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KUUROJEN LIITON LIITTOKOKOUKSEN KÄYTÄNNÖN 

JÄRJESTELYT 

Kuurojen Liitto ry:n liittokokous järjestetään kokoushotelli Linnasmäessä (Lustokatu 7, Turku) 

19.9.2020 kello 10. Etukäteen ilmoittautuneet edustajat osallistuvat etäyhteyksin Zoom-alustalla.   
 

Osallistumistavat:  
1) Kokoushotelli Linnasmäki: yhdistysten valtuuttamat edustajat.  

2) Etäosallistuminen kokouksen verkkoalustalla (Zoom): vain etukäteen ilmoittautuneille virallisille 
edustajille. Osallistuminen henkilökohtaisen linkin kautta, joka lähetään sähköpostiin.  

3) Suora lähetys verkossa: avoin kaikille yhdistysten jäsenille sekä muille kiinnostuneille (linkki 
Kuurojen Liiton kotisivuilla).  

 

Ilmoittautuminen 
Koronatilanteesta johtuen liittokokous järjestetään tällä kertaa vain virallisille kokousedustajille eli 

yhdistyksen valtuuttamille edustajille. Liittokokoukseen osallistuminen on mahdollista myös 

etäyhteyksin niille edustajille, jotka ovat ilmoittautuneet etukäteen kuuluvansa riskiryhmään. Mikäli 

äänivaltainen osallistuja tarvitsee avustajaa, avustajan osallistuminen on sallittua.  

 

Ilmoittautuminen liittokokoukseen tapahtuu oheisen linkin kautta: 

https://www.lyyti.fi/reg/KLliittokokous2020 . Viimeinen ilmoittautumispäivä on 4.9.2020. Vain 

etukäteen Lyytin kautta ilmoittautuneet kokousedustajat pääsevät kokoustiloihin. Näin voimme 

taata osallistujille riittävät turvavälit etukäteisjärjestelyillä sekä tarvittaessa jäljittää tartuntaketjut. 

 

Kokousmateriaali on lähetetty jäsenyhdistyksille postitse. Materiaali löytyy myös liiton 

yhdistyshuoneesta: https://kuurojenliitto.fi/yhdistyshuone/liittokokous-2020/ 

 

Liittokokouksesta järjestetään myös suora lähetys, jota kaikki kiinnostuneet voivat seurata.  

 

Kokoukseen paikan päällä osallistujalle: 
 Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 9. 

 Käytämme sähköistä äänestysohjelmaa, jotta myös etäosallistujien on mahdollista 

äänestää.  

 Tarvitset kokoukseen mukaan älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen, jossa on 
nettiyhteys äänestämistä varten. Jos sinulla ei ole älypuhelinta tai muuta 

tietoteknistä laitetta, olethan yhteydessä Elina Pokkiin etukäteen: 
elina.pokki@kuurojenliitto.fi.  

 Jos haluat saada opastusta etukäteen äänestysohjelman käytössä, olethan yhteydessä Iina 

Uhleniukseen iina.uhlenius@kuurojenliitto.fi, puh: 0447525256 

 Kuurojen Liitto kerää etukäteen edustajien yhteystiedot, jotta äänestyslinkit voidaan 

toimittaa  

 Oireisena tai sairaana ei tule osallistua tilaisuuteen. Kehotamme myös riskiryhmiin kuuluvia 

harkitsemaan osallistumistaan tarkkaan.  

 Kokouksessa ei kätellä tai halailla ja muistetaan noudattaa turvavälejä.  
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 Jokaiselle edustajalle jaetaan kokouksessa henkilökohtainen visiiri, jota suosittelemme 

käyttämään.  

 Kokouksessa on jaossa käsidesiä ja kertakäyttöhansikkaita. Ennen kokoustiloihin 

siirtymistä käydään pesemässä kädet.  

 Kokoustiloista on varattu jokaiselle osallistujalle paikka viranomaisten määrittämän 

turvavälin mukaisesti. Ettehän siirtele tuoleja tai liiku paikaltanne kokouksen aikana kuin 

aivan välttämättömästä syystä 

 Mahdollisissa jonotus- ja siirtymistilanteissa noudatetaan vähintään 1,5 metrin turvaväliä. 

Pyydämme kaikkia osallistujia huolehtimaan tästä osaltaan.  

 Kokouksen päätyttyä poistutaan mahdollisimman nopeasti ja turvavälejä noudattaen. 

Kuulumisia voi mieluusti jäädä vaihtamaan ulkona.  

 Yhteinen testikokous tapahtuu pe 18.9.2020 klo 19-20. Ilmoittauduthan etukäteen. 

 
 

Etäosallistuminen:  
 On mahdollista vain yhdistyksen valtuuttamalle edustajalle, joka on ilmoittautunut etukäteen 

 Etäosallistujaa pyydetään toimittamaan valtakirja sähköisesti etukäteen ke 16.9.2020 
mennessä: iina.uhlenius@kuurojenliitto.fi   

 Etäpaikkoja on rajallisesti, joten ensisijaisuus annetaan riskiryhmäläisille 

 Etäkokous järjestetään Zoomissa 

 Edustajan on mahdollista pitää puheenvuoroja ja äänestää 

 Etäosallistuja tarvitsee tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on kamera sekä toimivan 
nettiselaimen sekä perustaidot tietotekniikasta ja toimivan sähköpostiosoitteen.  

 Äänestäminen tapahtuu election runner ja KyselyNetti-ohjelmaa käyttämällä tai 
äänestyskorteilla, jotka postitetaan etukäteen. 

 Liitto opastaa syyskuun aikana etäosallistujia kokousalustan (Zoom) sekä 
äänestysohjelman käytössä. 

 Yhteinen testikokous tapahtuu pe 18.9.2020 klo 19-20. Ilmoittauduthan etukäteen. 

 Jos etäosallistuja tarvitsee teknisten ongelmien vuoksi tukea kokouksen aikana, voi hän 
olla yhteydessä liiton työntekijöihin esim. WhatsAppin avulla. Yhteystiedot toimitetaan 
etäosallistujille.  

  

Testikokoukset etäosallistumisen harjoitteluun 
Liittokokoukseen osallistumista etäyhteydellä on mahdollista harjoitella testikokouksissa, jotka 

järjestetään perjantaina 18.9 kello 19-20 Kokoushotelli Linnasmäessä.  

 

Testikokokouksissa testataan pääsy Zoomiin sekä ääni-/videoasetukset ja verkkoyhteyden 

toimivuus. Testikokokouksessa tulee käyttää samaa tietokonetta, sähköpostiosoitetta ja 

verkkoyhteyttä kuin virallisessa kokouksessa. Testikokousten aikana on mahdollista saada tukea 

Kuurojen liiton työntekijöiltä. Ilmoittautuminen testikokoukseen: iina.uhlenius@kuurojenliitto.fi  

 

Kokousviikonloppuna ei järjestetä erillistä ohjelmaa Turun Kuurojenyhdistyksellä.  

 

 

Äänestys kokouksen aikana  
 

 Äänestys toteutuu sähköisesti.  

 Käytetään kahta äänestysohjelmaa: election runner ja KyselyNetti-ohjelmaa.  
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 Osallistuja tarvitsee laitteen ja toimivan verkkoyhteyden äänestystä varten. 

 Pyydetään etäosallistujat ottamaan mahdollisuuksien mukaan kahden laitteen mukaan eli 

oman tietokoneen ja puhelimen tai tabletin mukaan paikan päälle ja etäkokoukseen. 

 Jos osallistuja tai etäosallistuja tarvitsee tukea äänestysohjelman käytössä kokouksen 

aikana, liiton työntekijät auttavat. 


