TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Hyväksytty vuosikokouksessa 22.2.2018

Kainuun Tyvi ry. perustettiin 18.9.1997 (tuolloin nimellä Kajaanin Tyvi). Yhdistyksen
tarkoituksena on järjestää virkistävää vapaa-ajan toimintaa Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän, Kainuun liiton, kaikkien Kainuun kuntien, niiden
liikelaitosten ja omistamien yhtiöiden työntekijöille ja edellä mainituista eläkkeelle
siirtyneille. Lisäksi yhdistys hankkii jäsenilleen erilaisia etuuksia ja myöntää tukea erilaisiin
tapahtumiin.
Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2017 oli 12 euroa. Jäseniä oli yhteensä 175 (Kajaanin
kaupungilta 46 + eläkeläisiä 14, Kajaanin ammattikorkeakoululta 15, Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymästä 73 + eläkeläisiä 7, Sotkamosta 5 + eläkeläisiä 2,
Kuhmosta 2, Paltamosta 1 eläkeläisjäsen, Suomussalmelta 3 ja Kainuun liitosta 6 +
eläkeläisiä 1). Jäsenmäärä on kasvanut 11 jäsenellä vuodesta 2016. Vuonna 2017 Tyviin
on liittynyt uusia jäseniä 29 ja Tyvistä on eronnut tai erotettu 18 jäsentä.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2017 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
Ari Hepoviita
Eira Piipponen
Hannele Rautiainen
Tarja Tervonen

Kajaanin kaupungin viestintäsihteeri Tuula Heikkinen ja varalla hallituksen varajäsen
Hannele Rautiainen ovat toimineet nettivastaavina. Lisäksi Kajaanin kaupungin johdon
sihteeri Sisko Rimpiläinen on myös antanut suostumuksensa toimia jatkossa yhtenä Tyvin
nettisivujen päivittäjänä. Tyvin Facebook-sivuja ovat päivittäneet hallituksen jäsenistä
Hannele Rautiainen, Mirva Elo-Tammelander ja Satu Härkönen.
Hallitus kokoontui toimintakertomusvuonna yksitoista kertaa. Vuosikokous pidettiin
28.2.2017 Kajaanissa Puisto Bowling -keilakeskuksessa. Vuosikokoukseen osallistui 18
jäsentä, joista keilailuun 10 jäsentä. Lisäksi Tyvin 20-vuotisjuhlia varten perustettu
juhlatoimikunta, johon kuuluivat Harri Turkulainen, Raili Heikkinen, Mirva EloTammelander ja Jukka Halonen, kokoontui neljä kertaa.
Tyvin toiminnantarkastajina v. 2017 ovat toimineet Seija Huttunen ja Laila Härkönen sekä
varatoiminnantarkastajina Paula Tokkonen ja Kirsi Kyllönen.
Toiminta vuonna 2017
Kainuun Tyvi ry sai v. 2017 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, Suomussalmen kunnalta 200 euroa ja Kainuun liitolta 100 euroa.

Toiminnasta tiedotettiin jäsenille pääsääntöisesti sähköpostitiedotteilla ja työnantajien
intraneteissä kuten Kaimassa. Tietoa toiminnasta sai myös Tyvin internet-sivuilta
www.kajaani.fi/tyvi ja Tyvin Facebook-sivuilta https://www.facebook.com/Kainuun-Tyvi-ry929669020465265/?fref=ts
Kainuun Tyvi ry järjesti vuoden 2017 aikana jäsentensä virkistykseksi ja viihtyisyydeksi
kulttuuri- ja ostosmatkoja, lajikokeiluja ja muita kertaluonteisia tapahtumia.
Liikunta
Myötätuulen liikuntakurssit (Tyvin tuki 50 % osallistumismaksuista):
- Lajikokeiluryhmä viikoilla 7-12 peruuntui osallistujapulaan.
- Lajikokeiluryhmään viikoilla 13 -17 osallistui 16 henkilöä, joista Tyvin jäseniä 6.
Lajeina mm. Kinball, gymstick, levypainoharjoittelu, sisäpyöräily. Tyviläiset saivat
tukea lajikokeiluryhmiin enintään 10 €/jäsen/vuosi.
- Tyvi tuki Lavis-kurssilla kävijöitä kuitteja vastaan enintään 10 €/jäsen/vuosi.
- SandBell-hiekkasäkkitreeneihin oli mahdollista tutustua kevään ja kesän aikana
Kajaanissa, Suomussalmella ja Kuhmossa. Tyvin tuki kuitteja vastaan oli enintään 6
€/jäsen/vuosi
- Kajaanin Ladun järjestämä lumikenkäkävely keväällä peruuntui osallistuja- ja
lumipulaan.
- Kajaanin ammattikorkeakoulun Myötätuulen työikäisille tyviläisille järjestämä
perinteiseksi muodostunut tyky-ilta ”Iltajytinät” pidettiin 20.11.2017. Illan
tarkoituksena oli lisätä työhyvinvointia istumatyötä ja jaloillaan työtä tekevillä
kuntoillen ja iltaruokailun kera. Osallistujia oli 23 henkilöä, joista tyviläisiä oli 17. Tyvi
osallistui kuntoiluosuuden kustannuksiin 1/3 eli 80 eurolla (1/3 Jyty Kainuu ja 1/3
JHL 80 ja 276). Lisäksi Tyvin jäsenet saivat 5 euron tuen osallistumismaksuun.
Jäsenmatkat
- Talvimatkailu alkoi JHL:n järjestämällä yhteistyömatkalla Kostamukseen
11.–12.2.2017. Matkalle osallistui yksi tyviläinen.
- Helatorstain aikaan 24.–28.5.2017 tehtiin linja-autolla matka Latvian Riikaan.
Matkalle osallistui 34 henkilöä ja heistä tyviläisiä oli 24.
- Sortavala - Valamo - Petroskoin matkalle 13.–17.6.2017 osallistui 17 henkilöä, joista
tyviläisiä oli viisi. Valamoon ei valitettavasti päästy sääolosuhteiden vuoksi.
- Lokakuun alkuun suunniteltu Irlannin matka jouduttiin perumaan osanottajapulan
vuoksi, sillä ainoastaan kahdeksan oli ilmoittautunut matkalle.
- JHL suunnitteli viikonloppumatkaa 4.–5.11.2017 Kostamukseen. Matka peruuntui
osanottajamäärän vuoksi. Kaksi tyviläistä teki omatoimimatkan.
- Martin markkinoille Tallinnaan 17.–19.11.2017 ilmoittautui kolme henkilöä. Matka
peruuntui liikennöitsijän puolelta osanottajamäärän vähyyden vuoksi.

- Kolmannelle aurinkolomamatkalle Teneriffalle 30.11.–7.12.2017 osallistui 30
henkilöä ja heistä kymmenen oli Tyvin jäsentä.
- Loppusyksystä ryhdyttiin jo suunnittelemaan vuoden 2018 matkoja vapun ajalle
Nizzaan, Montenegroon, Krakovaan tai Vilnaan ja helatorstain ajalle Saarenmaan
matkaa.
- Loppuvuodesta aloitettiin suunnittelemaan yhdessä Jyty Kainuun järjestämää
Kroatian tai Montenegron matkaa syksyllä 2018.
- Vuoden lopussa aloitettiin suunnittelemaan Hossan viikonloppuretkeä 8.–10.6.2018
ja ruskaretkeä Rukalle myöhemmin syksyllä 2018.
Kulttuuri- ja vapaa-aika
- Kainuun Tyvi ry tuki jäseniään 15 €/vuosi/henkilö erilaisten kainuulaisten
tapahtumien ja/tai liikuntaharrastuksien osallistumiskustannuksiin tai yhdistyksen
järjestämään yön yli matkaan. Tuesta vähintään 1/3 tuli olla kuntoiluun ja omaan
hyvinvointiin liittyvää.
- Tyvi myönsi kesäajalle (1.5.–30.9.2017) ylimääräisen viiden (5) euron tuen johonkin
kahteen (2) kainuulaiseen kesätapahtumaan ml. Manamansalon saarikonsertti.
Tukea oli mahdollisuus saada enintään 10 euroa/jäsen.
- Loppuvuodeksi Tyvi myönsi ekstratuen vesilavikseen, jumppamaksuihin mm. Rastin
jumpat, jäähallivuoromaksuihin tai golfsimulaattoriin 5 euroa/laji kuitenkin enintään
10 euroa/jäsen. Em. tuki oli vaihtoehtoinen kesäextroille.
- 68 jäsentä sai tukea yhteensä 1.150 euroa erilaisten liikunta- ja
kulttuuriharrastusten käyttämisestä. 32 henkilöä käytti tuen matkatukena yhteensä
480 euroa Tyvin järjestämään matkaan.
- Teatteri-, ostos-, jääkiekkomatka Kuopioon jouduttiin perumaan vähäisen
kiinnostuksen vuoksi. Vain viisi ilmoittautui Viulunsoittaja katolla -esitykseen.
- Pikkujoulu vietettiin Ruuhijärvellä pe 8.12.2017. Ohjelmassa oli saunomista, ruokaa,
vapaata seurustelua ja joululahja. Osallistujia oli 17 henkilöä.
- Vain elämää -musiikkiohjelman konserttimatkaa Helsinkiin jäi välistä vuonna 2017,
koska matkatoimisto ei tarjonnut matkaa.
- Loppuvuodesta suunniteltiin jo matkaa Katri-Helenan musiikkinäytelmään Iisalmeen
18.3.2018 ja Mamma Mia -musikaalimatkaa Helsinkiin 5.–6.5.2018.
Muuta toimintaa
- Tyvin 20-vuotisjuhlaa juhlittiin 15.9.2017 Sara`s Juhlatalolla. Juhliin osallistui 43
henkilöä mukaan lukien Tyvin perustajajäseniä. Juhlissa muisteltiin Tyvin menneitä
tapahtumia, suunniteltiin tulevaa ja ohjelmanumeroina oli Keskuskoulun
musiikkiluokan esittämät laulut ja yhden jäsenen tanssiesitys. Tyvin 20-vuotisesta
taipaleesta koostettiin historiikki.
- Hallitus kokoontui 12.4.2017 Vaaran loma-asunnot -tilalla Sotkamossa kokoustaen
ja urheillen.

- Hallitus kävi 4.10.2017 esittelemässä Tyvin toimintaa Suomussalmen kunnassa
pitäen kokouksen samalla.
- Tapahtumalippuja välitettiin Vuokatissa 17.–18.11.2017 järjestettyyn WinterOpeniin
yhteensä 1.624 eurolla ja niitä oli saatavilla Tyvin jäsenille erikoishintaan.
- Kajaanin kaupungin maakunta-arkistoon on luovutettu Kainuun Tyvin asiapaperit
vuosilta 1997–2014.
Matkat ja suurin osa muistakin toiminnoista on toteutettu yhteistyössä Jytyn ja JHL:n
kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty KAO:n henkilökuntakerhon kanssa.

