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Seuran toimintaa

Vuosi 2010 oli Turun Kristillisen Raittiusseuran 7I7. toimintavuosi. Seuran oli vuoden alkaessa
suurten haasteiden edessä. Vuonna 2009 alkanut prosessi Seuran perustaman säätiön sääntcijen
oikaisemiseksi johti vuoden 2010 aikana mm siihen, että säätiö ilmoitti seuralle vuokrasopimuksen
irtisanomisesta haastemiehen kautta. Seura lopetti toimintansa Rauhankadun tiloissa 31.3.2010
tuloksettomien neuvotteluyritysten jälkeen. Patentti ja Rekisteri hallitus (PRH) antoi maaliskuussa
2010 seuran oikaisuvaatimukseen hylkäävän päätöksen. Oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä päätti
sama henkilö, joka oli säätiön sääntömuutoksen aikanaan hyväksynyt. Seuran lakimies teki asiasta
lainmukaisen valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen huhtikuussa2010. Prosessi hallintooikeudessa on yhä kesken. Erilaisten vaiheiden kautta on tultu siihen, että seuran toiminta on lähes
lakannut prosessin ratkaisun viipyessä. Seura järjesti keväällä Rauhankadun tiloissa maaliskuun 31.
päivään asti kuukausittain Miehen tie- illan yhteistyössä Kansan Raamattuseuran (KRS) ja
Kristillisen tervehtymiskeskuksen (CHC ry) kanssa. Lisäksi perhekahvila toimintaa jatkettiin joka
maanantaisena toiminnan loppumiseen asti. Seuran tiloissa kokoontui myös Jarmo Itkosen
vetämänä Krito ryhmät. Syyspuolella seura järjesti yhdet Hengelliset nyyttikestit Toivon salissa os:
Itäinen Pitkäkatu 42. Seura oli myös järjestämässä nuorten keskuudessa järjestettävää päihdetyötä
käsittelevää seminaaria, joka jäi kuitenkin toteutumatta hankkeessa yhteistyötahona toimineen
toisen yhdistyksen vetäydyttyä siitä. Seminaariin oli tarkoitus kutsua Kari "KK" Korhonen
puhumaan. Myös maassamme ainutlaatuinen vapaaehtoinen ja maksuton terapiatoiminta jatkui
kevään ajan normaalisti. Anna-Liisa Nylund hoiti kaikki asiakassuhteensa asiallisesti loppuun asti.
Yhtaan asiakasta ei jätetty heitteille toiminnan päättymisen vuoksi.
Vuosi 2010 oli siis seuramme kannalta dramaattinen. toimintamme ajautui lamaantumistilaan.
Uskomme kuitenkin, että seuralla on edessään tulevaisuus, joka kulunutta vuotta kirkkaampi.
Uskomme saaneemme Jumalalta näyn,jota meidät on kutsuttu toteuttamaan yhtenä osana
Turkulaisten yhdistysten suorittamaa kristillistä päihdetyötä. Menemme, kuten seuramme
tunnuslause kuuluu: Jumalan avulla eteenpäin.

Johtokunta

TURUN KRISTILLISEN RAITTIUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2O1O
. SEURAN 117 TOTMINTAVUOSI
rÄsnNrsrö
Turun Kristilliseen Raittiusseuraan kuului 31.I2.2010 yhteensä 170 jäsentä.

JOHTOKUNTA
Vuoden 2010 aikaan seuran puheenjohtajana toimi Pertti Kähkönen, varapuheenjohtajana Juha
Taponen ja sihteerinä ja jäsenkirjurina Matti Lahtinen ja rahaston hoitajana Airi Lahtinen. Muina
johtokunnan jäseninä toimivat Jarmo Itkonen, Irene Taponen, Marianne Maass, Orvokki Tempo ja
Jarmo Tuominen. Johtokunnan jäsenet Jarmo Itkonen ja Orvokki Tempo pyysivät eron seuran
johtokunnan työskentelystä kevään 2010 aikana eturistiriidoista johtuen, kummankin ollessa
samalla Säätiön hallituksen jäseniä. Johtokunta kokoontui 8 kertaa. Seuran tilintarkastajina toimivat
:HTM Ritva Vehniäinen ja Hannu Raahensalo,varalla Irja Hirsinummi ja Sirkka Porra.

TOIMIHENKILÖT:
Seuran toiminnasta vastasivat perhekahvilan osalta Pirkko Kilpinen, Krito työssä Jarmo Itkonen ja
Miesten Tie-illoista vastasi seuran osalta Matti Lahtinen. Lisäksi seuran toimintaan Omega
toiminnan vakiinnuttamanavapaaehtoisena terapeuttina toimi Anna-Liisa Nylund, jonka kanssa
yhteisty<i päättyi myös keväällä 2010. Nylund otti asiakkaita vastaan Rauhankadulla kahtena

päivänä viikossa.

SEURAN KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin Keltaisessa Tuvassa 25 .2.20 1 0
Vaalikokous pidettiin Toivon salissa 30.I2.2010
Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

TIEDOTTAMINEN
Jäsenkirjeitä lähetettiin 2, kutakin noin 150 kpl. Seuran tiedotusta on toteutettu tarvittaessa
ilmoittelulla Turkulaisessa. Lisäksi seura on tiedottanut toiminnastaan ajantasaisesti omilla
internetsivuillaan os: www.tkrs.fi

SEURAN JÄRJESTÄUÄT TILAISUUDET
Seura järjesti vuoden 2010 aikana itse ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa tilaisuuksia.
toiminta koostui Miehen Tie illoista, Krito-ryhmistä perhekahvilatoiminnasta ja asiakkailleen
ilmaisesta vapaaehtoisesta terapiatoiminnasta. Lisäksi seura järjesti syyspuolella Toivon salissa
hengelliset nyyttikestit

YHTEISTOIMINTA JA YHTEISTYÖTAHOT
Toimintavuoden aikana seuran tiloissa ja tilaisuuksissa vieraili yhteensä 1128 henkeä. On
huomattava, että toimintaa järjestettiin vain osan vuodesta. Mikäli toiminta olisi jatkunut
normaalisti olisi kokonaiskävijämäärä ollut vähintään aikaisemmalla tasolla. Seura on jäsenenä
valtakunnallisessa raittiusyhdistysten kattojärjestössä Raittiuden Ystävät ry:ssä. Yhteistyötä on
tehty Turun kaupungin organisaatioon kuuluvan Terve kaupunki -toimiston, Ruissalon Honkapirtti

ry:n, Raittiusyhdistys Taimi II ry:n ja Raittiusyhdistys Toivo II ry:n kanssa, Turun Sininauhan,
Nuorten Apu ry:n, Evankeliointi- ja Vankila-lähetyksen sekä KRS:n kanssa.

SEURAN TALOUS
Seuran talous joutui vuoden 2010 aikana merkittävien haasteiden eteen. Vuosi merkitsi toiminnan
sopeuttamista huomattavasti supistuneisiin resursseihin. Lähimmäistoiminnan Keskuksen
merkittäviinä rahoituslähteenä oli Turun kaupungin terveystoimen kohdennettu avustus, jonka
turvin toimintaa saatiin toteutettua. Toimintaa ei käytetty seuran säästössä olevia varoja, koska ne
ovat vähäiset.
Seura teki TKRS:n Kiinteistösäätiölle avustusanomuksen, mutta säätiö
Emme ole saaneet anomukseemme virallista vastausta.

jätti avustuksen pöydälle.

Turun Kristillisen Raittiusseuran johtokunta kiittaa lämpimästi Turun kaupunkia

Turussa 1. päivänä helmikuuta 2011

Turun Kristillinen Raittiusseura r.y.
Johtokunta

4

