TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Hyväksytty vuosikokouksessa 28.2.2017

Kainuun Tyvi ry. perustettiin 18.9.1997 (tuolloin nimellä Kajaanin Tyvi). Yhdistyksen
tarkoituksena on järjestää virkistävää vapaa-ajan toimintaa Kainuun sote kuntayhtymän,
Kainuun liiton, kaikkien Kainuun kuntien, niiden liikelaitosten ja omistamien yhtiöiden
työntekijöille. Lisäksi yhdistys hankkii jäsenilleen erilaisia etuuksia ja myöntää tukea
erilaisiin tapahtumiin.
Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2016 oli 12 euroa ja jäseniä 164 (Kajaanin kaupungilta
48 + eläkeläisiä 13, Kajaanin ammattikorkeakoululta 17, Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymästä 67 + eläkeläisiä 3, Sotkamosta 7, Kuhmosta 2,
Paltamosta 1, Suomussalmelta 1 ja Kainuun liitosta 5). Jäsenmäärä on kasvanut 23
jäsenellä vuodesta 2015.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2016 oli seuraava:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Harri Turkulainen, puheenjohtaja
Jouko Vähärautio, varapuheenjohtaja
Raili Heikkinen, sihteeri
Satu Härkönen, talous- ja jäsenasioidenhoitaja
Jukka Halonen
Mirva Elo-Tammelander

Ulla Kettunen
Timo Mustonen
Sirpa Takala
Hannele Rautiainen
Tarja Tervonen

Kajaanin kaupungin viestintäsihteeri Tuula Heikkinen on toiminut nettivastaavana ja varalla
hallituksen varajäsen Hannele Rautiainen.
Hallitus kokoontui toimintakertomusvuonna kahdeksan kertaa. Vuosikokous pidettiin
3.3.2016 Puisto Bowling –keilakeskuksessa. Vuosikokoukseen osallistui vuosikausiin
ennätysmäärä jäseniä, yhteensä 24.

Toiminta vuonna 2016
Kainuun Tyvi ry sai v. 2016 toiminta-avustusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymältä 300 euroa, Kajaanin kaupungilta 300 euroa, Kajaanin ammattikorkeakoululta 200 euroa, Sotkamon kunnalta 200 euroa, Kuhmon kaupungilta 100 euroa ja
Kainuun liitolta 100 euroa.
Toiminnasta tiedotettiin sähköpostitiedotteilla ja Kaimassa. Tietoa toiminnasta sai internet sivuilta www.kajaani.fi/tyvi jotka kaupungin sivujen uusimisen jälkeen avautuivat taas
kesälomakauden jälkeen. Kainuun Tyvin Facebook-sivut avattiin 11.3.2016.
https://www.facebook.com/Kainuun-Tyvi-ry-929669020465265/?fref=ts
Kainuun Tyvi ry järjesti vuoden 2016 aikana jäsentensä virkistykseksi ja viihtyisyydeksi
kulttuuri- ja ostosmatkoja, lajikokeiluja ja muita kertaluonteisia tapahtumia.
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Liikunta
-

Lajikokeiluryhmään viikolla 5-9 osallistui 16 henkilöä, joista Tyvin jäseniä 6.
Lajeina mm. tanssi, gymstick, highroller/kehonhuolto, kuminauhajumppa
kehonpainoharjoittelu. Tyviläiset saivat tukea 10 €/hlö.

-

Lavis-kurssilla kävi 10 tyviläistä, jotka saivat extratukena yhteensä 72 euroa.

-

Keilailuiltaan 20.9. Puisto Bowling –keilakeskuksessa osallistui 11 henkeä. Tyvin
tuki oli 50% keilailumaksuista.

-

Myötätuulen liikuntakurssit (Tyvin tuki 50 % osallistumismaksuista):
 Lajikokeilukurssi järjestettiin viikoilla 46 - 51. Lajeina; kahvakuula,
kehonpainoharjoittelu, gymstick, highroller sekä niska-hartiajumppa.
Ilmoittautuneita oli 8 henkilöä. Tyviläiset saivat tukea 10 €/hlö.


-

Hyvinvointilajit-kurssi järjestettiin viikoilla 44 - 47. Lajeina: jooga, chiball, taiji ja
kehonhuolto+rentoutus. Ilmoittautuneita oli 11 henkilöä. Tyviläiset saivat tukea 8
€/hlö.

Myötätuulen tyviläisille järjestämä tyky-ilta ”Iltajytinät” (työkyvyn ylläpitoon liittyviä
tietoiskuja ja lajikokeiluja iltaruokailun kera) pidettiin 21.11.2016. Ilta rakentui
tietoisku- ja kuntoiluosuuksiin. Osallistujia oli 31 henkilöä, joista tyviläisiä oli 20. Tyvi
osallistui kuntoiluosuuden kustannuksiin 1/3 eli 80 eurolla (1/3 Jyty Kainuu ja 1/3
JHL). Lisäksi Tyvin jäsenet saivat 5 euron tuen osallistumismaksuun.

Jäsenmatkat
-

Talvimatkailu alkoi Kostamuksen matkalla 20. - 21.2.2016. Matkalle osallistui 24
henkilöä, joista tyviläisiä 13.

-

Helatorstain aikaan 5.5.–8.5.2016 tehtiin matka Pärnuun. Matkalle osallistui 28
henkilöä ja heistä tyviläisiä 19.

-

Kesäkuun alkuun suunniteltu Krakovan matka jouduttiin perumaan osanottajapulan
vuoksi.

-

Petroskoin matkalle 28.6.–1.7.2016 osallistui 26 henkilöä, joista tyviläisiä 14.

-

Lokakuussa 21. - 23.10.2016 seitsemän henkeä kävi viikonloppureissulla
Kostamuksessa, joista neljä tyviläistä.

-

Aurinkolomalle Teneriffalle joulukuun alussa osallistui 29 henkilöä ja heistä oli
kymmenen Tyvin jäsentä.

-

Loppusyksystä ryhdyttiin jo suunnittelemaan vuoden 2017 helatorstaihin ajoittuvaa
Riian ja kesäkuulle ajoittuvaa Petroskoin sekä lokakuulle ajoittuvaa Irlannin matkaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aika
-

Tyvi myönsi 5 euron extratuen Manamansalon saarikonserttiin, Kajaanin
Runoviikkoon ja Kuhmon kamarimusiikkiin sekä johonkin kainuulaiseen
kesäteatteriesitykseen eli tukea oli mahdollisuus saada enintään 5 euroa per
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tapahtuma ja yhteensä 20 euroa. 15 henkilöä käytti tätä tukimahdollisuutta ja sai
yhteensä 95 euroa kesätukea.
-

Syyskuun 3. kävi kuusi tyviläistä katsomassa Paltamon kesäteatterissa näytöksen
”Kekkonen kuolemasta kuolemattomuuteen”. Tyvi tarjosi väliaikakahvit sekä maksoi
kimppakyytien kulut jäsenille.

-

Pikkujoulu vietettiin Kainuun liitossa 10.12.2016. Ohjelmassa oli saunomista,
jouluruokaa ja vapaata seurustelua. Osallistujia oli 20 henkilöä.
Pikkujouluohjelmaksi suunniteltu teatteriesitys ”Siunattu hulluus” oli jo loppumyyty,
kun lippuja yritettiin varata.

-

Kuhmo-talossa järjestettiin 15.12.2016 ”Finnhittien kuninkaat eli Danny, Frederik ja
Tapani Kansa”, jossa kävi 13 tyviläistä, joille tarjottiin väliaikakahvit. Lisäksi Tyvi tuki
10 eurolla/jäsen konsertissa käyneitä.

-

Tv:n suosittu Vain elämää -musiikkiohjelma poiki taas konserttimatkan Helsinkiin
joulukuun viimeisille päiville. Tyviläisiä oli tällä matkalla kuusi henkilöä.

Muuta toimintaa
-

Lokakuussa ryhdyttiin suunnittelemaan Tyvin 20-vuotisjuhlaa syksylle 2017.

*********
Matkat ja suurin osa muistakin toiminnoista on toteutettu yhteistyössä Jytyn ja JHL:n
kanssa.
Kainuun Tyvi ry tuki jäseniään 20 €/vuosi/henkilö erilaisten kainuulaisten tapahtumien ja/tai
liikuntaharrastuksien osallistumiskustannuksiin tai yhdistyksen järjestämään yön yli
matkaan. Tuesta vähintään 1/4 tuli olla kuntoiluun ja omaan hyvinvointiin liittyvää.
Yhteensä 48 jäsentä sai tukea erilaisten liikunta- ja kulttuuriharrastusten käyttämisestä ja
47 henkilöä käytti tuen Tyvin järjestämään matkaan.
Tapahtumalippuja välitettiin WinterOpeniin yhteensä 1.521 eurolla ja niitä oli saatavilla
Tyvin jäsenille erikoishintaan.
_____________________
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