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Jäsentiedote 6/26.9.2021

https://www.facebook.com/Kainuun-Tyvi-ry-929669020465265/

Hei!
1) Päiväreissu Kuopioon ja Matkukseen la 30.10.2021
Yhteistyöyhdistys Jyty Kainuu ry järjestää ostos-/teatterimatkan Kuopioon ja Matkukseen la
30.10.2021. Matkan hinta on 20 lähtijällä 34,25e/hlö – 35 lähtijällä 19,57e/hlö. Lähtö Kajaanin Matkakeskukselta klo 8 Kajaanin Tila-autojen bussilla ja paluu klo 17 Kuopiosta. Voit viettää päivän joko
Kuopion kaupungissa tai Matkuksessa tai sekä että, kerro suunnitelmasi ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautumiset 15.10.2021 mennessä, jonka jälkeen saat vahvistuksen matkan omavastuulaskelman kera spostiisi. Jytyn jäsenien tuet näet ilm.lomakkeelta (osalla 100% tuki). Tyvin vuoden 2021
matkatuki on käytettävissä tälle matkalle (mikäli et ole sitä käyttänyt tai et saa muuta tukea matkalle). Lisäksi kaikille Tyvin jäsenille Matin ja Liisan asemalle 5 euron kahvittelukuponki käytettävissä menomatkalla. Ilmoittautumiset (jokainen lähtijä erikseen) oheisen linkin kautta: KUOPION päiväreissulle ilmoittautuminen

2) Ostos-/teatterimatka Tampereelle joulutorille pe 3.12. - su 5.12.2021
Tampereen viikonloppumatkalle lähtö Kajaanista pe 3.12. klo 13 ja paluu Kajaaniin su 5.12. iltana.
Tampereella avataan joulutori la 4.12. joten ohjelmassa ostosten lisäksi joulutorin tunnelmaa. Matkan hinta 35 lähtijällä 161 €/hlö/24 lähtijällä 187 €/hlö. Hinta sisältää bussikuljetukset Kajaani-Tampere-Kajaani, majoitus 2 yötä Scandic Tampere Koskipuisto 2hh sekä 2 x buffetaamiainen. Lisämaksusta 1hh 90 €/hlö ja muut ruokailut, sisäänpääsymaksut tai opastukset. Teatteriin hankittava liput
omatoimisesti. Tyvin vuoden 2021 matkatuki on käytettävissä tälle matkalle (mikäli et ole sitä käyttänyt). Matkalle on varattu 18 x 2hh ja 1 x 1hh huonetta tässä vaiheessa. Ilmoittautumiset 20.10.2021
mennessä oheisen linkin kautta (jokainen lähtijä erikseen): TAMPEREEN reissulle ilmoittautuminen

3) Tyvin Pikkujoulut pidetään pe 10.12.2021 Ruuhijärvellä
Lisätietoa myöhemmin.
4) Ennakkotietoa – keväälle suunnitteilla matka Prahaan
Aurinkoista syksyä kaikille jäsenillemme!
Terveisin, Kainuun Tyvi

ry:n hallitus

Kainuun Tyvin jäseneksi liittyminen – kerro Tyvistä työkaverillesi, alla liittymisohjeet!
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.

