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Hei!
Päiväretki Ärjän saarelle la 14.8.2021
Tyvi järjestää jäsenille perheineen/avecceineen päiväretken Ärjän saarelle la 14.8.2021.
Ilmoittautumiset ma 2.8.2021 mennessä oheisen linkin kautta: Tyvin Ärjän retken ilmolinkki
Retken hinta:
venekuljetus Ruunaniemi - Ärjä - Ruunaniemi 20 euroa/hlö
kuljetus Kajaanin matkakeskus – Ruunaniemi- Kajaanin matkakeskus pikkubussin 120e yhteensä/ max 8 kyytiin – kustannus jaetaan kuljetuksen varanneiden kesken => 15e/hlö, jos 8
kyydissä.
Päiväretki on avoin Tyvin jäsenille perheineen ja ystävineen. Tyvin jäsenet voivat käyttää matkalle vuoden 2021 matkatuen 20 e/jäsen. Tuki vähennetään suoraan omavastuusta. Jäsenen
hinta voi näin ollen olla nolla euroa ;O) (vain venekuljetuksen ottaneelta).
Tyvin jäsenille lisäksi 10 euron etukuponki käytettäväksi Ärjän kioskille retken aikana.
Alustava matkaohjelma:
Lauantai 14.8.2021
Noin klo 9.20 lähtö Kajaani Matkakeskus – kuljetuksen varanneille
Noin klo 10 Ruunaniemessä, josta matka jatkuu veneellä Ärjään
Perillä oloaika noin 6 tuntia ja paluu iltapäivällä Ruunaniemeen/Kajaaniin.
Mikäli lähtijöitä on enemmän kuin 8, niin voimme tarvittaessa joutua jakamaan kuljetukset useampaan kyytiin, joten aikataulut vahvistetaan kun kaikki lähtijät on tiedossa.
Mahdollinen omavastuu on suoritettava ti 5.8.2021 mennessä erillisen viestin mukaan.
Kuljetusten vastuullinen järjestäjä on Luonnollisesti Oulujärvi. 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 – vinkkaa työkaverillesi Tyvistä
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.
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.

