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Seuran toimintaa
Vuosi 201 1 oli Turun Kristillisen Raittiusseuran 1 18. toimintavuosi. Seuran oli vuoden alkaessa
suurten haasteiden edessä. Vuonna 2009 alkanut prosessi Seuran perustaman säätiön sääntöjen
oikaisemiseksi sai välipäätöksen Helsingin hallinto-oikeuden päätetIyä äänin 2-1, että
Raittiusseuran valitus PRH:n päätöksestä on aiheeton. Seuran johtokunta päätti viedä asian
Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen (KHO).
Vuosi 2011 oli siis seuramme kannalta pettymyksen vuosi. Toimintamme jatkoi samassa
lamaantumistilassa kuin vuoden 2010 aikanakin. Johtokunta näkee, että tässä vaiheessa tärkeintä on
odottaa KHO:n päätöstä, jonka jälkeen pääsemme joko käynnistämään toimintaamme uudelleen
vanhoissa tutuissa tiloissa tai joudumme keskustelemaan vakavasti yhdistyksen mahdollisesta
purkamisesta. Yhdistyksen vaalikokous päättijoulukuussa20ll että yhdistys eroaa
valtakunnallisesta kattojärjestöstään Raittiuden Ystävät ry:stä. Päätös on osaltaan valmistautumista
muuttuviin olosuhteisiin siinä tilanteessa, että nykyinen tilanne jäisi pysyväksi KHO:n päätöksen
jälkeen.
Uskomme kuitenkin, että seuralla on edessään tulevaisuus, jonka sisältö ei ole viimekädessä
oikeusoppineiden vaan kaikkivaltiaan Jumalan käsissä. Uskomme saaneemme Jumalalta näyn, jota
meidät on kutsuttu toteuttamaan yhtenä osana Turkulaisten yhdistysten suorittamaa kristillistä
päihdetyötä. Menemme, kuten seuramme tunnuslause kuuluu: Jumalan avulla eteenpäin.
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VUODBLTA 2011
- SEURAN 118 TOIMINTAVUOSI

.lÄsrNIsrö
Turun Kristilliseen Raittiusseuraan kuului 31.12.2011 yhteensä 16*jäsentä.

JOHTOKUNTA
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aikaan seuran puheenjohtajana toimi Matti Lahtinen, varapuheenjohtajana Juha
Taponen ja sihteerinä ja jäsenkirjurina Janne Ansaharju ja rahaston hoitajana Airi Lahtinen. Muina
johtokunnan jäseninä toimivat: Lasse Kiikko, Irene Taponen, Pertti Kähkönen, Pekka Laine ja
Jarmo Tuominen. Johtokunta kokoontui 5 kertaa. Seuran tilintarkastajina toimivat: HTM Ritva
Vehniäinen ja Hannu Raahensalo , varalla Irja Hirsinummi ja Sirkka Porra.

Vuoden

Seuralla ei ollut varsinaista toimintaa vuoden 2011 aikana.

SEURAN KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin Toivon salissa 24.2.201,1 klo 18.30
Vaalikokous pidettiin Agape kodissa 13,12.2011 klo 18.30
Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

TIEDOTTAMINEN
Seuran tiedotusta on toteutettu tarvittaessa ilmoittelulla Turkulaisessa. Lisäksi seura on tiedottanut
toiminnastaan aj antasaise sti omilla internetsivuillaan o s : www.tkrs. fi

SEURAN TALOUS
joutui vuoden 20II aikana merkittävien haasteiden eteen. Taloudessa ei tapahtunut
merkittävää muutosta, mikä oli suoraa seurausta toiminnan puutteesta.
Seuran talous

Turussa 28. päivänä helmikuuta 2012

Turun Kristillinen Raittiusseura r.y.
Johtokunta

