eräänlainen alkoholismista toipumisen ohjenuora, jota on
noudatettu jo kohta 80 vuotta. Kirjasta on tullut ilmiö kustannusmaailmassa. Sitä on käännetty yli 70 kielelle, ja
siihen ovat tutustuneet miljoonat ihmiset 180 maassa ympäri maailmaa. Yksistään englanninkielisen kirjan neljää
eri painosta on myyty yli 35 miljoonaa
kappaletta ja sitä myydään yhä noin
miljoona kappaletta vuodessa eri puolilla maailmaa. Ensimmäiset käännökset ilmestyivät espanjaksi ja ranskaksi
50-luvun loppupuolella. Suomeksi kirja ilmestyi vuonna 1961, ja sitä on myyty
maassamme noin 50.000 kappaletta.
Muokattu lähteestä ”A Brief History of
the Big Book”, copywright A.A.W.S.
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TOIMIIKO ”ISLANNIN MALLI”
SUOMESSA?

tähdenvälejä

Tähdenvälejä -palsta kertoo mitä
maailmalla puhutaan alkoholismista – ottamatta minkäänlaista
kantaa "ulkopuolisiin virtauksiin".
Uutiset eivät edusta AA:n, Ratkaisu-lehden tai sen toimittajien
kantaa.

KIELTOLAIN ÄÄNIÄ
Vihattu ja rakastettu kieltolaki tuli voimaan Suomessa 1.6.1919. Salla Mäkinen
on koonnut valikoiman sen ajan tekstejä
kansalaisten keskusteluista ja sanomalehtien artikkeleista. Keskusteluissa mentiin puolesta ja vastaan. Mikä olikaan sen
ajan oikeaa alkoholipolitiikkaa? Näkökulmaa voi vetää tähän päiväänkin, että mitä
on se oikea alkoholipolitiikka?
Kieltolaki
Kun Suomen eduskunta hyväksyi kieltolain ja tieto siitä levisi ympäri maan, syttyivät juhlavalot kodeissa. Kynttilät syttyivät sellaistenkin kotien ikkunoissa, jotka
jouluiltanakin olivat vain arkivalaistuksessa. Niin suurella riemulla otti kansa
vastaan sanoman kieltolain hyväksymisestä. Jouppouden painavaa ijestä kantanut kansa huoahti helpotuksesta kun
se uskoi, että alkohoolikuningatar ajettaisiin maanpakoon. Monet kuitenkin epäilivät että voisiko kieltolaki kasvattaa raittiin kansan? Kotiviinapolton taito ei ollut
kansalta unohtunut. Myöskin viinan salakuljettajia löytyi. Salapoltto -ja kuljetus niin on arveltu - tulisivat kieltolain tullessa voimaan elpymään.
24 | RATKAISU 9 • 19

Nyt maassamme sotatilan aiheuttamana ollut osittainen kieltolaki on ollut kolme kuukautta voimassa. Tänä ajanjaksona olemme nähneet miten hyvä kieltolain

lista, kirjoitti HS jo 31.8.1969 – 50 vuotta sitten.
Rinnan karvattomuus – ja tämä koskee myös käsivarsia ja jalkoja – johtuu

vaikutus on. Kansan elämä on tullut siivommaksi. Rikosten luku on vähentynyt
puoleen, ainakin Helsingissä ja eiköhän
suhde ole muualla sama. Mutta juoppouden tuottamaa kurjuutta ei yksin nähdä
rikosten lukumäärässä. Sitä on niin paljon
sellaista äänetöntä kurjuutta, joka kuvastuu juomarin vaimon kalpeissa, kärsineissä kasvoissa ja hänen lapsensa sairaissa jäsenissä ja pelonalaisessa katseessa.
Tuhannet kodit, jotka kärsivät juoppouden tähden, siunaavat kieltolakia ja toivovat, että kapakoiden ovet pysyisivät
ainiaaksi suljettuina. Onhan kyllä perää
siinä, että salapoltto ja salakapakoiminen on jonkin verran lisääntynyt. Heidän
toimintansa hedelmäthän näkyvät silloin
paremmin kun väkijuomia ei ole kaikkialla saatavana. Onnellinen olisi kansamme, jos tämä kova aika voisi meille antaa
sen opetuksen, että me kaikki todenteol-

puutoksesta, joka tekee miehen alttiiksi tietyille maksan sairauksille sanoo tri
Michael Spellberg Illinoisin yliopistosta
– varsinkin jos hän juo paljon.
Ei siis kannata härnätä rinnastaan
karvatonta miestä, tällainen mies tarvitsee pikemminkin lohdutusta. On nimittäin havaittu, että sileäpintainen mies ei
tule kaljuksi läheskään yhtä todennäköisesti kuin mies, jonka rinta on tiheän karvan peitossa.
Itse asiassa eräs tilastotieteilijä on
selvittänyt, että perin karvarintainen
mies tulee todennäköisimmin yhtä kaljuksi kuin biljardipallo ennen 50. ikävuottaan kuin vähäkarvainen ikätoverinsa.
Karvarintainen, mutta päälaeltaan
kalju mies saa kaikkein suurimman lohdutuksen. Näyttää siltä, että hän on täysiverinen karu he-man todennäköisemmin kuin kumppaninsa, jolla on tuuhea

la alkaisimme taistella raittiuden puolesta, emmekä jättäisi sitä harvalukuisten
raittiusrivien tehtäväksi.

tukka mutta karvaton rinta.
Jos mies tuntuu ylpistyvän liikaa ja
alkaa kuljeksia ympäriinsä kalju loistaen onnellisena tuosta tiedosta, voi häntä
muistuttaa siitä, että erään amerikkalaisen julkaisun mukaan kaljupäisillä miehillä on taipumus olla itserakkaita.
Rinnastaan karvattomat miehet taas
ovat toisinaan sisäänpäin kääntyneempiä ja taiteellisia, ja saavuttavat älyllään
sen, mitä ehkä he-man-maineen puuttuessa menettävät.

Emäntälehti 11/1914

***
KARTA ALKOHOLIA,
JOS OLET KARVATON
Miesten, joilla on karvaton rinta, pitäisi
tuumia toisenkin kerran kun joku tarjoaa
heille drinkin, sillä erään amerikkalaisen
tiedemiehen mukaan suurten alkoholimäärien juominen voi olla heille vaaral-

***

Islannissa on tehty pitkäjänteistä työtä
nuorison päihteidenkäytön ehkäisemiseksi jo 1990-luvulta. Osia mallista halutaan kopioida Suomeen. (KL 20.7.2019)
”Islannin mallin” toteuttamiseen on
hallitusohjelmassa varattu yli 50 miljoonaa euroa – kääntyykö malli Suomeen
ja vaihtaako nuoriso päihteet harrastuksiin?
Vielä 1990-luvun lopulla islantilaisnuoret joivat enemmän kuin yhdessäkään Euroopan maassa, mutta nyt saarivaltion nuoriso on maanosan raitteinta.
Päihteet ovat vaihtuneet harrastustoimintaan.
Pitkään hiottu malli on varsin laaja
kokonaisuus, mutta sen pääkeinot voi
tiivistää näin: Harrastusten rahallinen
tukeminen, yhteiset kotiintuloajat, kodin ja viranomaisten yhteistyön lisääminen ja päihteiden saatavuuden rajoittaminen esimerkiksi korkeilla ikärajoilla.
Esimerkiksi Reykjavikin kaupunki tukee jokaista 6 - 18-vuotiasta vuosittain
50 000 Islannin kruunun eli noin 350
euron harrastusseteleillä.
Ei aivan sellaisenaan
Suomeen mallista ollaan tuomassa vain
osa. Esimerkiksi islantilaiset kotiintuloajat ja niitä valvova vanhempien naapurustopartiointi jätettiin pois suunnitelmasta.
Hallitusohjelman mukaan tavoite
on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle
mahdollisuus mieluisaan harrastukseen
koulupäivän yhteydessä. Lisäksi vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä
kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen huomauttaa, ettei minkään maan mallia
voi sellaisenaan siirtää toiseen maahan. ”Suomessa tarvitaan meille sopivat
ratkaisut. Järjestönä toivoisimme, että
Suomessa pyrittäisiin Islantia vastaavasti laaja-alaiseen ja pitkäjänteiseen

päihde-ehkäisyyn.”
Islannissa jokaiseen kuntaan on
palkattu päihde-ehkäisyn asiantuntija
koordinoimaan työtä. Eri toimijoita tutkijoista virkamiehiin ja perheisiin on pyritty sitomaan yhteen, ja vähäväestöisessä maassa se on toiminut hyvin.
Mikkosen mukaan pelkästään harrastustoiminnan tukeminen ei vielä itsessään muodosta kaavailtua ”Islannin
mallia”, vaikka se voikin auttaa ehkäisemään päihteidenkäyttöä.
”Yhteys harrastustoiminnan lisäämisen ja päihteiden käytön vähenemisen välillä ei ole suoraviivainen, mutta
yleisellä tasolla mielekäs ja hyvinvointia edistävä ohjattu vapaa-ajan toiminta vaikuttaa nuorten elämään myönteisesti,” Mikkonen arvioi.
Suomessa nuorten alkoholinkäyttö
on vähentynyt jo vuosien ajan. Suomalaisista 25 - 34-vuotiaista kuitenkin lähes joka toinen on kokeillut jotain huumausainetta.
Joitain muutoksia lienee luvassa.
Hallitusohjelmassa luvataan esimerkiksi päihdestrategian päivittämistä ja
päihdelainsäädännön uudistamista.

***
LATVIAN VIINA-ALE VOI
PÄÄTTYÄ MAALISKUUSSA
Rajaseudun viinarallissa juomaturistit, joiden joukossa suomalaisten osuus
on suuri, ovat Latvialle tärkeitä taloudellisesti. Maan hallituksella on kuitenkin myös paineita rajoittaa kotimaista
alkoholin kulutusta. (YLE:n uutiskirje
17.9.2019)
Latviassa odotetaan, että tuore alkoholin veroale alkaisi näkyä viinaturismissa ja valtion verotuloissa. Latviahan
päätti heinäkuussa leikata vahvojen alkoholijuomien veroa 15 %, kun Viro oli
pudottanut omaa alkoholiveroaan.
Veroalen ennakoitiin ensin laskevan valtion verotuloja. Veronalennusta
kuitenkin perusteltiin laskelmalla, jon-

ka mukaan rajakaupan hiipuminen aiheuttaisi vielä suuremmat tappiot. Menetykset olisivat saattaneet verotuloissa
olla jopa yli 90 miljoonaa euroa.
Latviassa alkoholiveron leikkaus astui voimaan elokuun alussa ja se jatkuu
helmikuun loppuun asti. Tiedossa ei ole,
mitä verolle ja hinnoille tapahtuu helmikuun jälkeen.
Latvialainen SKDS-tutkimuskeskus
kertoo, että 18 - 74-vuotiaista virolaisista lähes kaksi kolmasosaa vieraili viime
vuoden aikana Latviassa. Heistä neljännes kertoi alkoholin ostamisen olleen
vierailun tärkein syy. Toiset 23 % sanoi
alkoholin olleen yksi matkan syistä. Tutkimukseen haastateltiin kahta tuhatta
virolaista.

Suomalaisia runsaasti
Suomalaisten osuus alkoholin rajakaupassa on merkittävä. Kun Tallinnasta
etelään johtava Via Baltica ylittää Latvian rajan, heti rajan tuntumassa on suuri SuperAlko-liike. Tämän liikkeen asiakkaina on lähes yhtä paljon suomalaisia
kuin virolaisia.

”Kesäkaudella kaikista asiakkaista
ehkä 5 % on latvialaisia, 45 % virolaisia
ja 45 % suomalaisia. Loput 5 % prosenttia ovat muualta,” arvioi kauppias
Jolanta Branta.
Latvialaisessa keskustelussa tärkein vasta-argumentti veroalelle on ollut
kansanterveys. Hallituksella on paineita
vähentää kotimaista alkoholinkulutusta.
Eurostat julkaisi vuodenvaihteessa
tilaston, jonka mukaan EU-maissa kotitaloudet käyttävät suhteellisesti eniten rahaa alkoholiin. Vertailun kärjessä
olivat kolme Baltian maata.
Latvian terveysministeriö harkitseekin nyt lisää rajoituksia alkoholin markkinointiin ja myyntiin. Lisäksi yli 10 000
latvialaista on antanut tukensa kansalaisaloitteelle, jossa ehdotetaan alkoholin ikärajan nostoa 18 vuodesta 21 vuoteen.

***
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AA AUTTAVAT PUHELIMET

AHVENANMAA
040 374 2921
klo 9-21 (Fin/Sv)
ALAVUS		
040 324 8243
joka päivä 8-23
EURA		
045 78765962
joka päivä 9-21
FORSSA		
046 541 0548
HAAPAJÄRVI
044 277 2112
keskiviikkoisin 19-21
HAAPAVESI
041 319 6687
HAMINA		
040 848 0774
ti, to 19-21, la 10-12, su 18-20
HEINOLA		
044 015 2569
joka päivä 09-21
HELSINGINSEUTU 09 750 200
ma-su 09-21
Svenskspråkig AA-telefondejour
			
045 184 4644
dagligen 17-21
HYVINKÄÄ
040 747 4901
kello 18-22, joka päivä
HÄMEENLINNA
050 541 1077
ma-su 16-22
IISALMI/YLÄ-SAVO 046 558 0579
joka päivä 9-21
IKAALINEN
040 558 6260
ILMAJOKI
040 573 6740
ma, to 19-20.30
IMATRA		
040 521 1055
JOENSUU
013 123 121
joka päivä 8-23
Kansainvälinen, international
			
+358 4586 30090 open all the time, 24/7
JYVÄSKYLÄ
014 310 0522
palaveriaikoina, muulloin vastaaja
JÄRVISEUTU JA PERHOJOKILAAKSO
			
050 336 9333
KAJAANI		
044 281 3903
joka päivä 08-22
KANNUS		
045 176 7774
palaveriaikoina ti ja pe 19-20
KANKAANPÄÄ
050 381 7089
AA ja Al-Anon, 08-21
KARJAA		
040-2562092
ma-su 09-21
KAUHAJOKI
044 238 9018
ti, pe 19-21
KEMI		
040 731 8161
kaikkina aikoina
KEURUU		
040 818 4145
ti ja pe 18-19.30
KITEE 		
040 570 9251
ti 18-21 ja su 14-17
KOILLIS-SAVO
046 571 4237
KOKEMÄKI
044 912 8405
KOTKA		
044 051 2555
ti, ke, pe, klo 19-21, la, su 18-20
KOUVOLA
040 708 9432
joka päivä 17-21
KUOPIO		
017 262 2621
,
KUUSAMO
050 353 1342
LAHTI		
040 960 9626
joka aamu 9.30-12
					
ja joka ilta 18.30-21
LAPPEENRANTA 0400 393 907
joka ilta 19-21
LAPUA		
044 251 7028
kaikkina aikoina
LEPPÄVIRTA
046 536 2849
to-su 12-20, muulloin vastaaja
LIEKSA		
040 835 9196
joka päivä 12-21
					
Naisten ryhmä ti 19.00
LILJENDAL
040 817 9550
ti 18-21
LOIMAA		
040 539 1813
LOVIISA 		
044 955 2487
MERIKARVIA
040 507 0382
torstaisin 18.30-21,
					muulloin vastaaja
MIKKELI		
0440 368 310.
MYRSKYLÄ
050 403 1311
NOKIA		
0400 633 101
NURMES		
044 999 2502

OULAINEN
041 319 6687
OULU		
044 024 1266
joka ilta 17-21
PELLO		
044 920 6884
PIEKSÄMÄKI
050 441 1103
joka päivä 9 - 21
PIRKANMAA
03 255 1400 su 10-12, ma 18-20, ti-pe 19-20
			
040 831 2903
joka päivä 8-22
PORI		
044 989 4565
joka päivä 8-22
PUNKAHARJU
040 8779590
joka päivä 08-22
PUOLANKA
040 663 7119
sunnuntaisin 15-21
PÄLKÄNE
0400 896 606
ma 19-21
PÄÄKAUPUNKISEUTU
			
09 750 200
joka päivä 9-21
RAUMA 		
044 321 0701
pe 19-21, la 12-14
RIIHIMÄKI
046 545 5538
ROVANIEMI
040 364 1198
joka ilta 19-21
SASTAMALA
046 625 0232
SAVONLINNA
040 837 9004
klo 9-21
SEINÄJOKI
040 737 8191
joka päivä 8-22
SUOLAHTI
040 757 9571
SUONENJOKI
050 511 9595
TAMMELA
044 922 2715
la 15.30-17.30
TAMPERE
03 255 1400
su 10-12, ma 18-20
					ti-pe 19-20
			
040 831 2903
joka päivä 8-22
+358 44 204 8680 7 days of the week, 24 hours a day
TERVAJOKI
0440-909 784
palaveriaikoina
TERVO		
040 513 8969
ryhmäaikoina
TURKU		
050 441 1115
joka päivä 10-21
TÖYSÄ		
044 557 0082
VAASA		
040 371 1295
joka päivä 8-23
				
VALKEAKOSKI
040 504 0089
ti, ke, pe 19-21, su 11-13
VARKAUS
040 255 4596
joka päivä 7-22
VARSINAIS-SUOMI 050 441 1115
joka päivä 10-21
ÄÄNEKOSKI
040 749 5880
ti, to, su 18-20, la 10-12
Åland		
040-374 2921
kl 9-21 (Fin/Sv)
RUOTSI
			

+34 629 994 789
+34 661 012 184
+34 630 843 144
+34 691 951 441

THAIMAA
Pattaya 			

+66 627 219 075

TILAA RATKAISU-LEHTI
- jäsenien kokemustarinoita
		
- yhteisön uutisia
- tapahtumaselostuksia meiltä ja muualta
- AA laajemmin kuin kotinurkilla

- vuosikerta vain 30 euroa

66 vuotta

Ratkaisu ilmestyy A4-koossa
kymmenen kertaa vuodessa.
Iltapäivälehden hinnalla saat
värikkään aikakauslehden
täynnä kiinnostavaa lukemista.

- lähetetään kirjekuoressa
Lähetysosoite:
Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero:

+46 73 590 6976

ESPANJA
AURINKORANNIKKO
GRAN CANARIA		
TENERIFFA		
TORREVIEJA		

Ratkaisu

Paikkakunta:
joka päivä 17-21
joka päivä 16-20

Jos maksaja on eri kuin saaja:
Maksaja:
Lähiosoite:
Postinumero:
Paikkakunta:

Lähetä tilaus osoitteella: Suomen AA-kustannus ry, Kielotie 34 C, Vantaa 01300 tai sähköpostilla aa@aa.fi
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Kuva: Jarmo

Kuukauden kuva

Joskus on hyvä pysähtyä miettimään elämää.

