
ACA maailmanpalvelun kaksitoista käsitettä 

Käsite I – ACA maailmanpalvelutehtävien lopullisen vastuun ja perimmäisen arvovallan 
tulisi aina kuulua koko toveriseuramme yhteiselle omalletunnolle.

Käsite II – Maailmanpalvelutehtäviemme aktiivisen ylläpidon määräysvalta on täten 
uskottu koko toveriseuramme todelliselle äänelle, vaikuttavalle omalletunnolle.

Käsite III – Auttaaksemme luomaan ja ylläpitämään selkeästi määritellyt ja toimivat 
suhteet ACA-ryhmien ja ACA WSO:n luotettujen palvelijoiden muodostaman johtokunnan 
ja sen henkilöstön ja toimikuntien välille ja siten varmistaaksemme tehokkaan johtajuuden 
ehdotetaan täten, että annamme jokaiselle näistä palvelun osatekijöistä perinteisen 
päättämisen oikeuden.*

*Tässä määritellyllä päättämisen oikeudella viitataan:
1)  jokaisen luotetun palvelijan oikeuteen ja vastuuseen puhua ja äänestää omantuntonsa mukaan, ellei hänen toimivaltansa ole vastakkainen, 

kaikista kysymyksistä riippumatta palvelunsa tasosta
2)  luotetut palvelijat noudattavat 12 askelta, 12 perinnettä ja palvelusitoumusta päätöksenteossaan
3)  vuosittaisen asiakokouksen valtuutetut ovat yhtä lailla luotettuja palvelijoita, ja sen vuoksi heitä myös ohjaavat 12 askelta, 12 perinnettä, 

12 käsitettä sekä palvelusitoumus
4)  tavanomaiseen käytäntöön, että alitoimikuntien päätökset alistetaan sen palveluelimen päätettäväksi, joka on tehtävän asettanut ja 

määritellyt sen reunaehdot.

Käsite IV – Pidämme yllä kaikilla vastuutasoilla perinteistä osallistumisen oikeutta.

Käsite V – Kautta koko palvelurakenteen säilyy aloiteoikeus varmistaen näin, että 
vähemmistön mielipide kuullaan ja että aloitteet epäkohtien korjaamiseksi tutkitaan 
huolellisesti.

Käsite VI – Vuosittaisella asiakokouksella on päävastuu koko ACA:n puolesta 
maailmanpalvelumme ylläpitämisestä ja sillä on perinteisesti lopullinen päätösvalta 
suurissa yleistä asioiden hoitoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä. Vuosittainen asiakokous 
tunnustaa kuitenkin, että useimmissa näistä asioista pääasiallinen aloiteoikeus ja aktiivinen 
vastuullisuus on maailmanpalvelu-organisaation luotetuilla jäsenillä, kun he toimivat 
yhdessä Alkoholistien Aikuisten Lasten maailmanpalveluorganisaationa.

Käsite VII – Vuosittainen asiakokous tunnustaa, että yhdistyssäännöt ja Alkoholistien 
Aikuisten Lasten maailmanpalveluorganisaation säännöt ovat laillisia asiakirjoja: että 
luotetuilla palvelijoilla on niiden kautta täydet oikeudet hallita ja ohjata kaikkia 
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Alkoholistien Aikuisten Lasten maailmanpalvelutoimia. Sen lisäksi ymmärretään, että 
maailmanpalveluorganisaatiomme luottaa perinteiden voimaan ja ACA:n rahalahjoitusten 
voimaan saavuttaakseen lopullisen tehokkuutensa.

Käsite VIII – Maailmanpalveluorganisaation luottamushenkilöt toimivat tässä ensisijaisessa 
ominaisuudessa: ottaen huomioon laajemmat yleistä asioiden hoitoa tai taloutta koskevat 
kysymykset, he ovat ensisijaisia suunnittelijoita ja järjestelijöitä. He ja heidän ensisijaiset 
toimikuntansa ohjaavat suoraan näitä toimia.

Käsite IX – Hyvät palvelujen vetäjät sekä terveet ja asianmukaiset tavat valita heidät 
ovat kaikilla tasoilla korvaamattomia tulevaisuuden toimivuutemme ja turvallisuutemme 
vuoksi. Alkoholistien Aikuisten Lasten maailmanpalveluorganisaation luottamushenkilöiltä 
odotetaan ilman muuta perustavanlaatuista maailmanpalvelun johtajuutta. 

Käsite X – Jokaiseen palveluvastuuseen pitää liittyä vastaava palvelutoimivalta – tuon 
toimivallan laajuus tulee aina olla määritelty joko perinteellä, päätöslauselmalla, erityisellä 
työnkuvauksella tai toimintakäytännöllä ja menettelytapaohjeilla sekä säännöillä.

Käsite XI – Vaikka luottamushenkilöillä on perimmäinen vastuu ACA:n maailmanpalvelun 
johtamisesta, heillä pitäisi aina olla apunaan parhaat mahdolliset pysyvät toimikunnat, 
yhdistyksen luottamushenkilöt, toimihenkilöt, henkilökunta ja konsultit. Sen vuoksi 
näiden taustalla toimivien toimikuntien ja palveluelinten koostumus, niiden jäsenten 
henkilökohtainen pätevyys, jäsenten palveluun asettamistapa, jäsenten tehtäväkierto, 
jäsenten tapa olla suhteessa toisiinsa, toimistohenkilöiden, henkilöstön ja konsulttien 
erityisvelvollisuudet ja -oikeudet yhdessä näille työntekijöille annettavan oikeudenmukaisen 
taloudellisen korvauksen kanssa tulevat aina olemaan erityisen huolen ja tarkkuuden 
kohteena.

K ä site X II –  K a i k i s sa  to im is sa a n  A l kohol i s t ien  A i k u i s ten  La s ten 
maailmanpalveluorganisaation tulee ottaa huomioon kahdentoista perinteen henki 
huolehtien erityisesti siitä, ettei yhteenliittymästä koskaan muodostu vaarallinen 
varallisuuden tai vallan keskittymä; että riittävät toimintavarat sekä riittävä vararahasto 
ovat sen huolellisen taloudenpidon periaate; ettei ketään yhteenliittymän jäsenistä koskaan 
laiteta määrittämättömään valta-asemaan kenenkään muun yläpuolelle; että kaikkiin 
tärkeisiin päätöksiin päädytään keskusteluun perustuvalla äänestyksellä ja milloin vain 
mahdollista, merkittävällä ääntenenemmistöllä; ettei mikään WSO:n toimenpide ole 
koskaan henkilökohtaisesti rankaiseva tai yllykkeenä julkisille ristiriidoille; että vaikka 
WSO voi toimia palvellakseen Alkoholistien Aikuisia Lapsia, sen ei koskaan tule tehdä 
mitään hallitsemistoimia; ja kuten Alkoholistien Aikuisten Lasten toveriseura, WSO 
itsessään tulee aina säilymään demokraattisena ajatuksissaan ja teoissaan.
The Twelve Concepts are reprinted and adapted from the original Twelve Concepts of Alcoholics Anonymous and are 
used with the permission of Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

Adult Children of Alcoholics®/Dysfunctional Families World Service Organization, Inc. 
www.adultchildren.org | acawsoec.com | information@acawso.com | +1(310) 534-1815

ACA WSO Literature Distribution Center | +1(562) 595-7831
©2014 ACA WSO, Inc. 

All rights reserved

ACA maailmanpalvelun kaksitoista käsitettä 
-2-

https://adultchildren.org
http://acawsoec.com
mailto:information%40acawso.com?subject=

