
SAAPUMIS- ja LÄHTÖINFO
Luonnonsuojeluliiton liittokokous 31.8.–1.9.
Someta: #liittokokous

OSOITE
Lustontie 1, Punkaharju
Juna-asema on Lusto
www.lusto.fi

ILMOITTAUTUMINEN
Metsämuseo Luston aulassa la 31.8 10.30 alkaen
- kaikki kokoukseen osallistuvat ilmoittautuvat
- liittokokousedustajan esitettävä valtakirja ja henkilöllisyystodistus
- ilmoittautumisesta saa äänestysliput sekä ruokailussa ja kahvilla museoravintola Nilassa maksuvälineinä 
käyvät lipukkeet (2 x lounas & 1 x kahvi)
- Nila on avoinna koko kokouksen ajan. Tarvittaessa voi ostaa omia virvokkeita.
- ilmoittautumisen yhteydessä voit jättää matkatavarat museon tiloihin ja siirtyä lounaalle museoravintolaan
- kokouksen alusta myöhästyvät ilmoittautuvat kokoussalin ovensuussa Krista Kujalalle, puh. 050 347 0151
- huom! Äänestysliput saa jälki-ilmoittautuessakin vain valtakirjaa vastaan

LAPSIPARKKI
- la klo 12-17 ja su 9-13 metsämuseolla
- hyvällä säällä ulkona, sateen sattuessa museon Terävä pää -tilassa
- järjestäjä 4H, paikalla kaksi hoitajaa
- ennakkotiedustelut Jenni Hamara puh: 040 708 2081 (kokouksen aikana ei pysty vastaamaan)

LIPUNNOSTO
klo 12.00 Luston pihassa
- valokuvaus samassa yhteydessä
- norppaliiviset oppaat apuna

1. KOKOUSPÄIVÄ
- yleisistunto auditorio Taapelissa
- kokoustarjoilut esityslistan mukaan museoravintola Nilassa
- kahvitauolla Sibeliusboksin teko. Matti Nieminen opastaa.
   → omansa voi jakaa somessa tunnisteella #sibeliusboksi
- ryhmätyöt metsämuseon tiloissa

SIIRTYMINEN MAJOITUKSEEN
Luonnonsuojeluliiton järjestämä majoitus on hotelli Kruunupuistossa, osoite: Vaahersalontie 44, Punkaharju
www.kruunupuisto.fi

- majoittuminen ryhmätöiden jälkeen
- bussikuljetus Luston edestä lähtee klo 17.30, liikennöitsijä Matka-Kosonen
- Luston ja Kruunupuiston välinen matka on alle 3 km
- Olli Turunen vetää halukkaille kävelijöiden ryhmän Lustolta Kruunupuistoon harjua pitkin

KRUUNUPUISTO
Huonejako on tehty toivomusten mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä aina, kun se on ollut mahdollista. 
Hotellissa on toinen iso seurue, joten esim. yhden hengen huoneita ei ole riittänyt kaikille halukkaille. 
Etusijalla terveydelliset syyt.

Kaikki mahdolliset muutokset sovitaan suoraan hotellin vastaanotossa.
- avaimet saa hotellin vastaanotosta

http://www.lusto.fi/
http://www.kruunupuisto.fi/


PERJANTAI 30.8.
- kylpylä avoinna klo 16–20.30
- ravintola avoinna klo 22 saakka, keittiö sulkeutuu ½ tuntia aiemmin
- perjantain iltaruokailun aikaan Luontohiilitiimi avaa keskustelun tärkeistä teemoista – kaikki 
perjantaina saapuvat ovat tervetulleita

LAUANTAI 31.8.
- aamiainen ravintolassa klo 7.30 – 10.00
- kylpylä avoinna klo 14– 20.30
- päivällinen ravintolassa klo 18–20, mahdollisuus jäädä istumaan
- mahdollisuus osallistua iltaretkelle lähistön luontoon klo 19.15–20.45, oppaana Tiina Strandén
- juhlaluento kokoustila Presidentti klo 21–22
  → juomia voi ostaa mukaan ravintolasta tai vastaanoton kahvilasta ennen siirtymistä kokoustilaan
- klo 22 iltaa voi siirtyä jatkamaan ravintolaan, joka avoinna klo 23 saakka.

SUNNUNTAI 1.9.
- aamiainen ravintolassa klo 7.30 – 10.00
- uloskirjautuminen ennen kuljetusta
- ryhmän yhteiskuljetus Metsämuseo Lustolle klo 8.45

2. KOKOUSPÄIVÄ
- yleisistunto klo 9–13
- jaloittelutauolla mahdollisuus käyttää Nilan palveluja omalla kustannuksella
- lounas klo 13–14 museoravintola Nilassa
- Luston Taidelaiturin isännät Mikko Ranta-Huitti ja Hannu Huitti opastavat kierroksen Luston aseman 
lehmuskujalle ja aseman taidenäyttelyyn klo 14.  Lähtö Taidelaiturin pihalta.
- lähtökähvit aseman Lotta-kioskilla klo 15.30

JUNALIPUT
jos et ole vielä ostanut junalippua, hinta esim. Helsinki-Lusto on suolainen. Voit koittaa saada lipun 
halvemmalla VR:n verkkokaupasta esim. niin, että ostat lipun ensin Parikkalaan asti ja taajamajunalipun 
Parikkala-Lusto erikseen (n. 5 €)


