RYHMÄN LUOTETUT
PALVELIJAT:
ROOLIT JA VASTUUT
Palvelu on olennainen osa toipumista Nimettömissä
Narkomaaneissa. Useimmat meistä eivät olisi löytäneet
toipumista ilman ennen meitä tulleiden jäsenten työtä.
Nyt vapaana huumekierteestä, myös me voimme palvella
toveriseuraa. NA-palvelu alkaa ryhmistä, jotka saattavat
sanomaa suoraan vielä kärsivälle addiktille. Tämä pamfletti
kuvailee muutamia ryhmän peruspalvelutehtäviä. Ryhmän
kirjanen, The Group Booklet,* on toinen auttava voimavara
NA-ryhmille.
NA-ryhmien päätarkoitus on pitää kokouksia, joissa
addiktit voivat jakaa toipumissanomaa toinen toisilleen.
Jokaisen ryhmän voima riippuu sen luotetuista palvelijoista
ja vakituisista jäsenistä. Luotetut palvelijat luovat perustan
vahvalle toipumisilmapiirille. Säännöllisesti osallistuvat ja
vahvan toipumissanoman jakavat jäsenet rakentavat tuon
perustan. Tarpeellinen työ kokouksissamme vaihtelee
ryhmästä toiseen, mutta luotettujen palvelijoiden tehtävät
ovat samanlaisia monessa paikassa.

TARKOITUS, EI MUODOLLISUUS
Nämä kuvaukset ovat ehdotuksia perustuen yhteiseen
kokemukseen ja olemassa olevaan palvelumateriaaliin.
Ryhmät tekevät usein asioita eri tavalla. Jokainen
ryhmä on vapaa luomaan muita tehtäviä jakaakseen
työmäärän tai suorittaakseen tehtäviä, joita ei mainita
tässä pamfletissa. Ryhmät valitsevat usein jäseniä
tiettyihin tehtäviin, kuten järjestelijä tai siivooja, puhujien
järjestäjä, kirjallisuusvastaava, kahvinkeittäjä tai tervehtijä.
Nämä riippuvat ryhmän koosta ja tarpeista. Jotkut
tehtävät ovat tulokkaille ihanteellisia tapoja osallistua.
Jokainen ryhmä voi etsiä luovia tapoja varmistaakseen
lämpimän ja vetovoimaisen ilmapiirin. Keskittyessämme
päätarkoitukseemme, ryhmän palvelulla on syvällisiä
vaikutuksia monien addiktien elämään.
* Englanninkielisiä nimikkeitä ei ole vielä julkaistu suomeksi.

RYHMÄN SIHTEERI
Ryhmän sihteeri on avainasemassa kokousten
toteuttamisessa. Sihteeri on yleensä yhteyshenkilö
ryhmän ja kokouspaikan välillä. Hän varmistaa, että
kokouspaikka avataan ja suljetaan sovittuina aikoina
sekä huolehtii rahastonhoitajan kanssa, että vuokra
maksetaan säännöllisesti ajallaan. Yleensä sihteeri
myös varmistaa, että ryhmällä on kaikki tarpeellinen
kirjallisuus ja tarvikkeet. Tähän saattaa sisältyä työskentely
ryhmän palveluedustajan (RPE) tai rahastonhoitajan
(RH) kanssa, jotta saadaan ostettua kirjallisuutta piirin
palvelutoimikunnasta (PPT) tai NA-palvelutoimistosta.
K o k o u k s e n to i p u m i s i l m a p i i r i r i i p p u u u s e i n
kokousmuodosta ja jäsenistä, jotka on valittu vetämään
ryhmän, tai jakamaan kokemuksensa. Joissain paikoissa
sihteeri järjestää ryhmän kokouksiin vetäjän, puhujan tai
puheenjohtajan. Lisäksi sihteeri ja RPE usein työskentelevät
yhdessä suunnitellakseen tai hoitaakseen ryhmän
asiakokoukset. Näissä tapauksissa sihteeri voi joko tehdä
muistiinpanoja tai vetää ryhmän keskustelua.

RYHMÄN RAHASTONHOITAJA
Ryhmän rahastonhoitaja käsittelee rahaa, jota jäsenet
lahjoittavat ryhmälle. Tähän sisältyy kirjaaminen,
ryhmän menojen maksaminen (kirjallisuus, vuokra jne.),
raportointi ryhmän taloudellisista tapahtumista ryhmän
asiakokouksissa ja ryhmän lahjoitusten lähettäminen tai
välittäminen muille palvelutahoille. Rahastonhoitaja voi
olla tärkeässä roolissa lisätessään ryhmän tietoisuutta
omavaraisuuden tärkeydestä. Valitessa rahastonhoitajaa,
ryhmän tulisi etsiä luotettavaa, taloudellisesti vastuullista
ja hyvillä matemaattisilla taidoilla varustettua jäsentä.
Ryhmä saattaa myös haluta harkita rahastonhoitajaa, joka
on halukas ja kykenevä auttamaan jäseniä ymmärtämään
m e i d ä n y h te i s e n v a s t u u m m e N A - p a l ve l u i d e n
rahoittamisesta.
Rahastonhoitaja tarjoaa tarkkaa tietoa ryhmän
asiakokouksissa auttaakseen jäseniä tekemään hyviä
taloudellisia päätöksiä. Tämä luotettu palvelija varmistaa,

että kaikkia ryhmän varoja käytetään perinteidemme
ja käsitteidemme suuntaisesti ja yhteisymmärryksessä
ryhmän omatunnon kanssa. Group Treasurer’s Workbook*
voi auttaa yksinkertaistamaan kirjaamista. Jotkut ryhmät
ovat menettäneet varojaan välinpitämättömyyden,
väärinkäytön ja varkauden seurauksena. Tämä voidaan
usein välttää valitsemalla jäseniä, joilla on hyvät
järjestelytaidot ja vahva toipumisohjelma.

RYHMÄNVETÄJÄ/PUHEENJOHTAJA
Ryhmänvetäjä (tai puheenjohtaja) on NA-jäsen, joka
vetää toipumiskokouksen kokousmuodon mukaisesti.
Ryhmänvetäjä, luo ilmapiirin kokoukselle. Ryhmänvetäjä
vaihtuu viikoittain, tai kuukausittain. Jotkut ryhmät
kutsuvat jäseniä toisista ryhmistä vetämään heidän
kokouksiaan. Ryhmänvetäjän sävy auttaa luomaan
myönteisen toipumisilmapiirin. Tähän saattaa sisältyä
järjestyksen pitäminen kokouksessa. Ystävällisyydellä
ja rauhallisuudella pääsee pitkälle toipumisilmapiirin
säilyttämisessä. Ryhmänvetäjä, joka voi olla sekä rakastava
että jämäkkä, voi pitää kokouksen keskittyneenä
toipumissanoman saattamiseen.

RYHMÄN PALVELUEDUSTAJA (RPE)
RPE edustaa ryhmää piirin palvelutoimikunnan
(PPT ) kokouksissa. Tämän luotetun palvelijan tulisi
osallistua PPT:n kokouksiin säännöllisesti raportoidakseen
ryhmän kohtaamat haasteet tai heidän kokemansa
onnistumiset. Tämä auttaa ryhmää kehittämään yhteiseen
tukeen perustuvan suhteen muiden piirissä olevien
NA-ryhmien kanssa. RPE on ryhmän yhteyshenkilö
muuhun palveluyhteisöön, tuoden ryhmän ideat
ja huolet paikalliseen palveluelimeen ja auttaen
pitämään ryhmää tiedotettuna asioista piirissä, alueella
ja maailmanpalveluiden tasoilla. RPE tuo ryhmän
ideat ja huolet paikalliseen palveluelimeen auttaen
pitämään ryhmää tiedotettuna asioista piirissä, alueella
ja maailmanpalvelun tasolla, lisäksi hän on ryhmän
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yhteyshenkilö muuhun palveluyhteisöön. RPE saattaa
ryhmän ääntä NA:lle kokonaisuutena.

ROOLIT JA VASTUUT

OPASTUSSUHDE JA JATKUVUUS,
VARATEHTÄVÄT
Uudistaakseen ryhmiä ja pitääkseen ne elinvoimaisina,
luotettujen palvelijoiden tehtäviä k ierrätetään
säännöllisesti. Luotetut palvelijat yleensä siirtyvät muihin
tehtäviin tai toisiin palvelutahoihin, kun heidän kautensa
palvelutehtävässä päättyy. Palvelutehtävien varatehtävät
auttavat jäseniä oppimaan tehtävän ennen kuin he ottavat
tämän vastuulleen. Varalla olevat jäsenet työskentelevät
yhdessä varsinaisen palvelijan kanssa ymmärtääkseen
paremmin tehtävänsä. He tuuraavat varsinaista palvelijaa
näiden poissa ollessa. Tämä auttaa ryhmän jäseniä,
joilla ei muuten olisi palvelutehtäviä, kasvamaan
johtajuustaitoisiksi. Varalla oleminen sallii tehtävien
oppimisen etukäteen.

JÄSENTEMME KASVAESSA,
RYHMÄTKIN KASVAVAT
NA-ryhmä on vastuussa yhdestä NA:n keskeisimmistä
tavoista saattaa sanomaa vielä kärsivälle addiktille, tämä
tehtävä on NA-kokouksien järjestäminen. Jäsenenä
oleminen ja ryhmän palveleminen ovat kokonaisuudessaan
tärkeitä rooleja Nimettömien Narkomaanien kasvulle
ja tasapainolle. Sitoutuessamme ryhmäämme, otamme
henkilökohtaisen vastuun NA:n päätarkoituksesta.
NA:han tervetulleeksi toivottamamme tulokas voi jatkaa
lukemattomien muiden addiktien auttamista. Saatamme
sanomaa ja autamme addikteja löytämään kodin NA:sta ja
siten palvelumme ulottuu paljon pidemmälle kuin voimme
kuvitella. Palvellessamme ja kasvaessamme yhdessä,
ryhmämme alkavat tuntua kodilta. Tämä tunne voi olla se
vetovoima, joka tuo tulokkaat uudestaan kokouksiin.

Käännös Maailmanpalveluneuvoston
hyväksymästä palvelumateriaalista.
Palvelupamfletit on tarkoitettu jäsenten, ryhmien ja
palvelutoimikuntien käyttöön resursseina, eivätkä
NA – kokouksissa luettaviksi.
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Palveluun liittyvää materiaalia, ei tarkoitettu
luettavaksi toipumiskokouksissa.

