
Copyright © Nicotine Anonymous World Services 

 

Tämä teksti on Nicotine Anonymous World Servicen hyväksymän kirjallisuuden kääntäjän ilmaistu näkemys, eikä sitä ei ole toistaiseksi hyväksytty konferenssissa. 
Kääntäjä on Nimettömien Nikotinistien jäsen. Tuemme ja julkaisemme tätä kirjallisuutta siinä hyvässä uskossa, että se palvelee ja auttaa nikotiiniriippuvaisia 
löytämään vapauden tämän voimakkaan aineen vallasta. 

Tekijänoikeus- ja kopiointikäytäntömme 
Kaikkien, sekä yksilöiden että järjestöjen on hankittava kirjallinen lupa Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelutoimistolta voidakseen lainata tai kopioida 
alkuperäistä Nimettömien Nikotinistien aineistoa. Nimettömien Nikotinistien kirjallisuuden valokopioiminen painotuotteista tai kopioiminen Nimettömien 
Nikotinistien Maailmanpalvelun internetsivustolta mille tahansa internetsivustolle tai julkiseen levitykseen on tekijänoikeusrikkomus. Rohkaisemme kaikkia lukemaan 
Nimettömien Nikotinistien pamflettikirjallisuutta Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelun virallisella internetsivustolla ja/tai ostamaan kaikkea sitä kirjallisuutta 
jota web-kaupassamme on tarjolla.  

Kaikki se kirjallisuus joka tarjotaan Nimettömien Nikotistien Maailmanpalvelulle ja joka hyväksytään hyvässä uskossa, tulee Nimettömien Nikotinistien 
Maailmanpalvelun omaisuudeksi. Niiden yksilöiden, järjestöjen ja Nimettömien Nikotinistien jäsenien, joille on annettu lupa monistaa käännettyä materiaalia 
jakeluun ja/tai myyntiin, olisi raportoitava näistä toimistaan Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelutoimistolle. Maailmanpalvelutoimisto saattaa pyytää 
taloudellista tukea näiden toimien määrän mukaan. Kyseisen tuen määrästä sovitaan Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelun toimihenkilöiden kanssa. 
 

Nimettömien Nikotinistien Kaksitoista Perinnettä 
1. Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla, henkilökohtainen toipuminen riipuu Nimettömien 

Nikotinistien yhtenäisyydestä. 
 

2. Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta—rakastava Jumala sellaisena, 
kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmän omassatunnossa. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita 
– he eivät hallitse. 
 

3. Ainoa vaatimus Nimettömien Nikotinistien jäsenyydelle on halu lopettaa nikotiinin käyttäminen. 
 

4.  Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen paitsi toisia ryhmiä tai Nimettömiä Nikotinisteja 
kokonaisuudessaan koskevissa asioissa. 
 

5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus—viedä sanomansa vielä kärsiville nikotinisteille. 
 

6. Nimettömien Nikotinistien ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata 
Nimettömien Nikotinistien nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät 
raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vierottaisi meitä päätarkoituksestamme. 
 

7. Jokaisen Nimettömien Nikotinistien ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset 
avustukset. 
 

8. Nimettömien Nikotinistien tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta toimistomme voivat palkata 
erikoistyöntekijöitä. 
 

9. Nimettömiä Nikotinisteja sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa 
palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat suoraan vastuussa niille, joita palvelevat. 
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10. Nimettömät Nikotinistit ei ota kantaa ulkopuolisiin kysymyksiin; sen takia Nimettömien Nikotinistien 
nimi ei milloinkaan saisi tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin. 
 

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

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