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ALUE-EDUSTAJA

Alue-edustajat edustavat omaa aluettaan palvelukokouksessa, jossa he
ryhmien valtuuttamina päättävät keskuspalvelun kokoonpanosta ja tulevista
toimintalinjoista. Keskuspalvelussa meneillään olevista hankkeista he välittävät tietoa ryhmille. Alue-edustajat tutustuvat perinteisiin ja palvelun käsitteisiin sekä Al-Anonin palvelukäsikirjaan.

Al-Anon-alue

Suomen Al-Anon on jaettu 14 alueeseen. Maantieteellisesti toisiaan lähellä olevat Al-Anon-ryhmät kuuluvat
samaan alueeseen.

Alue-edustajien valinta

Jokaisella alueella on kaksi alue-edustajaa, jotka valitaan vuorovuosina alueen toisessa syyskokouksessa,
jossa myös muut aluetoimikunnan jäsenet valitaan. Kun
ensimmäisen alue-edustajan toimikausi loppuu, toinen
alue-edustaja siirtyy hänen tilalleen ja uusi henkilö valitaan toiseksi alue-edustajaksi. Alue-edustajaksi voidaan
valita nykyinen tai entinen ryhmäedustaja. On kuitenkin
muistettava, että AA:n jäsen ei voi toimia ryhmäedustajana eikä alue-edustajana.

Alue-edustaja ja alueen ryhmät

Alue-edustaja on yhteydessä alueen ryhmiin ja käy niissä kutsusta alustamassa perinteistä, palvelun käsitteistä
ja Al-Anonin rakenteesta. Hän neuvoo uusien ryhmien
perustamisessa sekä paneutuu alueen Alateen-toimintaan huolehtien osaltaan sen turvallisuudesta.

Alue-edustaja ja aluekokoukset

Alue-edustaja osallistuu aluekokouksiin, joita pidetään
palvelukäsikirjan mukaan neljä kertaa vuodessa.
Aluekokouksissa hän
• muistuttaa alueen tehtävästä etsiä ja asettaa ehdokkaita keskuspalveluun
• esittää palvelukokouksesta ja keskuspalvelusta
tulleet ehdotukset ja kysymykset aluekokoukselle
keskusteltavaksi ja päätettäväksi ja toimittaa palautteet keskuspalvelulle
• raportoi palvelukokouksessa ja alue-edustajien
syystapaamisessa käsitellyistä muista asioista
• muistuttaa, että alueen tulisi ehdottaa vuoden teemaa palvelukokoukselle

• kertoo yhteydenpidostaan aluekummiin, jonka AlAnon Keskuspalvelu ry on alueelle nimennyt
• raportoi vierailuistaan eri ryhmissä
• muistuttaa, että ryhmien yhteys- ja kokoontumistietojen muutoksista tulee ilmoittaa Al-Anontoimistolle ja alueen sihteerille ja että tietojen tulee
olla ajan tasalla myös erilaisissa luetteloissa
(mm. puhelinluettelo) ja nettisivuilla.
• muistuttaa ryhmien rekisterilomakkeen ja
Tietoavain-tilausten lähettämisestä joulukuussa
Al-Anon-toimistoon.
• jakaa mahdollisuuksien mukaan kirjallista aineistoa vietäväksi ryhmiin (kopioita palvelukokouksen
pöytäkirjasta, syystapaamisen muistiosta, muista
raporteista ja kirjeistä, tai itse tehtyjä yhteenvetoja
niistä) tai lähettää niitä ryhmille sähköisesti
• esittää laskun tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kuluista.
Ensimmäinen alue-edustaja toimii alueen varapuheenjohtajana. Jos alueella on aluetoimikunta, alue-edustajat
ovat sen jäseniä ja osallistuvat aluetoimikunnan kokouksiin.

Alue-edustaja, palvelukokous ja
Al-Anon Keskuspalvelu ry

Alue-edustajat toimivat linkkinä alueensa ja keskuspalvelun välillä. He edustavat aluettaan palvelukokouksessa, joka on Suomen Al-Anonin korkein päättävä elin
ja Al-Anon Keskuspalvelu ry:n vuosikokous. Siellä he
ovat osana Al-Anonin maanlaajuista ryhmäomaatuntoa.
He valitsevat yhdessä keskuspalvelun jäsenten kanssa
vaihtovuoroiset jäsenet Al-Anon Keskuspalvelu ry:hyn
ja valvovat, että Suomen Al-Anonin palvelut hoidetaan
kahdentoista perinteen ja kahdentoista käsitteen mukaisesti. (Suomen Al-Anonin palvelukokouksen peruskirja).

Palvelukokous jakaantuu valmistelevaan ja varsinaiseen
palvelukokoukseen.
Alue-edustajien oikeus edustaa aluettaan palvelukokouksessa vahvistetaan alueen puheenjohtajan allekirjoittamalla valtakirjalla. Jos alue-edustaja on estynyt
osallistumasta palvelukokoukseen, valtuutetaan hänen
tilalleen valtakirjalla toinen edustaja.
Palvelukokousedustajat saavat päättää ja äänestää
omantuntonsa mukaan. Oman alueen kanta on ohjeellinen, mutta ei sitova. Alueella on kuitenkin oikeus tietää,
mitä mieltä edustajat ovat palvelukokouksessa olleet ja
miksi.
Alue-edustaja lähettää matkalaskun palvelukokouksen
matkakuluista Al-Anon Keskuspalvelu ry:lle.
Syksyisin Al-Anon Keskuspalvelu ry järjestää alue-edustajien syystapaamisen, johon kokoonnutaan vaihtamaan
kokemuksia ja käsittelemään erilaisia Al-Anonin toimintaan liittyviä aiheita. Alue korvaa päätöksensä mukaisesti matkakulut alue-edustajien syystapaamiseen.

Vinkkejä alue-edustajalle

• Rohkaise alueesi ryhmiä osallistumaan palveluun.
• Auta ryhmiä hahmottamaan Suomen Al-Anonin
rakennetta ja muistamaan, että Al-Anon on
maailmanlaajuinen yhteisö.
• Vieraile uusissa ryhmissä, jotta niillä olisi oikeaa
tietoa toiminnasta.
• Tutustu palvelukäsikirjaan, jotta voit kehittyä
palvelutehtävässäsi alue-edustajana.
• Tutki kahtatoista perinnettä ja palvelun kahtatoista
käsitettä tukeaksesi ryhmien yhtenäisyyttä, kasvua ja
palveluhalukkuutta.

• Älä määräile, vaan ehdota. Jokainen ryhmä toimii
haluamallaan tavalla.
• Kehota ryhmiä kutsumaan puhujia muista ryhmistä.
• Pidä toinen alue-edustaja ajan tasalla omasta toiminnastasi.
• Hanki palvelukummi. Hän jakaa kokemuksensa,
antaa tukensa ja rohkaisee sinua.
• Ole ystävällinen ja kärsivällinen muita, mutta ennen kaikkea itseäsi kohtaan. Kaikki olemme vasta tervehtymisvaiheessa.
• Muista nauttia työstäsi alue-edustajana. Sehän
on hauska ja mielenkiintoinen jobi.

Kun otat alue-edustajan tehtävän
vastaan, voit

• kysellä neuvoja edeltäjältäsi ja pyytää häneltä
kirjallista materiaalia omalta kaudeltaan
• tutustua hyvin saamaasi aineistoon
• pyytää itsellesi palvelukummin, jonka kanssa voit
miettiä palvelutehtävässä esille tulevia asioita

Kun luovutat alue-edustajan tehtävän
seuraajallesi, voit

• auttaa häntä alkuun jakamalla omaa kokemustasi
• koota kirjallista materiaalia hänelle annettavaksi:
oman kautesi palvelukokousten ja aluekokousten pöytäkirjoista, syystapaamisten muistioista ja keskuspalvelusta tulleista kirjeistä hän saa
pohjaa tehtävänsä hoitamiselle
• tukea häntä pyydettäessä ja rohkaista häntä pyytämään itselleen palvelukummin

Tärkeitä sanoja
Ryhmäedustaja 			

ryhmän nimeämä aluekokousedustaja

Alue-edustaja			

alueen nimeämä palvelukokousedustaja

Aluekokous			
neljä kertaa vuodessa pidettävä alueen ryhmäedustajien ja
					aluetoimikunnan kokous
Aluetoimikunta			
Aluetoimikuntaan kuuluvat alueen puheenjohtaja, sihteeri, alue-edustajat
					ym. palveluhenkilöt
Palvelukokous			
Al-Anon Keskuspalvelu ry:n järjestämä maalis-huhtikuussa pidettävä kokous,
					
johon osallistuvat alue-edustajat, keskuspalvelun jäsenet ja toimistonhoitaja
Alue-edustajien
syystapaaminen			
Al-Anon Keskuspalvelu ry:n järjestämä syys-lokakuussa pidettävä
					valtakunnallinen alue-edustajien kokous
Al-Anon Keskuspalvelu		

Palvelukokouksen valitsema palveluelin

Aluekummi			
					

Keskuspalvelun (tavallisimmin keskuudestaan) valitsema henkilö, joka toimii
hänelle osoitetun alueen yhteyshenkilönä eli aluekummina.
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