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Kuurojen Liitto ry:n varsinainen liittokokous 19.9.2020 

Kokoushotelli Linnasmäki (Turun Kristillinen Opisto), Lustokatu 7, 20380 Turku  

 

 
LIITTOKOKOUKSEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT  
 

 

Kokousaikataulu  

 

Liittokokouksen valtakirjojen tarkistus tapahtuu lauantaina 19.9. klo 9.00-10.00.  

Liittokokous alkaa lauantaina klo 10.00 ja päättyy viimeistään kello 18.00. 

 

Huomioithan, että liittokokous pidetään yksipäiväisenä. 

 

Koronasta johtuvat poikkeusjärjestelyt 

 

 Etäyhteys järjestetään niille, jotka kuuluvat riskiryhmään. Mikäli olet riskiryhmän jäsen, rastita 

se mahdollisimman pian ilmoittautumislinkkiin. Riskiryhmään kuuluville edustajille lähetetään 

erillinen sähköposti kokoukseen osallistumisesta etänä ja tähän liittyvistä järjestelyistä 

valtakirja tarkastuksineen.  

 

Matkat 

Jokainen yhdistys/edustaja hoitaa itse omat matkajärjestelynsä.  Kuurojen Liitto maksaa 

matkakulut yhdelle edustajalle yhdistystä kohti halvimman matkustustavan (= juna- tai 

bussilipun) mukaan.  

 

 Matkakorvaus maksetaan jälkikäteen liitosta edustajan ilmoittamalle pankkitilille marraskuun 

loppuun mennessä.  

 

 Mikäli liittokokous siirtyy poikkeusjärjestelyihin kokonaan, Kuurojen liitto korvaa osallistujan 

mahdolliset matkakulutappiot.  

 

Majoitus 

 

Jokainen yhdistys/edustaja varaa ja maksaa majoituksensa itse.  

 

Huoneita on rajoitetusti ja varaukset tehdään suoraan hotelliin. Tänä vuonna hostellilla ei 

ole kiintiötä tarjolla, joten varaukset tehdään ”nopeat syövät hitaat” – periaatteella.   

 

 

Kokoushotelli Linnasmäki 

Lustokatu 7 
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kokouspalvelut@linnasmaki.fi 
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yhden hengen hostellihuone   53€ / huone / yö 

kahden hengen hostellihuone   40€ / hlö / yö 

 

Aamiaisbuffet sisältyy huoneiden hintaan. Varaustunnus on: Kuurojen Liitto 

 

 

Ruokailut       Ruokailu järjestetään kokoushotelli Linnasmäessä (Turun Kristillinen Opisto). 

Ruokavaliot ja allergiat ilmoitetaan suoraan ravintolaan eli sähköpostitse:  

kokouspalvelut@linnasmaki.fi 

 Omakustanteinen lounas maksaa 11,00 € /hlö   

 

 Varattavan ruokamäärän vuoksi rastita ilmoittautumislinkkiin, mikäli 

aiotte syödä Linnasmäessä.  

Jäsenmaksut 

Yhdistysten vuoden 2020 jäsenmaksut Kuurojen Liitolle pitää olla maksettu 

ennen liittokokousta. Lasku jäsenmaksuista on lähetetty.  

 

Vuoden 2020 jäsenmaksut ovat: 

 

Jäseniä  Jäsenmaksu 

3   -   99    15 € 

100 - 199    23 € 

200 - 299    32 € 

300 - 399    40 € 

400 - 499    48 € 

500 - 599    57 € 

 

 

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tapahtuu ainoastaan oheisen linkin kautta:  

  

 https://www.lyyti.in/KLliittokokous2020 

 

 Viimeinen ilmoittautumispäivä on 4.9.2020. 

 

 Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä: 

 elina.pokki@kuurojenliitto.fi   

 

Kokousmateriaali laitetaan myös liiton www-sivuille yhdistyshuoneeseen 

www.kuurojenliitto.fi/yhdistyshuone/Liittokokous-2020  

 

Helsingissä 12.8.2020 

Liittokokousterveisin, 

KUUROJEN LIITTO RY 

Elina Pokki 

toiminnanjohtajan assistentti 

elina.pokki@kuurojenliitto.fi 

tekstiviesti: 040 738 5089 
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