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Vuoden 2021 toimintakertomus
Yleistä
Vuosi 2021 oli yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi. Tukiyhdistyksen
perustamiskirja allekirjoitettiin 21. helmikuuta, ja JKSTY pääsi yhdistysrekisteriin
hyvin nopeasti, nimittäin jo 25. helmikuuta.
Tekniikan tohtori Jyrki J. J. Kasvin avuksi ja elämäntyön jatkamiseksi
päätettiin perustaa ensin yhdistys, joka vasta sitten tähtäisi säätiön perustamiseen, koska säätiön perustaminen edellyttää lain nojalla vähintään 50000
euron pääomaa, minkä lisäksi säätiö on yhdistystä selvästi ankarammin ja
yksityiskohtaisemmin säännelty ynnä valvottu. Lakisääteisen rajan todettiin
olevan käytännössä vaikuttavaan toimintaan vielä alhainen, joten käytännössä
on pyrittävä saavuttamaan ainakin sadantuhannen, mieluummin 150000 euron
peruspääoma.
Tukiyhdistys omaksui tunnuksekseen Vihreä Kasvi –logon.
Marraskuun 16. päivänä saimme suruviestin tohtori Jyrki Kasvin menehtymisestä
hänen pitkään sairastamaansa syöpään. Tämän jälkeen säätiön perustaminen
nousi tukiyhdistyksen toiminnassa ensisijaiseksi, mutta toteutus siirtyi vuoden
2022 puolelle. Säätiönperustamishankkeen ja julkisuuden huomion vuoksi
tukiyhdistys päätti valita alusta alkaen kevyemmän toiminnantarkastuksen
asemesta varsinaisen tilintarkastuksen.
Tukiyhdistys sai runsaasti myönteistä julkisuutta tiedotusvälineitten seuratessa
Jyrki Kasvin tilaa ja mm. hänen viimeiseksi jäänyttä kesäänsä.

Yhdistyksen kokoukset
Tukiyhdistys piti kaksi kokousta: perustamiskokouksen 21. helmikuuta ja
sääntömääräisen syyskokouksen 3. lokakuuta.

Tukiyhdistyksen hallitus
Hallitukseen kuuluivat perustamisvuonna puheenjohtaja Jani Moliis, varapuheenjohtaja Mari Saario, sihteeri Jari J. Marjanen, rahastonhoitaja Johanna
Kohvakka, tiedottaja Kirsi Koskelin sekä jäsen Ari Heljakka.
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Jäsenmäärän kehitys
Yhdistys sai runsaasti jäseniä jo kohta perustamisestaan alkaen: vuoden lopussa
maksaneita oli yhteensä 153 jäsentä ja 47 äänivallatonta kannatusjäsentä.
Varsinaisena jäsenenä voi olla vain luonnollinen henkilö, kun taas kannatusjäsenenä voi olla oikeushenkilökin.

Julkaisutoiminta
Yhdistys ryhtyi kirjankustantajaksi sekä julkaisi Jyrki J. J. Kasvin novelli- ja
lyhytnovellikokoelman Posliinikissa ja muita fantastisia kertomuksia eri
muodoissa, nimittäin kovakantisena ja nidottuna perinteisenä kirjana sekä PDFjulkaisuna. Vuoden lopussa julkaisua oli myyty ____ kpl.

Rahankeräyslupa

Yhdistys sai pitkään odoteltuaan 14. lokakuuta Poliisihallitukselta toistaiseksi
voimassa olevan rahankeräysluvan, mutta keräyksen varsinainen avaaminen
päätettiin siirtää vuoden 2022 puolelle. Tukiyhdistys avasi lainsäädännön
vaatimusten vuoksi erillisen keräystilin Nordea Pankkiin.

Yhdistyksen verkkosivut ja verkkokauppa
Tukiyhdistyksen Internet-sivusto on osoitteessa https://jyrkikasvi.org/ ja
erillinen Holvi-maksuliikennetiliin liitetty verkkokauppa, josta sai mm. ostaa
jäsenyyden ”aineettomana tuotteena”, https://holvi.com/shop/jyrkikasvi/.
Verkkokaupassa oli saatavana tukiyhdistyksen itse julkaiseman Posliinikissakirjan lisäksi jäännöserinä Jyrki J. J. Kasvin vanhaa kampanja-aineistoa
keräilykohteina sekä hänen aikaisempia kirjojansa.

Lyhyesti tukiyhdistyksen taloudesta
Tarkemmat talouden tunnusluvut ilmenevät tilinpäätöksestä. Tässä yhteydessä
voidaan todeta yhdistyksen talouden kehittyneen suotuisasti koko vuoden.

