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- Jumalan avulla eteenpäin
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Seuran toimintaa
Vuosi 2012 oli Turun Kristillisen Raittiusseuran 119. toimintavuosi.
Oikaisuvaatimuksen ollessa Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä vuosi oli enemmän
odottelua kuin toimintaa.
Vuonna 2009 alkanut prosessi Seuran perustaman säätiön sääntöjen oikaisemiseksi sai
edellisvuonna välipäätöksen Helsingin hallinto-oikeuden päätettyä äänin 2-1, että Raittiusseuran
valitus PRH:n päätöksestä on aiheeton. Seuran johtokunta päätti viedä asian Korkeimpaan Hallintooikeuteen (KHO).
Vuonna 2012 ei siis ollut muuta toimintaa kuin viralliset kokoukset. Johtokunta pitäytyi
kannassaan, että tässä vaiheessa tärkeintä on odottaa KHO:n päätöstä, jonka jälkeen pääsemme joko
käynnistämään toimintaamme uudelleen vanhoissa tutuissa tiloissa tai joudumme miettimään koko
toimintaa uudelleen.
Tätä kirjoittaessa Korkeimman hallinto-oikeuden päästös on jo annettu ja se oli Raittiusseuran
kannalta positiivinen, mutta vuoden 2012 syksyllä meinasi johtokunnaltakin usko loppua. Yhden
jos toisenkin mielessä kävi luopua tehtävästään. Tilannetta pahensi se, että Matti Lahtinen ilmoitti
helmikuussa eroavansa puheenjohtajuudesta ja kesällä hän jätti virallisen eropyyntönsä. Matin
panos oli ollut niin suuri, ettei johtokunta toipunut siitä oikeastaan ollenkaan. Johtokunta ei
kokoontunut kertaakaan syksyn 2012 aikana.
Myrskyn keskellä kuitenkin uskomme tunnuslauseemme lopulta vahvistui: Jumalan avulla
eteenpäin.
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Turun Kristillisen Raittiusseuran toimintakertomus vuodelta 2012
- seuran 119 toimintavuosi

Jäsenistö
Turun Kristilliseen Raittiusseuraan kuului 31.12.2012 yhteensä 171 jäsentä.

Johtokunta
Vuoden 2012 aikaan seuran puheenjohtajana toimi Matti Lahtinen käytännössä kesään asti, jolloin
hän jätti johtokunnalle eroilmoituksensa. Varapuheenjohtajana toimi Juha Taponen ja sihteerinä ja
jäsenkirjurina Janne Ansaharju sekä rahastonhoitajina Jarmo ja Satu Tuominen.
Muina johtokunnan jäseninä toimivat: Lasse Kiikko, Irene Taponen, Pertti Kähkönen, Pekka Laine
ja Jarmo Tuominen. Johtokunta kokoontui 2 kertaa.
Seuralla ei ollut varsinaista toimintaa vuoden 2012 aikana.

Seuran kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Toivon salissa 28.2.2012 klo 18.30
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Tiedottaminen
Seuran tiedotusta on toteutettu tarvittaessa ilmoittelulla Turkulaisessa ja seuran nettisivuilla
www.tkrs.fi.

Seuran talous
Seuran taloudessa ei ollut merkittäviä muutoksi vuoden 2012 aikana.
Turussa 14. päivänä toukokuuta 2013
Turun Kristillinen Raittiusseura ry.
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