
Excursio-ohjesääntö  

Maanmittarikilta 2011 

Tämä ohjesääntö koskee Maanmittarikilta ry:n excursioille ilmoittautumista ja 

osallistumista. Tämä sääntö on voimassa 28.9.2011 alkaen. 

1 Osallistumisoikeus 

Excursioille saavat osallistua kaikki Maanmittarikilta ry:n jäsenet. 

2 Tiedottaminen 

Excursioista ilmoitetaan Maanmittarikilta ry:n sähköpostilistalla. Sähköpostissa 

mainitaan excursioisäntä, paikka, ajankohta ja ilmoittautumisohjeet.  

3 Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Maanmittarikilta ry:n excursioille tapahtuu ensisijaisesti killan 

nettisivuilla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta. Poikkeustapauksissa 

ilmoittautuminen voidaan järjestää kiltahuoneella tai muulla erikseen mainittavalla 

tavalla. 

Mikäli excursioisäntä ei ole esittänyt erityistoiveita excursiovieraita kohtaan, otetaan 

ekskursioille osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Excursioisäntä päättää 

excursiolle osallituvien määrän. 

4 Excursiopaikan saannista tiedottaminen 

Maanmittarikilta ry:n hallituksen jäsen tai killan yrityssuhdesihteeri ilmoittaa 

excursiolle valituille henkilöille sähköpostitse excursiolle pääsystä. Vain valituille 

henkilöille lähetetään sähköposti. Samassa yhteydessä excursio-osallistujille 

tiedotetaan muista käytännön asioista, kuten erityisestä pukukoodista tai 

mahdollisesta yhteislähdöstä excursiopaikalle.  

  



5 Käytännön ohjeita Maanmittarikilta ry:n excursioille osallistuville 

5.1 Excursiopaikalle saapuminen 

Mikäli Maanmittarikilta ry:n edustaja ei ole excursiopaikan vahvistuksen yhteydessä 

ilmoittanut yhteislähdöstä excursiolle, tulee kunkin jäsenen saapua paikalle 

itsenäisesti. Excursiopaikalla tulee olla aina viimeistään 10 minuuttia ennen excursion 

alkua. Mikäli henkilö myöhästyy excursiolta, tulee siitä ilmoittaa sille Maanmittarikilta 

ry:n edustajalle, joka ilmoitti excursiopaikan saamisesta, kuitenkin viimeistään 10 

minuuttia ennen excursion alkua. 

5.2 Pukeutumiskoodi 

Maanmittarikilta ry:n excursiolle pukeutumiskoodina on ”smart casual”, ellei muuta 

ilmoiteta.  

6 Peruutukset  

6.1 Peruutuksen määräaika 

Mikäli jäsen ei pääse osallistumaan ilmoittautumalleen excursiolle, pitää 

peruutuksesta ilmoittaa sille killan edustajalle, joka excursiopaikan vahvisti, kuitenkin 

viimeistään excursiota edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Jos estynyt jäsen ei 

peruuta paikkaansa mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää oikeuden 

osallistua seuraavalle järjestettävälle excursiolle. Osallistumisoikeuden seuraavalle 

excursiolle menettää myös, mikäli jättää saapumatta excursiolle. Mikäli excursio-

osallistuja myöhästyy tai ilmoittaa myöhästymisestään alle 10 minuuttia ennen 

excursion alkua, hän menettää osallistumisoikeuden seuraavalle excursiolle. 

6.2 Peruutuspaikat 

Mikäli excursiolle tulee peruutuspaikkoja, ne jaetaan varasijoilla oleville samoin 

periaattein kuin ensisijaisetkin excursiopaikat. Jäsenet eivät saa luovuttaa paikkoja 

itse eteenpäin. Mikäli henkilöä, joka on varasijalla, ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, 

luovutetaan paikka seuraavalle jonossa olevalle. Mikäli varasijoilla ei ole 

ilmoittautuneita tai varasijoilla olevat jäsenet eivät pääse paikalle tai heitä ei tavoiteta 

kohtuullisessa ajassa, hallitus luovuttaa excursiopaikat jollekin paikalle pääsevälle 

Maanmittarikilta ry:n jäsenelle. 

 


