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KAINUUN TYVI
20 vuotta toimintaa, yhdessäoloa, virkistystä ja iloa 
HISTORIIKKI
Alkusanat
Hei!
Käsissäsi on tiivis katsaus siihen mitä Kajaanin Tyvi ja myöhemmin
Kainuun Tyvi ovat kaksikymmenvuotisen olemassaolonsa aikana
tehneet. Tämä historiikki pohjautuu lähes kokonaan Tyvin
pöytäkirjoihin, toimintakertomuksiin ja toimintasuunnitelmiin.

Kajaanin Tyvi ry perustetaan
Kajaanin viikkotiedote Pikaisessa 10.9.1997 nro 30 kutsuttiin kaikkia joukolla perustamaan
henkilökuntayhdistystä. Perustava kokous pidettiin torstaina 18.9.1997 Kajaanin
kaupungintalon valtuustosalissa. Tuolloin allekirjoitettiin Kajaanin Tyvi ry:n perustamiskirja.
Allekirjoittajina olivat paikalla olleet Kauko Määttä, Pirjo Palo-Tiikkaja, Maarit Rautiainen ja
Kalevi Yliniemi.
Tavoitteena oli, että uusi perustettu yhdistys järjestää monipuolista kuntoilu-, urheilu-,
retkeily-, kerho- ym. toimintaa. Kaikki kaupungin palveluksessa olevat voivat liittyä
yhdistyksen jäseneksi. Perustavassa kokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle säännöt ja
päätettiin rekisteröidä yhdistys. Jäsenhankinta aloitettiin välittömästi. Jäsenmaksuksi
päätettiin 50 markkaa. Toiminnasta päätettiin kertoa Pikaisessa ja toimialojen sisäisissä
tiedotteissa.
Perustamiskokouksen jatkokokous oli tiistaina 7.10.1997 Kajaanin kaupungintalolla. Neljän
perustajajäsenen lisäksi kokouksessa oli kolme muuta henkilöä. Kokouksessa valittiin
hallituksen puheenjohtajaksi Kauko Määttä, varapuheenjohtajaksi Maarit Rautiainen ja
sihteeri-tiedottajaksi Pirjo Palo-Tiikkaja. Yhdistykselle päätettiin avata tili Säästöpankki
Optiaan ja antaa käyttöoikeus taloudenhoitajalle. Taloudenhoitajan pestiä tarjottiin aluksi
Sinikka Vesaselle, mutta hänen kieltäydyttyä tehtävän otti vastaan Antti Seppänen.
Näin Tyvi oli saanut hallituksen ja muut tärkeät toimitsijat ja toimintaa käynnisteltiin
pikkuhiljaa. Helmikuussa 1998 mentiin katsomaan Viulunsoittaja katolla –musikaalia
Kajaanin kaupunginteatteriin. Tämä oli Tyvin ensimmäinen tapahtuma ja perustamisen
tavoitteen mukainen toiminta oli näin alkanut.
Yhdistyksen nimestä järjestettiin nimikilpailu
Yhdistyksen nimiehdotuksia voi jättää 15.9.1997 saakka ja hyväksytty nimiehdotus
palkittiin. Nimikilpailun tuloksena saatiin 24 ehdotusta: Rivakat, Kamina, Kimppa, Kajaani
Team/Tiimi, Kaulin, Tervis, Keikaus, Karkelo, Karviainen, Kastanja, Etappi, Virkistys,
Virkeä, Henkilöstö Kaja, Kunnon väki, Henkilöstöklubi, Hölöklapi, Kammi tai Kammilaiset,
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Hekuset, Hölöklubi, Hölöset, Pesti, Kajaanin TyVi, Hekuma. Perustavassa kokouksessa
18.9.1997 nimeksi valittiin Kajaanin Tyvi.
Tyvi saa oman tunnuksen
Kokouksessaan 11.12.1997 hallitus valitsi Tyville tunnuksen. Tunnuksen värivaihtoehdot
olivat sini-valkoinen tai vihreä-valkoinen. Tyvin tunnuksen suunnitteli taidemuseon johtaja
Heikki Aranne.

Jäsenhankinta
Perustamiskokouksen jatkokokous 7.10.1997 päätti aloittaa jäsenhankintakampanjan
valmistelun. Jäseneksi pääsi täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja maksamalla 50
markan jäsenmaksun. Lomakkeita sai kaupungintalon Neuvokista ja hallituksen jäseniltä.
Perustamisvuonna 1997 asetettiin tavoitteeksi, että vuoden loppuun mennessä Tyvissä on
50 jäsentä. Tyvillä oli vuoden 1998 tammikuussa jäseniä 39, maaliskuussa 91,
huhtikuussa 111 ja elokuussa 120. Vuonna 2002 jäseniä oli toimintakertomuksen mukaan
reilut 200. Vuonna 1999 päätettiin tehdä jäsenkortti ja luopua jäsentarroista.
Jäsenhankintaa varten vuoden 2002 toimintasuunnitelmaan oli kirjattu markkinointisuunnitelma. Se tarkoitti jäsenmaksulomakkeen mukana jaettavaa Tyvin esittelylehtistä.
Päätettiin tehdä kaikille kaupungin työntekijöille jaettava Tyvin toimintaa esittelevä
lehtinen.
Kainuun hallintokokeilun myös iso osa Kajaanin kaupungin työntekijöistä siirtyi maakuntakuntayhtymän palvelukseen. Jäsenmäärä oli v. 2003 tilinpäätöksen mukaan 137 henkeä.
Vuoden 2004 toimintakertomuksesta ei jäsenmäärätietoa löydy, mutta vuoden 2005
tilinpäätöksen mukaan se oli tippunut 84:ään, mutta nousi taas v. 2006 134 henkeen.
Sen jälkeen jäsenmäärä vakiintui useaksi vuodeksi noin sataan tai hieman enempään
jäseneen. Vuoden 2010 toimintakertomuksessa on jäsenistö ilmoitettu ensimmäisen
kerran myös työnantajittain. Tyvin 100:sta jäsenestä kaupungin palveluksessa oli 56,
maakunta-kuntayhtymän 38 ja eläkkeellä olevia 6. Vuonna 2012 laajennuttiin Kajaanin
ulkopuolelle kuin Tyvi sai kerralla 16 Sotkamon kunnan palveluksessa olevaan henkilöä.
Vuodesta 2013 (106 jäsentä) alkaen jäsenmäärä on kasvanut vuosittain ja vuoden 2016
lopussa tyviläisiä oli 164 henkilöä. Työnantajittain tilanne on nyt myös aikalailla vakiintunut:
sotelaisia on eniten, Kajaanin kaupungin palveluksessa olevia melkein yhtä paljon, amk:lta
kohtalaisen paljon ja muista organisaatioista sekä eläkeläisiä pieni (mutta nätti)
kourallinen.
Tyvi ei ole salaseura
Kaupungin työpaikoilla alkoi liikkua huhu: On perustettu salaseura, johon hyväksytään
jäseniä hyvin valikoiden. Tyvi vastasi: Tähän voi sanoa, että ei pidä paikkaansa tai se on
joku muu seura. Sen sijaan on perustettu henkilökuntayhdistys Kajaanin Tyvi, johon ovat
tervetulleita kaikki kaupungin palveluksessa olevat: vakinaiset ja määräaikaiset; koko- ja
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osa-aikaiset; tunti- ja kuukausipalkkaiset; nuoret ja varttuneet; työlliset ja työllistetyt; naiset
ja miehet; isot ja pienet ja keskikokoiset; iloiset ja totiset; myös eläkkeelle siirtyneet.
Sanalla sanoen kaikki.
Kyselyt Tyvin toiminnasta vuonna 2001 ja 2016-2017
Tyvi oli toiminut jo reilun neljän vuoden ajan henkilöstön virkistykseksi ja viihtyisyydeksi ja
päätettiin tehdä kysely Tyvin toiminnasta. Näin saataisiin paljon arvokasta tietoa toiminnan
kehittämiseksi.
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 69 henkilöä. Tiedätkö mikä on Tyvi? Kyllä
vastasi 51, mutta oli myös 18 en vastausta liikaa. Tietoa Tyvin toiminnasta
parhaiten saatiin Pikaisesta. Kukaan ei kertonut, että Tyvin toiminta olisi
järjestetty huonosti tai ei erityisen hyvin. Tyvi sai suhteellisen hyvän
kouluarvosanan toiminnastaan eli 8,07. Yllättävän moni halusi saada
Tyvistä ja sen toiminnasta lisää tietoa. Suurimman osan mielestä Tyvi oli
melko tarpeellinen ja 20 vastaajan mielestä hyvin tarpeellinen.
Parhaiten osallistujia olivat vetäneet teatterimatkat, iltamat ja työpaikkaliikunnan festivaalit.
Syitä miksi ei osallistuttu Tyvin järjestämään toimintaan olivat, että ei ole aikaa, on
päällekkäisiä menoja, ei ole tiennyt jne. Tyvin hallitus pohti kyselyn tuloksia ja mietti millä
tavoin voisi tehdä Tyviä tunnetuksi ’suurelle yleisölle’ ja saada enemmän väkeä
tilaisuuksiin. Vuoden 2002 toimintasuunnitelmaan kirjattiin markkinointisuunnitelman
tekeminen. Hallituksessa suorastaan ’pulppusi’ paljon hyviä ideoita toiminnan
kehittämiseksi.
Kaima-intranetissä on ollut muutamaan otteeseen kysely Tyvistä. Tässä vastaukset
helmikuussa 2017 olleesta kyselystä:

Vuonna 2016 olleeseen vastaavaan kyselyyn vastasi 261 henkeä. Nyt vastaajista 6 % eli
17 tietää, mikä Tyvi on ja on jäsen. (v. 2016, 7 % ja 18 henkeä). 28 % eli 71 henkeä tietää,
mikä Tyvi on, mutta ei ole jäsen. (v. 2016, 26 % ja 67). Enemmistö vastaajista 37 % eli 92
on kuullut Tyvistä, mutta ei tiedä, mikä Tyvi on. (v. 2016, 38 %, 99) ja valitettavasti aika iso
joukko 27 % eli 68 henkeä ei ole koskaan kuullutkaan Tyvistä (v. 2016, 29 %, 77).
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Vastauksista päätellen vielä on tekemistä tunnettuuden lisäämisessä.
Tiedottaminen
Tyvin toiminnasta tiedotettiin vuoteen 2005 saakka jäsenkirjeillä sekä Kajaanin kaupungin
sisäisessä tiedotteessa ”Pikainen”. Hallintokokeilun myötä lisääntyi repertuaariin myös
Kaima-intranet. Sähköpostilistasta ja –jakelusta mainitaan vasta huhtikuun 2007
hallituksen pöytäkirjassa. Sähköpostijakelusta tuli kuitenkin pääasiallisin tiedottamisen
väline vasta 2010-luvun alkaessa.

Samassa huhtikuun 2007 kokouksessa päätettiin ottaa käyttöön myös Koti-Kajaanin
”seurat toimivat” –palsta. Koti-Kajaanissa ilmoitettiin ennen kaikkea tulevista matkoista tai
esim. WinterOpen –lippujen hankinnasta. Välillä ilmoituslehtenä toimi KotiseutuPlus.
Lisäksi tuossa huhtikuun 2007 kokouksessa keskusteltiin omista www-sivuista. Nettisivut
saatiin perustettua Kajaanin kaupungin sivujen alle vasta vuonna joulukuussa 2009.
Facebookiin Tyvin sivut avattiin 11.3.2016.
Sääntömuutokset vuonna 2003 ja 2010
Vuoden 2003 helmikuussa vuosikokouksessa päätetiin muuttaa säännön 3 §:ää
seuraavasti: Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Kajaanin kaupungin palveluksessa,
Kainuun kuntayhtymän yms. vastaavissa työskentelevä henkilö sekä niistä eläkkeelle
siirtynyt henkilö.
Kainuun hallintokokeilun (2005-2012) alettua syntyi tilanne, että kuntayhtymän
työntekijöistä monet työskentelivät muualla kuin Kajaanissa. Kuntayhtymä oli
maakunnallinen toimija ja Tyvin suuntaan tuli toiveita ottaa se huomioon toiminnassa.
Vuoden 2010 sääntömuutoksella nimi muutettiin Kajaanin Tyvistä Kainuun Tyviksi ja
samalla laajennettiin jäsenpohjaa. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Kainuun
kuntien tai niiden liikelaitoksen tai niiden omistamien yhtiöiden palveluksessa, Kainuun
kuntayhtymissä tai niiden liikelaitoksen tai niiden omistamien yhtiöiden palveluksessa,
yms. vastaavissa työskentelevä henkilö sekä niistä eläkkeelle siirtynyt henkilö.
Tyvi juhli 10-vuotista taivaltaan vuonna 2007

Tyvin 10-vuotisjuhlaa vietettiin teatteri-illan merkeissä. Kajaanin kaupunginteatterin Iltamat
–esitykseen lauantaina 15.12.2007 klo 19.00 varattiin lippuja. Tilaisuus sisälsi pientä
tarjoilua. Perustajajäsenille lähetettiin henkilökohtainen kutsu. Juhlaa tehtiin yhteistyössä
Kajaanin keskushallinnon kanssa ja kaikkiaan osallistujia oli 47 henkilöä, joista tyviläisiä oli
25 kpl.
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Tyvi juhli 20-vuotista taivaltaan vuonna 2017
Tyvin 20-vuotisjuhlaa vietettiin Sara´s Juhlatalolla Rajakadulla perjantaina 15.9.2017.
Subventoitua illalliskorttia vastaan sai nauttia ruuasta, pientä tarjoilua sekä osin
improvisoitua ohjelmaa. Perustajajäsenille lähetettiin henkilökohtainen kutsu. Juhlaan
ilmoittautui määräaikaan mennessä 43 henkilöä.
Toiminnan rahoitus

Yhdistystoimintaan kuuluu varojen kerääminen jäsenmaksuilla. Tyvin sääntöjen mukaan
varoja voidaan kerätä myös avustuksin sekä järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä, juhlia yms.
Tyvin ensimmäiseksi jäsenmaksuksi päätettiin perustamisvaiheessa 50 markkaa (~8,4 €).
Jäsenmaksu on pysynyt aika maltillisena koko 20-vuotisen toiminta-ajan. Euroon
siirryttäessä vuonna 2002 jäsenmaksuksi päätettiin tasan 9 euroa. Seuraava korotus
tehtiin vuonna 2005, jolloin jäsenmaksuksi tuli 10 euroa. Vuodesta 2009 lähtien
jäsenmaksu on pysynyt 12 eurossa.
Tyvi on saanut toimintatukea taustayhteisöiltään aika säännöllisesti. Kajaanin kaupunki
tuki Tyviä vuosina 2000 – 2004 noin 840 €:n vuotuisella avustuksella (~5.000 mk). Sen
jälkeen kaupungin tuki on pienentynyt (esim. v. 2005 600 €, v. 2010 ja v. 2017 300 €).
Kainuun maakunta –kuntayhtymä on tullut toiseksi merkittäväksi tukijaksi vuodesta 2006
alkaen (1.000 € tuolloin. Se ei vuosina 2007 – 2008 myöntänyt Tyville avustusta lainkaan
ja vuosina 2009 – 2010 tuki oli siinä, että se maksoi Tyvin noin parisadan euron hintaiset
pikkujouluruuat. Vuodesta 2011 lähtien Tyvin on sitten saanut Kainuun maakunta –
kuntayhtymältä ja sittemmin Kainuun soten vuosittaista toiminta-avustusta.
Vuodesta 2013 lähtien on toiminta-avustuksen antajien joukko hieman laajentunut ja
mukaan on tullut Sotkamon kuntaa, Kuhmon kaupunkia, Kainuun liittoa ja Kajaanin
ammattikorkeakoulua (avustanut kyllä aiemminkin) sekä viimeisimpänä Suomussalmen
kunta.
Ensimmäisen täyden toimintavuoden taloudellinen tulos oli ylijäämäinen reilun 10.000
markan verran. Se kesti sitten seuraavan vuoden 3.500 mk:n alijäämän. Vuonna 2000
tehtiinkin sitten vajaan 6.000 mk:n ylijäämä.
Tyvin talous oli ylijäämäinen alkuvuodet. Vuodesta 2006 lähtien tehtiin alijäämää muutama
vuosi lähinnä siksi, että kaupunki pienensi tukeaan ja kuntayhtymä ei sellaista edes
myöntänyt. Viime vuodet on tehty välillä yli- välillä alijäämää. Tämä on Tyvin toimintaperiaatteenmukaista, että saatu tuki käytetään jäsenistön hyväksi ja välillä kertynyttä
ylijäämää voidaan käyttää jonain vuonna ylimääräisinä tukina erilaisiin tapahtumiin. Näin
tehtiin esim. vuosina 2016 ja 2017 myöntämällä ylimääräinen kesätuki osallistumisesta
kainuulaisiin kesätapahtumiin.
Kajaani kaupunki tuki tyviläisiä myös vuosina 1998 - 2000 erillisellä avustuksella
työpaikkaliikunnan festivaaleille osallistumisessa. Summat vaihtelivat ensimmäisen
vuoden peräti 20.000 markan (~3.364 €) ja seuraavan vuoden 8.000 mk:n (~1.455 €)
vuoden 2000 könttäsummaan 6.000 mk (~1.009 €).
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”Viitosen tuet” eli tuki liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin
Tyvi on tukenut jäseniään ainakin vuodesta 2000 alkaen, jolloin Hallan Akan ja Eliaksen
Hiihtoihin osallistuneita avustettiin 50 mk/hlö. Tyvin käytti rahaa tähän tuolloin yhteensä
500 mk. Vuonna 2001 tuet laajenivat koskemaan myös mm. Kainuun Jazz-kevättä ja Back
to Sixties –tapahtumaa. Euroon siirryttyä oli tuki liikunta- ja kulttuuritapahtumiin 3 €.
Tyvin toiminnan osaksi otettiin vuonna 2004 ”viitosen tuet” eli jäsen voi omatoimisella
liikunta- ja/tai kulttuuriharrastuksella saada Tyviltä tukena enintään 15 tai 20 euroa
kolmea/neljää maksutositetta vastaan. Vuodesta 2005 alkaen laajeni tapahtumien määrä
huomattavasti joihin tuen on voinut saada.
Viitosen tuen käyttöä on myöhemmin laajennettu niin, että tuon 15/20 €:n tuen on voinut
käyttää myös matkatukena Tyvin järjestämälle matkalle, jolloin tuki on vähennetty matkan
loppusummasta.
Esimerkiksi vuonna 2010 yhteensä 36 jäsentä sai tukea erilaisten liikunta- ja kulttuuriharrastusten käyttämisestä. Lisäksi 32 jäsentä käytti tukensa matkatukena eli tukia
maksettiin kaikkiaan 1 285 euroa.
Tyvi toimii
Liikuntaa ja hyvinvointia
Merkittävä osa Tyvin toimintaa on ollut erilaiset liikunnalliset harrasteet ja tapahtumat. Heti
ensimmäisenä toimintavuonna 1998 järjestettiin laturetki Rehjaan, tarkkuushiihtokilpailut,
suunnistusilta sekä osallistuttiin golf-kurssille. Alkuvaiheessa jäsenistö oli niin aktiivista,
että Tyvillä oli oma lentopallovuorokin. Vuonna 2000 Tyvi järjesti koko kaupungin yhteisen
liikuntailtapäivän johon hallituksen pöytäkirjatoteaman mukaan osallistui ”vain” 130 henkeä
ja Tyvi päätti, ettei se jatkossa järjestä tapahtumaa tämän mukaisena.
Oma lukunsa on ollut osallistumiset työpaikkaliikunnanfestivaaleille eri puolilla Suomea
vuosina 1998 – 2006. Nämä olivat merkittävä osa Tyvin toimintaa sen alkuvuosina.
Kaupungin lisäksi myös ammattijärjestöt tukivat jäseniään tapahtumaan osallistumisessa.
Vuonna 2001 myös Osuuskauppa Maakunta tuki festarimatkaa tonnilla.
Tyvin joukkue on osallistunut myös Kainuun soutuun vuosina 2001 – 2004 ja 2006.
Vuonna 2005 ei omaa joukkuetta saatu kasaan, mutta Tyvi tuki muissa joukkueissa
soutaneita jäseniään kympillä/hlö.
Lajikokeilut (tai lajiesittelyt) otettiin toimintaan mukaan syksyllä 2000. Ensimmäisenä oli
tutustuminen keilailuun. Hallitus päätti 9.10. kokouksessa, että koska kyseessä oli nk. lajiin
tutustuminen, Tyvi maksaa varattujen keilaratojen kustannukset. Ideana on esitellä
erilaisia liikuntaharrasteita ja saada osallistumiskynnys mahdollisimman alhaiseksi. Näin
tutustumalla uuteen lajiin voi ehkä synnyttää kipinän jatkaa sen harrastamista oma
toimisestikin. Keilailu osoittautui niin suosituksi, että syyskaudelle 2002 päätettiin varata
kiinteä vuoro kerran kuukaudessa. Keilaamassa on käyty vuosien mittaan silloin tällöin –
kaksi kertaa myös Katinkullassa.
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Lajiesittelyt jatkuivat vuonna 2003 biljardin esittelyllä ja uudelleen 2004. Uutena lajina tuli
mukaan vuonna 2004 spinning. Vuonna 2006 lajikokeilujen ohjelmassa oli pilates (16 os.),
golf-ilta (8 os.), issikka-ratsastus (21 os.) ja snooker-ilta (3 os.).

Lajikokeilujen kirjo on ollut laaja. Tässä vielä joitain esimerkkejä:
 ilma-aseammunta










vesibailatino
jousiammunta
rivitanssi
gymstick
frisbeegolf
jooga
kuntopallo
kahvakuula
pilates ja monta muuta lajia…

Omaa hyvinvointia on edistetty mm. kauneusilloilla Railissa, suolahuone –käynnillä,
infrapuna- sekä turvesaunoilla. Ammattikorkeakoulun järjestämään Selkäkouluun on myös
osallistuttu.
Kulttuuria
Perinteistä kulttuuriharrastusta ovat tarjonneet teatterikäynnit. Kajaani kaupunginteatteri on
luonnollisesti ollut pääkohde, mutta vierailuja on tehty myös lähikaupunkeihin kuten
Ouluun ja Kuopioon. Onpa teatterimatkalla käyty Helsingissäkin (”Miss Saigon” kaupunginteatterissa).
Ensimmäinen teatterimatka tehtiin tammikuussa 1999 Ouluun
”Unohduksen tango” –esitykseen. Maksullisten tai Tyvin tukemien
teatterikäyntien lisäksi tyviläiset ovat aika ajoin osallistuneet myös
koeyleisönä kaupunginteatterin tuleviin esityksiin. Näin heti
ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna 1998, jolloin käytiin
Satumaan sekä Särkelä Itte -kenraaliharjoituksissa.
Syyskuussa 2000 tyviläisille tarjottiin mahdollisuutta osallistua kaupunginteatterin
ennakkonäytökseen ”Presidentti Kekkosen kesäloma”. Toimintakertomuksen mukaan 40
tyviläistä käytti tilaisuuden hyväkseen. Kekkosta käytiin katsomassa myös kesällä 2016
kun Paltamon kesäteatterissa pyöri esitys ”Kekkonen kuolemasta kuolemattomuuteen”.
Tällä kertaa tosin huomattavasti vaatimattomammalla osallistujamäärällä – 6 tyviläistä.
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Tyvi laulaa: Maarit Rautiainen sai hoitaakseen Tyvin laulukirjojen painattamisen kaupungin
painatuskeskuksen kanssa syksyllä 1998. Ensimmäinen yhteislauluilta järjestettiin
toukokuussa 1999. Laulukirjat ovat edelleen käytössä.
Kesäaika on ollut parina viime vuonna hiljaisempaa kautta. Kesäajan tapahtumia joihin on
aiemmin porukalla osallistuttu ovat olleet mm. Manamansalon saaripäivät ja Kuhmon
kamarimusiikki.
Muutakin musiikkia kuin klassista on käyty kuuntelemassa Kuhmossa. Viime vuosien
suuria konsertteja Kuhmo-talolla, joissa tyviläiset ovat käyneet, ovat olleet mm.
SuperNaiset: Pirkko Mannola, Vieno Kekkonen ja Marjatta Leppänen sekä Finnhittien
kuninkaat: Danny, Frederik ja Tapani Kansa.
Tyvillä oli pitkään joidenkin kajaanilaisten liikkeiden kanssa yhteistyösopimuksia, joiden
nojalla jäsenet saivat alennuksia ostoksistaan. Alennukset olivat tyypillisesti 10 – 20 % ja
niitä tarjosivat ainakin Urheilu Amppa, Kauneusaitta Marjo, Kainuun näkökulma, Kelloliike
P. Kainulainen Ky, Valokuvausliike Hynninen Ky, Kuva-Piste Oy, Musiikki Lukinmaa ja
Parturi-kampaamo Hius-Soppi.
Viime vuosina näistä yhteistyösopimuksista on luovuttu lähinnä niiden työlään hankkimisen
vuoksi.
Pikkujouluista ei tässä yhteydessä kerrota paljoakaan, mutta niiden viettoa on tapahtunut
monilla eri tavoilla ja eri paikoissa. Vuoden 2013 pikkujoulu esimerkiksi vietettiin 14
osallistujan kanssa viinikoulun merkeissä Kajaanin ammattikorkeakoululla. Kouluttajan
johdolla maisteltiin kolmea eri punaviiniä erilaisten makupalojen kera. Joka vuosi tosin ei
ole ”ehditty” pikkujouluilla. Näin kävi vuonna 2008. Ja vuonna 2003 hallitus järjesti
pikkujoulun vain itselleen 
Matkailua
Tyvi aloitti ulkomaanmatkailut jäsenilleen toukokuusta 2001 alkaen. Kyseessä ei ollut
varsinaisesti Tyvin itsensä järjestämä matka, mutta tyviläisille tarjottiin 100 mk:n avustusta
osallistumisesta linturetkelle Viroon. Lukumäärästä ei ole tietoa, mutta toimintakertomuksen mukaan tyviläisiä oli tuolla matkalla.
Helatorstain aika on ollut suosittu ajankohta, koska tuolloin on voinut yhdellä vapaa/lomapäivällä saada pitkän viikonlopun vapaaksi. Tyvin nimissä on tehty matkoja mm.
Pietariin, Kostamukseen, Tallinnaan, Pärnuun, Berliiniin, Kööpenhaminaan, Visbyyn,
Prahaan, Saarenmaalle, Riikaan ja Sortavala - Petroskoihin. Myös Teneriffalla on käyty
kolmesti Tyvin nimissä vaikka matkanjärjestäjätaho onkin ollut toinen.
Matkoja on suunniteltu myös muualle Eurooppaan, mutta
toisinaan osallistujapula on pakottanut perumaan niitä.
Viimeisin näistä oli aikomus lähteä lokakuussa 2017 Irlantiin,
mutta ajankohta ja hinta eivät tällä kertaa kohdanneet ja
matkasuunnitelmat jouduttiin tällä erää peruuttamaan.
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Matkailua on tehty myös kotimaassa. Viikonloppumatkoja on tehty mm. Tampereelle,
Kuopioon ja Kemiin. Tampereen reissulla käytiin Lempäälän Ideaparkissa kuuntelemassa
Leningrad Cowboysien keikkaa, Kuopion Rauhalahdessa järjestettiin Tyvin pikkujoulu ja
sen oheisohjelmana kaupunginteatterissa ”Housut pois” –esitys. Kemissä ”Tulitikkuja
lainaamassa” -esitys peruuntui näyttelijän sairastumisen vuoksi. Matkalla käytiin myös
Haaparannan Ikeassa sekä Kemin lumilinnassa ja jalokuvagalleriassa.
Kaikki reissut eivät toki ole olleet kaupunkikäyntejä vaan esim. syksyllä 2009
kymmenkunta tyviläistä teki ruskaretken Rukalle.
Suosittu tv-formaatti ”Vain elämää” poiki myös konsertteja. Joulukuun lopulle ajoittuneita
konsertteja kävi pieni porukka tyviläisiä Helsingissä katsomassa ja kuuntelemassa vuosina
2011 – 2016.
Useimmat matkat on tehty yhteistyössä esim. Jytyn ja JHL:n paikallisjärjestöjen kanssa.
Muuta
Kajaanin kaupungin terveyskeskuksen henkilökuntayhdistys ry purettiin 8.9.1998 ja
yhdistyksen varat siirrettiin Tyvi ry:n tilille. Kainuun sairaanhoitopiirillä oli aikanaan myös
oma henkilökuntakerho – Kaksin Kunto. Muutama vuosi hallintokokeilun alkamisen jälkeen
se lakkautettiin vähin äänin.
Loppusanat
Edellä olevan luettuasi sinulle on toivottavasti jäänyt jonkinlainen käsitys mitä kaikkea
Tyvin 20 vuoteen on mahtunut. Paljon yksityiskohtia ja voi olla että jotain
suurempaakin jäi edelleen pöytäkirjojen ja toimintakertomusten sekä muun
oheisaineiston sivuille. Myös henkilöhaastattelut jäivät tekemättä ja siten eläviä
muistoja talteen kirjoittamatta. Ehkäpä Tyvin 30-vuotisjuhlassa saamme lukea niistäkin!
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Tyvin hallitus vuonna 2017
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11

Liite

Tyvin hallituksen jäseniä
1997 - 2017

Puheenjohtajat

Nimi

Työnantaja

1997 - 2001
2002 - 2007
2008 - 2017

Kauko Määttä
Tuula Heikkinen
Harri Turkulainen

Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kainuun maakunta –kuntayhtymä
/ Kainuun liitto

Maarit Rautiainen
Paula Tokkonen
Pertti Härkönen
Jouko Vähärautio

Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki

1997
1998 - 2001
2002 - 2005
2006 - 2015

Pirjo Palo-Tiikkaja
Tuula Heikkinen
Jukka Tiusanen
Sirpa Takala (os. Hakkarainen)

2016 - 2017

Raili Heikkinen

Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kainuun maakunta –kuntayhtymä
/ Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä
Kajaanin kaupunki (eläk.)

Antti Seppänen
Taisto Talvinen
Kauko Määttä
Satu Härkönen

Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Varapuheenjohtajat
1998 - 2000
2001 - 2007
2008 - 2010
2011 - 2017

Sihteerit

Taloudenhoitaja/jäsenasioiden
hoitaja
1997 – 2001 (talous)
2002 – 2003 (talous)
2004 – 2005 (tal.hoit.&jäsenas.)
2006 – 2017 (tal.hoit.&jäsenas.)

Tilintarkastajat
1997 - 2001
2002 - 2006
2007 - 2009
2010 - 2012
2013 - 2014
2015 - 2017

Erkki Lämsä ja Taisto Talvinen
Jukka Ranta ja Anja Martiskainen
Jorma Kovalainen ja Seija Huttunen
Laila Härkönen ja Seija Huttunen
Martti Rautiainen ja Seija Huttunen
Laila Härkönen ja Seija Huttunen

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä aakkosjärjestyksessä
Mirva Elo-Tammelander
Jukka Halonen
Sirpa Happo
Anne Heiskanen
Ari Hepoviita
Rauha Huotari
Helena Huotari-Ijäs
Marja-Liisa Hyvönen

Kainuun sote
Kajaanin Mamselli
Kainuun sote
Kajaanin kaupunki/Mamselli
Kainuun sote
Kajaanin kaupunki
Kainuun sote
Kajaanin kaupunki
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Laila Härkönen
Pertti Härkönen
Tuula Kemppainen
Ulla Kemppainen
Ulla Kettunen
Riitta Koskelo
Ulla Komulainen
Outi Laatikainen
Outi Lappalainen
Satu Lukinmaa
Jonna Moilanen
Timo Mustonen
Pirjo Palo-Tiikkaja
Eila Piipponen
Helena Puuronen
Hannele Rautiainen
Matti Reinikka
Riitta Rönty
Satu Sainio
Matti Sirviö
Sirpa Tampio
Aila Tartia-Jalonen
Tarja Tervonen
Jukka Tiusanen
Paula Tokkonen
Erja Tuovinen

Kajaanin kaupunki/Kainuun sote
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kainuun sote
Kajaanin kaupunki
Kainuun sote
Kajaanin kaupunki/Measurepolis
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kainuun sote
Sotkamon kunta
Kajaanin kaupunki
Kainuun ammattiopisto
Kajaanin kaupunki
Kainuun sote
Kajaanin kaupunki
Kainuun sote
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kainuun sote
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kajaanin Mamselli
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Tyvissä tapahtuu…
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