
RYHMÄN ASIAKOKOUKSET

TARKOITUS
Ryhmän merkittävin vastuu on NA-toipumissanoman 

saattaminen. Ryhmät, jotka järjestävät aikaa keskus-
teluille, kykenevät usein paremmin luomaan ilmapiirin, 
jossa tätä sanomaa voidaan jakaa. Kokoontuminen yhteen 
sallii jäsenten puhua ryhmän ongelmista, olla yhteydessä 
toinen toisiinsa ja saada tuntua ryhmästä kokonaisuutena. 
Ryhmän asiakokoukset (kutsutaan joskus ryhmäomatunnon 
kokouksiksi) sallivat myös ryhmien keskustella asioista tavalla, 
joka pitää toipumiskokouksen keskittyneenä tehokkaaseen 
NA-sanoman saattamiseen.

MALLI RYHMÄN 
ASIAKOKOUSMUODOSTA

Ryhmän asiakokoukset pidetään usein ennen tai jälkeen 
toipumiskokouksen, jolloin toipumiskokous pysyy keskitty-
neenä sen päätarkoitukseen. Ryhmän jäseniä rohkaistaan 
osallistumaan, nostamaan esille kysymyksiä ja osallistumaan 
keskusteluun. Tämän mallin on tarkoitus antaa ryhmille 
käsitys siitä, miten tyypillinen ryhmän asiakokous vedetään. 
On monia tapoja pitää ryhmän asiakokous. Ryhmän koko 
ja luonne yleensä sanelee kuinka järjestelmällinen asiako-
kouksesta tulee.
 1. Ryhmän vastuullinen palvelija (yleensä sihteeri) 

avaa asiakokouksen rukouksella.
 2. Keskustellaan ryhmän voinnista, pulmatilanteista, 

ratkaisuista, kokouspaikasta, kuinka hyvin ryhmä 
saattaa NA-sanomaa, tai mistä tahansa muusta esiin 
nousevasta asiasta.

 3. Rahastonhoitaja raportoi ryhmän rahatilanteen ja 
tekee ehdotuksen lahjoittamisesta piirille, alueelle 
ja maailmanpalveluille.

 4. Ryhmäpalveluedustaja raportoi kuulumiset: piiriltä, 
alueelta, vyöhykkeeltä (EDM) ja maailmanpalve-
lulta, jotka ovat tärkeitä ryhmälle. 

 5. Ryhmän muut luotetut palvelijat raportoivat 
heidän vastuualueistaan.

 6. Ryhmä esittelee avoimet palvelutehtävät ja muut 
suoritettavat toimet.

 7. Kokous suljetaan rukouksella.

Jotkut ryhmät pitävät asiakokouksia säännöllisesti (kuten 
piiripalvelutoimikunnan kokoukset), kun taas toiset satun-
naisesti tarpeen tullen. Ryhmän asiakokousten on tarkoitus 
tarjota jäsenille mahdollisuus keskustella ryhmälle tärkeistä 
aiheista.

Ryhmän omatunto voidaan mieltää varsin samantapai-
seksi kuin henkilökohtainen omatunto. Ryhmän omatunto 
heijastaa yhteistä tietoisuutta, ymmärrystä ja antau-
tumista hengellisille periaatteille. Ryhmän omatunto 
muotoutuu ja paljastuu, kun ryhmän jäsenet kaikessa 
rauhassa juttelevat keskenään omista tarpeistaan, 
ryhmänsä tarpeista ja koko NA:n tarpeista.

Se toimii: Miten ja miksi

RYHMÄN OMATUNTO
Ryhmän omatunto on keino kutsua korkeamman voiman 

jatkuva ohjaus osaksi päätöksentekoa. Ryhmän omatuntoa 
on se, kun addiktit, joiden henkilökohtainen omatunto on 
herännyt, kokoontuvat yhteen keskustelemaan palveluun 
liittyvistä kysymyksistä. Tämä omatunto näkyy, kun ryhmän 
jäsenet kuuntelevat toinen toistaan ja tekevät kompro-
misseja. Rauhallinen keskustelu, keskinäinen kunnioitus ja 
ryhmän omatuntoon luottaminen auttavat ryhmiä toteut-
tamaan niiden päätarkoituksen.

Joskus käytämme äänestystä karkeana työkaluna kääntääk-
semme tuon hengellisen ohjauksen selkeäksi päätökseksi. 
Usein äänestystä ei tarvita harkitun ja osallistuvan keskuste-
lun jälkeen, koska ryhmän omatunto tulee täysin ilmeiseksi 
ryhmän vetäjän kysyessä onko mitään vastalauseita ryhmän 
yhteisymmärrykseen. Siitä huolimatta kuinka ryhmä päättää 
hoitaa asiansa – äänestämällä tai ilman – on tärkeää varata 
aikaa avoimelle keskustelulle ryhmän asioista.

Yksi parhaimmista tavoista, joilla ryhmä voi ratkaista moni-
naisia asioita, joita saattaa nousta, on pysyä keskittyneenä 
päätarkoitukseemme saattaa NA-toipumissanomaa vielä 
kärsivälle addiktille. Suurin osa ryhmien ongelmista voi ratketa 
harjoittamalla hengellisiä periaatteita jotka kaksitoista askelta 
ja kaksitoista perinnettä pitävät sisällään. Muissa tapauksissa 
ryhmä saattaa etsiä ehdotuksia naapuriryhmiltä tai ryhmän 
palveluedustajan kautta piiripalvelutoimikunnasta.

VAHVAN KOTIRYHMÄN 
SÄILYTTÄMINEN

Ryhmillä on monia tapoja puhua tärkeistä asioista asia-
kokouksen ulkopuolella. Tärkeää on, että ryhmät järjestävät 
aikaa kehittääkseen ryhmän omatunnon, joko säännöllisen 
asiakokouksen tai erikseen sovitun kokouksen aikana. Jotkut 
ryhmät tekevät säännöllisen itsetutkiskelun yrityksistään 
saattaa NA:n toipumissanomaa kun taas toiset käsittelevät 
tilanteita niiden ilmetessä. Building Strong Home Groups – 
tehtäväsivu on yksi voimavara, jota jäsenet voivat käyttää 
vahvistaakseen kotiryhmiään. Ryhmät voivat myös vastata 
joihinkin seuraavista kysymyksistä keskusteluissaan siitä, 
kuinka rakentaa vahvempia kotiryhmiä:
  Kuinka tehokkaasti ryhmä saattaa 

NA-toipumissanomaa?
  Kuinka ryhmä voi ottaa paremmin vastaan ja tulla 

helpommin lähestyttäväksi yhä useammille addik-
teille yhteisössä?

  Kuinka ryhmä pyrkii luomaan turvallisen 
ympäristön tulokkaille? Altistuvatko tulokkaat 
seksuaaliselle tai taloudelliselle häirinnälle?

  Onko kokousmuoto sopiva ryhmälle?
  Luoko ryhmänvetäjä, puheenjohtaja tai sihteeri 

toipumistunnelman kokoukselle?
  Elävätkö ryhmän jäsenet NA:n periaatteiden 

mukaan ja jakavat niistä ryhmässä?
  Onko osallistujamäärä vakaa vai kasvussa?



  Kuinka ryhmä ylläpitää hyvät julkiset suhteet 
kokouspaikaan?

  Kuinka ryhmä pohtii sen julkista kuvaa laajemmassa 
yhteisössä?

  Harjoittaako ryhmä Nimettömien Narkomaanien 
kahtatoista perinnettä ja kahtatoista käsitettä?

  Käytetäänkö ryhmän varoja viisaasti? Kuinka ryhmä 
käyttää varojaan edistääkseen NA-sanomaa?

  Ovatko piiri, alue, vyöhyke (EDM) tai maailmanpal-
velut kysyneet ryhmän mielipidettä?

  Tutustuttaako ryhmä uudet jäsenet ryhmän 
palveluun?

  Kuinka ryhmä perehdyttää luotetut palvelijat toisiin 
palvelutehtäviin?

Kun luottamuksemme korkeampaan voimaan kasvaa, 
voimme helpommin luopua omista haluistamme ja lakata 
runnomasta läpi omaa tahtoamme. Antautumisen myötä 
yhdessä työskenteleminen ryhmässä käy helpommaksi.

Se toimii: Miten ja miksi
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