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Hei!
Matka Ouluun Hailuotoon la 4.9. - su 5.9.2021
Tyvi järjestää kaikille avoimen matkan Ouluun Hailuotoon la 4.9. - su
5.9.2021 pandemiatilanne huomioiden. Ilmoittautumiset to 15.7.2021
mennessä oheisen linkin kautta: https://urly.fi/25hV
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-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 loppumaksusta
Ennakkomaksu 50 e/henkilö maksetaan Kainuun Tyvi ry:n tilille FI29 4600 2420 0121 65
viitenumerolla: 1041. viimeistään to 15.7.2021. Loppumaksu on suoritettava ma 26.7.2021
mennessä erillisen vahvistuksen ja loppulaskelman mukaan.
Matkan vastuullinen järjestäjä on Pohjolan Matka. Koko ryhmän kuluton peruutus on mahdollinen 2.8.2021 saakka.
Lisätietoja Tyvin puheenjohtaja Ulla Niskaselta, os. ulpukka63@gmail.com tai
puh. 040 596 8395.

Kesäisin terveisin,

Kainuun Tyvi ry:n hallitus

Kainuun Tyvin jäseneksi liittyminen – kerro työkaverillesi Tyvistä, tässä liittymisohjeet
Kainuun Tyvi ry on Kainuun kunta-alan työntekijöiden virkistysyhdistys. Henkilöstöyhdistys Kainuun Tyvin jäseneksi voi liittyä jokainen Kainuun kunnissa/kaupungeissa/kuntayhtymissä tai
edellä mainittujen omistamissa liikelaitoksissa/yhtiöissä työssä oleva tai edellä mainituista 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.
Jos tietosi muuttuvat esim. jäät eläkkeelle tms. niin ilmoita siitä myös os.kainuuntyvi@gmail.com
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.

