
 

 

Atlas – Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry 

JÄRJESTÖN TAPAHTUMASÄÄNNÖT          

Muokattu Oulun luonnontieteilijät ry:n excusäännöistä, hallituksen luvalla. 

Muutos Atlas ry sääntömääräisen kokouksen 14.11.2017 päätöksellä excursiosäännöistä 

tapahtumasäännöiksi, voimassa kaikissa yhdistyksen tapahtumissa ilman erillisilmoitusta. 

 

1 § Tapahtumasääntöjen pätevyys 

Nämä tapahtumasäännöt koskevat kaikkia Atlas ry:n tapahtumia sekä niihin osallistuvia 

henkilöitä. 

 

2 § Atlaksen tapahtumiin oikeutetut 

Atlas ry:n järjestämiin tapahtumiin ovat etuoikeutettuja osallistumaan kaikki Atlas ry:n 

jäsenet pois lukien tapahtumakiellossa olevat henkilöt.  

Lisäksi Atlas ry:n hallituksen päätöksellä voidaan kutsua muitakin henkilöitä tai 

järjestöjä. 

 

3 § Käyttäytyminen tapahtumassa 

Jokainen järjestön tapahtumaan osallistuva on itse vastuussa omasta käytöksestään. 

Tapahtumiin osallistuvien tulee muistaa, että he edustavat sekä Oulun Yliopistoa, 

Maantieteen laitosta, Atlas ry:tä että ihmiskuntaa. 

 

4 § Atlaksen vastuu tapaturmista ja muista vahingoista 

Atlas ry ei ole vastuussa tapahtumissa henkilöille tai henkilöiden yksityiselle 

omaisuudelle tapahtuneista vahingoista. Jokainen osallistuja vastaa itsestään ja 

omaisuudestaan. 

 

5 § Tapahtumarangaistukset 

Henkilö, joka tapahtumassa ollessaan aiheuttaa tuhoa tai sotkua, käyttäytyy 

väkivaltaisesti tai muuten aiheuttaa kohtuutonta häiriötä kanssaosallistujille tai 

sivullisille, voidaan määrätä tapahtumarangaistus. Tapahtumarangaistuksia ovat 

tapahtumakorvaus, tapahtumakielto ja tapahtumavaroitus. Kaikista rangaistuksista päättää 

Atlas ry:n hallitus. Rangaistusta määrättäessä on asianomaiselle annettava mahdollisuus 

tulla kuulluksi asiassa. Kaikista rangaistuksista on viipymättä toimitettava päätös 

kirjallisena rangaistulle. 

 

5.1 § Tapahtumakorvaus 

Tapahtumaan ilmoittautuneelle ja siltä poisjääneelle henkilölle, joka ei ole 

peruuttanut lähtöään tapahtuman sääntöjen edellyttämällä tavalla, ei palauteta 

osallistumis-maksua. Mikäli henkilö ei ole maksanut osallistumismaksua, voidaan 

henkilö asettaa tapahtumakieltoon. 



 

 

Mikäli osallistuja epäasiallisella tai huolimattomalla käytöksellään aiheuttaa 

tapahtuman järjestäjälle ylimääräisiä kuluja tai kohtuutonta lisävaivaa, on hän 

velvollinen maksamaan käytöksestä aiheutuneet kulut. 

 

5.2 § Tapahtumakielto 

Tapahtumakielto on määräaikainen, kuitenkin enintään sata (100) vuotta. Kielto 

voidaan kohdistaa myös tiettyyn tapahtumaan osallistumisen kieltäväksi. 

Jälkimmäinen kielto tapahtuu Atlas ry:n hallituksen päätöksellä. 

 

5.3 § Tapahtumavaroitus 

Tapahtumavaroitus on voimassa yhden kalenterivuoden varoituksen 

antamishetkestä, ellei Atlas ry:n hallitus toisin päätä. Kahdesta päällekkäisestä 

tapahtumavaroituksesta seuraa tapahtumakielto. 

 

  6 § Muut asiat 

Niistä asioista, joista näissä säännöissä ei ole erikseen määrätty, päättää Atlas ry:n 

hallitus. 

 


