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Hei!
1) Tyvin vuosikokouksen päätöksiä 2.3.2021
Kainuun Tyvi ry:n vuosikokous pidettiin 2.3.2021. Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli 12 e/henkilö. Sen sijaan matka-/virkistystukea korotettiin ja vuonna 2021 tuki on
20 e/jäsen. Katso tarkemmin tuen hakemisesta seuraavasta kohdasta 😊
Kokouksessa hyväksyttiin myös kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, joka on liitteenä. Koronapandemian vuoksi tapahtumia on jouduttu siirtämään myöhemmäksi. Toisaalta uusia tapoja
järjestää tilaisuuksia on mietitty, mistä esimerkkeinä ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kevään aikana järjestämät maksuttomat etäjumppatuokiot, joiden kutsut välitettiin kaikille vuoden 2021 Tyvin jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Kaikki uudet tapahtumaideat ovat tervetulleita, joten vinkkaathan niistä osoitteeseen kainuuntyvi@gmail.com

2) Matka-/virkistystuki vuonna 2021
Kainuun Tyvi ry tukee jäseniään vuonna 2021 enintään 20 euron summalla, jonka voi käyttää
vaihtoehtoisesti joko kertaluonteisena matkatukena Tyvin järjestämään tai Tyvin jäsenille tarjolla
olleeseen, toisen tahon järjestämään matkaan tai omaehtoiseen liikuntaan, kulttuuriin, tapahtumiin ja/tai harrasteisiin.
Tyvin järjestämään matkaan tukea käytettäessä, tukisumma vähennetään matkan lopullisesta
omavastuuhinnasta. Tyvin jäsenille tarjolla olleeseen, toisen tahon järjestämään matkaan esimerkiksi Pohjolan Matkan sisäpiirimatkoihin tukea käytettäessä, on täytettävä tukihakemuslomake ja liitettävä siihen maksutosite matkasta.
Omaehtoiseen liikuntaan, kulttuuriin, tapahtumiin ja/tai harrasteisiin tukea käytettäessä on täytettävä tukihakemuslomake ja liitettävä siihen kuitit. Täyden tuen saa yhdellä tai useammalla
kuitilla, joiden arvo yhteensä on vähintään 20 euroa. Tukea on mahdollista hakea enimmäismäärää vähemmän, jolloin se myönnetään kuittien arvon mukaisesti. Esimerkiksi jos tukihakemuslomakkeen liitteenä on yksi 11 euron arvoinen elokuvalippu ja yksi viisi euroa maksanut
jumppakuitti, tukea jäsenelle maksetaan 16 euroa.
Koronapandemian vuoksi vuonna 2021 tuen voi käyttää harrastus-/liikuntavälineiden hankintaan
kuittia vastaan. Nyt on siis oiva tilaisuus hankkia vaikkapa uudet sukset tai kalastusvälineet 😊
Tukeen kelpaavat kuitit ajalta 1.12.2020–30.11.2021. Jos jonkin kuitin kohdalla askarruttaa hyväksytäänkö sitä, ole yhteydessä ennen tukihakemuksen lähettämistä taloudenhoitaja/jäsenasiainhoitaja Satu Härköseen os.kainuuntyvi@gmail.com
Tukihakemuslomake on ohessa pdf- ja Word-muotoisena. Numeroi liitteinä olevat kuitit hakemuksen mukaisesti ja skannaa tai teippaa ne joko lomakkeen toiselle puolelle tai tarvittaessa
erilliselle paperille niin, että jokaisen kuitin sisältö on näkyvissä. Vältä nitojan käyttöä.

Vuoden 2021 tukihakemuksen kuitteineen voi lähettää milloin vain vuoden aikana, mutta viimeistään pe 3.12.2021 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen kainuuntyvi@gmail.com
tai postitse osoitteella:
Kajaanin kaupunki, Kirjaamo / Kainuun Tyvi ry / Pirjo Juntunen, PL 133, 87101 Kajaani.
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida.
Tuen maksamisen ehtona on voimassa oleva Tyvin jäsenyys, jonka vahvistaa maksamalla vuoden 2021 jäsenmaksun (12 e/henkilö). Lisätietoa antaa taloudenhoitaja/jäsenasiainhoitaja Satu
Härkönen, puh. 0400 216 108 (iltaisin) tai sähköpostitse kainuuntyvi@gmail.com
3) Ennakkotietoa – suunnittelussa päiväretki Ärjään elokuussa – lisätietoa retkestä alkukesän jäsentiedotteella

4) Ennakkotietoa - Matka Ouluun Hailuotoon la 4.9. - su 5.9.2021
Tyvi järjestää matkan Ouluun Hailuotoon la 4.9. - su 5.9.2021 pandemiatilanne huomioiden.
Ilmoittautumislomake lähetetään kesäkuun alkuun mennessä jäsenille.
Matkan hinta:
159 e/hlö compact-huone/169 e/hlö standard-huone (edellyttää 19 lähtijää)
129 e/hlö compact-huone/139 e/hlö standard-huone (edellyttää 29 lähtijää)
Hintaan sisältyy
• bussimatkat ohjelman mukaan
• pääsymaksu Emutarhalle
• ruokailu noutopöydässä Hailuodossa
• opastus Hailuodossa ja Marjaniemessä
• käynti Kniivilässä ja sisäänpääsy sinne
• 1 vrk majoitus Luotsihotelli Arctic Lightissa compact- tai standard-2hlön huoneessa
• hotelliaamiainen
• kuljettajan majoitus
Alustava matkaohjelma:
Lauantai 4.9.2021
Klo 06.30 lähtö Kajaani Matkahuolto
Klo 07.10 Paltamo Matkahuolto
Klo 09.30 (noin) Oulunsalon lauttarannassa, josta matka jatkuu klo 10.00 lautalla Hailuotoon
(matka-aika noin 25 min).
Klo 10.30 Hailuodossa aluksi vierailu Emutarhalla, jossa tutustutaan tilan asukkeihin, isoihin
lintuihin - mahdollisuus myös Emu-tuotteiden ostoon.
Klo 11.30 tilavierailun jälkeen matka jatkuu Hailuodon kylän kautta saaren toiselle puolelle Marjaniemeen.
Klo 12.00 lounasbuffet (salaattipöytä, päivän keitto, kahvi/tee, pikkumakea) Luotsihotelli Arctic
Lighthousen Aava-ravintolassa.
Klo 13.00 ruokailun jälkeen lähtö bussilla Hailuoto-kierrokselle oppaan kanssa. Käynti Hailuodon kirkossa ja Kotiseutumuseo Kniivilässä. Kniivilän tila esittelee perinteisiä hailuotolaisia
elinkeinoja. Esillä on maa- ja karjatalousvälineitä, kalastustarpeita sekä käsityökaluja- ja näytteitä. Pientilallisen elämää tuo tutuksi suutarin torppa, navetta ja pieni savusauna.
Matkalla nähdään esim. Hailuoto-seuran ylläpitämä kylätalo, Luovon Puojin ylläpitämä käsityömyymälä sekä kesäkahvila. Samasta pihapiiristä löytyy myös Hailuodon Panimo.
Klo 16.00 paluu Luotsihotelli Arctic Lighthouseen ja majoittuminen.

Ilta vapaata. Yöpyminen hotellissa.
Sunnuntai 5.9.2021
Aamiainen hotellin ravintolassa klo 8.00–10.00.
Aamulla omatoimista tutustumista Marjaniemen alueen satamaan ja rantaan, jossa myös lyhyt
luontopolku ja aivan hotellin vieressä Marjaniemen majakka.
Klo 10.30 lähtö bussilla takaisin saaren toiselle puolella lauttarantaan.
Klo 11.30 lauttamatka mantereelle, josta siirtyminen ostoksille esim. Kauppakeskus Valkeaan
tai Oulun Ideaparkiin. Omakustanteinen ruokailu päivän aikana.
Klo 15.30 lähtö paluumatkalle.
Klo 18.00 perillä Kajaanissa.
Matka on avoin Tyvin sekä yhteistyöyhdistysten Jytyn ja JHL:n jäsenille perheineen ja ystävineen sekä kaikille kiinnostuneille. Tyvin jäsenet voivat käyttää matkalle vuoden 2021 matkatuen
20 e/jäsen. Kajaanin tai Paltamon ulkopuolelta lähtevät Tyvin jäsenet saavat matkalle lisämatkatuen 10 e/jäsen. Tuet vähennetään loppulaskusta
Matkan vastuullinen järjestäjä on Pohjolan Matka. Koko ryhmän kuluton peruutus on mahdollinen 2.8.2021 saakka. Lisätietoa os. kainuuntyvi@gmail.com tai Satu Härköseltä puh.
0400 216 108 (iltaisin).

Hauskaa ja turvallista vappua kaikille jäsenillemme!
Terveisin,

Kainuun Tyvi ry:n hallitus

Kainuun Tyvin jäseneksi liittyminen – kerrohan työkaverillesi Tyvistä ja pyydä mukaan!
Kainuun Tyvi ry on Kainuun kunta-alan työntekijöiden virkistysyhdistys. 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 siitä tieto os. kainuuntyvi@gmail.com
Ilmoittaudu mukaan jäseneksi kertomalla nimesi, työpaikkasi (tai mistä olet jäänyt eläkkeelle),
asuinkuntasi sekä sähköpostiosoitteesi jäsenasioidenhoitaja Satu Härköselle
os. kainuuntyvi@gmail.com. Asuinkuntatietoja käytetään mm. tapahtumien suunnittelussa.
Toiminnasta tiedotetaan jäsenille sähköpostitse lähettävillä jäsentiedotteilla. Lisätietoa saa
myös Tyvin julkisilta internetsivuilta https://www.kajaani.fi/tyvi, jonne pääsee miltä tahansa internetliittymällä varustetulta laitteelta kuten tietokoneelta, tabletilta tai matkapuhelimesta. Muistathan myös tykätä Kainuun Tyvistä Facebookissa.

