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Jäsentiedote 1/2021
8.2.2021

Hei!
1) Vuoden 2021 jäsenmaksun maksaminen
Vuoden 2021 jäsenmaksu kannattaa maksaa heti, jotta saat kaikki edut käyttöösi. Jäsenmaksun
maksutiedot: saaja: Kainuun Tyvi ry – tilinumero: FI29 4600 2420 0121 65 – viitenumero: 13479
– summa 12,00 euroa. Maksaessasi toisen henkilön nimellä olevalta tililtä lähetä tästä tieto os.
kainuuntyvi@gmail.com. Vuoden 2021 jäsenmaksu päätetään virallisesti vuosikokouksessa
2.3.2021, mutta hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan.

2) Etäjumppa verkon välityksellä ke 17.2.2021 klo 17.00 alkaen
Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat vetävät etäjumpan iltapäivän
piristykseksi ke 17.2.2021 klo 17.00 alkaen. Tervetuloa mukaan! Jumpan kesto on n. 50 min.
Teams-jumppakutsu lähetetään erillisenä kalenterikutsuviestinä vuoden 2021 Tyvin
jäsenmaksun maksaneille jäsenille tällä viikolla ja ilmoittaudu mukaan ma 15.2.2021 mennessä
hyväksymällä kokouskutsu. Teams-palaveriin voi liittyä internetselaimen kautta ilman erillistä
ohjelmaa. Muista laittaa oma kamera ja mikrofoni kiinni heti liityttyäsi.

3) Tyvin vuosikokous ti 2.3.2021 klo 18 Kajaanissa
Kainuun Tyvi ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 2.3.2021 klo 18.00 alkaen Kahvila Onnikassa
Kajaanissa (os. Vienankatu 9, Matkakeskus). Vuosikokouksessa käsitellään Tyvin sääntöjen
11 §:n mukaiset asiat kuten päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
hallituksen vastuuvapaudesta sekä päätetään vuoden 2021 jäsenmaksusta,
toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja hallituksen jäsenistä. Oletko sinä kiinnostunut
toimimaan yhteisen virkistyksen eteen? Jos, niin tule kokoukseen kuulemaan lisää 😊
Vuosikokoukseen osallistuville vuoden 2021 jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille tarjotaan
kahvi/tee suolaisen ja makean kahvileivän kera. Sitovat ilmoittautumiset ti 23.2.2021 mennessä
oheisesta linkistä avautuvalla ilmoittautumislomakkeella https://forms.gle/iKjnh56QCfCNChMS9
Lisätietoja sihteeri Raili Heikkiseltä, railipmheikkinen@gmail.com, puh. 0400 169 883.
Tervetuloa!
Uusi hallitus pitää ensimmäisen eli nk. järjestäytymiskokouksensa samana iltana heti
vuosikokouksen jälkeen.
ps. Olethan huomannut Kainuun liikunnan hiihtokoulun ilmoituksen? Voit hakea Tyvin v.2021
jäsentuen 15e tai 20e vuosikokouksen päätöksestä riippuen esim. tämän hiihtokoulun
maksukuitilla hetimiten vuosikokouksen jälkeen!
Helmikuisin terveisin,

Kainuun Tyvi ry:n hallitus

Kainuun Tyvin jäseneksi liittyminen – vinkkaa työkaverillesi Tyvistä!
Henkilöstöyhdistys Kainuun Tyvin jäseneksi voi liittyä jokainen Kainuun kunnissa/
kaupungeissa/kuntayhtymissä tai em. omistamissa liikelaitoksissa/yhtiöissä työssä oleva tai em.
työpaikasta eläkkeelle jäänyt henkilö.
Tyvin jäseneksi liittyminen on helppoa: Maksa jäsenmaksu 12 e/vuosi Kainuun Tyvi ry:n tilille.
Jäsenmaksun maksutiedot: saaja: Kainuun Tyvi ry – tilinumero: FI29 4600 2420 0121 65 –
viitenumero: 13479 – summa 12,00 euroa. Maksaessasi toisen henkilön nimellä olevalta tililtä,
lähetä tästä tieto os. kainuuntyvi@gmail.com. Vuoden 2021 jäsenmaksu päätetään virallisesti
vuosikokouksessa 2.3.2021, mutta hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan.
Ilmoittaudu mukaan jäseneksi kertomalla nimesi, työpaikkasi (tai mistä olet jäänyt eläkkeelle),
asuinkuntasi sekä sähköpostiosoitteesi, johon toivot jäsentiedotteiden tulevan,
jäsenasioidenhoitaja Satu Härköselle os. kainuuntyvi@gmail.com. Asuinkuntatietoja pyritään
käyttämään mm. tapahtumien järjestämisen perusteena.
Toiminnasta tiedotetaan jäsenille sähköpostitse lähettävillä jäsentiedotteilla. Lisätietoa saa
myös Tyvin julkisilta internetsivuilta https://www.kajaani.fi/kainuun-tyvi-ry/, jonne pääsee miltä
tahansa internetliittymällä varustetulta laitteelta kuten tietokoneelta, tabletilta tai
matkapuhelimesta. Muistathan myös tykätä Kainuun Tyvistä Facebookissa.

