Toimintaa, yhdessäoloa, virkistystä, iloa
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Hyväksytty vuosikokouksessa 2.3.2021

Kainuun Tyvi ry. perustettiin 18.9.1997 (tuolloin nimellä Kajaanin Tyvi). Yhdistyksen tarkoituksena
on järjestää virkistävää vapaa-ajan toimintaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän,
Kainuun liiton, kaikkien Kainuun kuntien, niiden liikelaitosten ja omistamien yhtiöiden työntekijöille
ja edellä mainituista eläkkeelle siirtyneille. Lisäksi yhdistys hankkii jäsenilleen erilaisia etuuksia ja
myöntää tukea erilaisiin tapahtumiin.
Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2020 oli 12 euroa. Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli yhteensä
198. Jäsenet jakautuivat seuraavasti: Kajaanin kaupunki 41 + eläkeläisiä 25, Kajaanin
ammattikorkeakoulu 17, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 72 + eläkeläisiä 19,
Sotkamon kunta 3 + eläkeläisiä 2, Kuhmon kaupunki 5, Paltamon kunta 1 + eläkeläisiä 1,
Suomussalmen kunta 4+ eläkeläisiä 2, Kainuun liitto 3 jäsentä. Jäsenmäärä on kasvanut kahdella
(2) jäsenellä vuodesta 2019. Vuoden 2020 aikana Tyviin on liittynyt uusia jäseniä 28 ja Tyvistä on
eronnut tai erotettu 26 jäsentä.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2020 oli seuraava:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Ulla Niskanen, puheenjohtaja
Raili Heikkinen, sihteeri
Satu Härkönen, talous- ja jäsenasioidenhoitaja
Mirva Elo-Tammelander, varapuheenjohtaja
Minna Haverinen
Hannele Rautiainen

Esa Juntunen
Katja Piipponen
Jukka Halonen
Pentti Karjalainen
Jarmo Halonen

Kajaanin kaupungin johdon sihteeri Sisko Rimpiläinen ja viestintäsihteeri Tuula Heikkinen ovat
toimineet Tyvin julkisten internetsivujen www.kajaani.fi/tyvi päivittäjinä. Hannele Rautiainen on
toiminut Tyvin Facebook -sivujen pääkäyttäjänä ja sisällön päivittäjinä ovat toimineet Mirva EloTammelander, Satu Härkönen ja Katja Piipponen. Tyvin hallituksen WhatsApp-ryhmän ylläpitäjänä
ovat toimineet Mirva Elo-Tammelander ja Ulla Niskanen. Tyvin sähköpostitiliä
kainuuntyvi@gmail.com on hallinnoinut Satu Härkönen.
Hallitus kokoontui toimintakertomusvuonna kuusi (6) kertaa. Lisäksi käytiin sähköpostikeskusteluja
mm. tapahtumista ja matkoista. Vuosikokous pidettiin 12.3.2020 Kajaanin PuistoBowling keilakeskuksessa. Vuosikokoukseen osallistui 15 jäsentä.
Tyvin toiminnantarkastajina vuonna 2020 ovat toimineet Paula Tokkonen ja Marja Halonen sekä
varatoiminnantarkastajina Tuula Heikkinen ja Laila Härkönen.
Toiminta vuonna 2020
Kainuun Tyvi ry haki toiminta-avustusta Kainuun kunnilta, kuntayhtymiltä ja em.omistamilta
osakeyhtiöiltä. Toiminta-avustusta myönsivät Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
350 euroa, Kajaanin kaupunki 350 euroa, Kuhmon kaupunki 60 euroa, Sotkamon kunta 200 euroa,
Suomussalmen kunta 200 euroa, Paltamon kunta 50 euroa, Kajaanin ammattikorkeakoulu 200
euroa ja Kainuun liitto 100 euroa.

Toiminnasta tiedotettiin jäsenille pääsääntöisesti sähköpostitiedotteilla ja työnantajien intraneteissä
kuten Kaimassa. Tietoa toiminnasta sai myös Tyvin internet-sivuilta www.kajaani.fi/tyvi ja Tyvin
Facebook -sivuilta https://www.facebook.com/Kainuun-Tyvi-ry-929669020465265/?fref=ts
Kainuun Tyvi ry järjesti vuoden 2020 aikana jäsentensä virkistykseksi ja viihtyisyydeksi
kulttuuri- ja ostosmatkoja, lajikokeiluja ja muita kertaluonteisia tapahtumia.
Koronapandemia toi haasteita tapahtumien järjestämiselle ja toteuttamiselle.
Liikunta
 Tyvi tarjosi menovinkkinä Suomi Pilkkii -tapahtuma Iso-Ruuhijärvellä lauantaina 14.3.2020
ilmainen kalastus ja ulkoilutapahtuma koko perheelle.
 Ammattikorkeakoulun liikuntaohjaajaopiskelijat järjestivät verkon välityksellä Tyvi-jumpan
19.5.2020 ja 28.5.2020 sekä 5.6.2020. Tyvi-jumppiin osallistui 16 jäsentä.
 Kajaanihallin ulkokuntosalin toimintaan tutustumiseen ja yhteiseen lenkkiin
kaupunginlammen ympäri 4.6.2020 osallistui 4 jäsentä ja opas.
 Mindfulness -hiljentymistuokioon etänä 28.8.2020 osallistui useita tyviläisiä ja tallenne
jaettiin kaikille Tyvin jäsenille.
 Ristijärven Pyryn järjestämälle Saukonselän vaellusretkelle Ristijärven Saukkovaaralle
5.9.2020 osallistui 12 tyviläistä, joille Tyvi tarjosi 5,50 euron eväslipun.
 Neljään (4) äänimaljarentoutusiltaan 22.9.2020, 23.9.2020, 24.9.2020 ja 1.10.2020
Vuokatissa osallistui 29 jäsentä. Tyvi tuki kahdeksalla (8) eurolla/jäsen. Jäsenen
omavastuuosuudeksi jäi kymmenen (10) euroa.
Matkat
 Pohjolan Matkan järjestämää Talventaittajais -risteilymatkaa Tukholmaan 28.–30.1.2020
tarjottiin Tyvin jäsenille.
 Teneriffan matkalle 13 - 20.2.2020 Tyvin porukassa lähti 13 henkilöä, joista oli 5 tyviläistä.
Matkatoimiston kautta loput eli yhteensä 43 henkilöä. Matkan vastuullisena järjestäjänä
toimi Matka Mainio.
 Pohjolan Matkan järjestämää sisäpiirimatkaa 14 -16.4.2020 Tallinnaan markkinoitiin
jäsenille. Matka peruuntui koronapandemian takia.
 Vappumatkalle Prahaan ke 29.4.- su 3.5.2020 oli ilmoittautunut 25 lähtijää ja matka olisi
toteutunut, mutta matka peruuntui koronapandemian takia. Matkan vastuullisena
järjestäjänä toimi Pohjolan Matka.
 Pohjolan Matkan järjestämää Sortava – Valamo 3.8 - 5.8.2020 matkaa tarjottiin jäsenille.
 Kokkolan Venetsialaisiin ja Kokkolan kaupungin 400 vuotismatkalle 28.8 – 30.8.2020
osallistui 16 henkilöä, joista 13 oli Tyvin jäsentä. Muualta kuin Kajaanista osallistuneelle
jäsenelle oli tarjolla kymmenen (10) euron lisätuki. Kokkolan matkan toteutumiseksi Tyvi

maksoi lisätukea 240 euroa. Tyvin entinen puheenjohtaja Harri Turkulainen oli oppaana
koko viikon lopun ajan. Matkan vastuullisena järjestäjänä toimi Matka Mainio.
 Pohjolan matkan järjestämää Suomen Lappi ja Murmansk 7.-11.9.2020 -matkaa tarjottiin
jäsenille.
 Kuopion ostosmatka (kaupunki ja Matkus) 24.10 2020 peruuntui ilmoittautuneiden
vähyyden vuoksi ja koronapandemian takia. Matkalle oli lisätuki viisi (5) euroa.
 Loppuvuodesta aloitettiin vuoden 2021 Prahan matkan suunnittelu.
Edellä mainittuihin matkoihin oli 15 euron matkatuki käytettävissä.

Kulttuuri- ja vapaa-aika
 Kainuun Tyvi ry tuki jäseniään 15 €/vuosi/henkilö joko kertaluonteisena matkatukena
yhdistyksen järjestämään matkaan tai vitosen tukina osallistumiskustannuksista
omaehtoiseen liikuntaan, kulttuuriin, harrasteisiin.
 36 jäsentä sai tukea yhteensä 525 euroa erilaisten liikunta- ja kulttuuriharrastusten
käyttämisestä. 16 henkilöä käytti tuen matkatukena yhteensä 240 euroa Tyvin järjestämään
matkaan tai tyviläisille tarjolla olleeseen matkaan.
 Matkalle Suvi Teräsniskan konserttiin pe 28.2.2020 Kuhmoon osallistui 6 Tyvin jäsentä ja 1
avec. Lisätuki matkalle oli viisi (5) euroa/jäsen. Matkan vastuullisena järjestäjänä toimi
Kajaanin Tila-autot.
 Suunniteltiin Paula Koivuniemen konserttia 23.10.2020 Kuhmo-talolla, konserttimatka
peruuntui Kuhmo-talon vesivahingon vuoksi.
 Pikkujoulua ilmoittautui viettämään 19 tyviläistä ja 1 avec Ruuhijjärvellä pe 4.12.2020.
Pikkujoulu jouduttiin perumaan koronapandemian takia.
Muu toiminta


Kainuun Tyvin toiminnan tunnettavuuden ja näkyvyyden saamiseksi, pidettiin infotilaisuus
Kajaanin kaupungin, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kajaanin
ammattikorkeakoulun henkilöstöjohtajille ja työhyvinvoinnista vastaaville henkilöille
8.12.2020 kaupungintalolla.



Vuosikokouksessa 12.3.2020 arvottiin kokoukseen osallistuneiden ja jäsenmaksun
maksaneiden jäsenten kesken 25 euron lahjakortti Kajaanin PuistoBowling keilakeskukseen.

Matkat ja osa muistakin toiminnoista on toteutettu yhteistyössä Jytyn ja JHL:n kanssa.

