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Introduktion 
 

Dessa ordningdirektiv har sammanställts utifrån Österbottniska Delegationens 

reglemente för ordnande av tillfällen vid nationsutrymmena, Vasa nations reglemente 
från 2017, Ostrobotnias säkerhetsinstruktioner, Vasa nations ordningsdirektiv från 

2009 och principbeslutet som godkändes på nationsmöte 29.09.2010.  
 

De här ordningsdirektiven fungerar som komplement till ordningsdirektiven i Vasa 

nations reglemente. Ordningsdirektiven riktar sig till alla som rör sig i nationens 
utrymmen under tillställningar nationen ordnar. Direktiven finns till för att klargöra och 

sammanställa funktionärers, kommittémedlemmars och festdeltagares rättigheter 
och skyldigheter under tillställningar som nationen ordnar. För att festdeltagare ska 

känna till ordningsdirektiven bör de informeras om dessa innan festen börjar, 

direktiven får gärna vara fasttejpade på väggen i förkortad form så att de är 
tillgängliga för deltagarna under hela festens gång. Direktiven kan uppdateras vid 

behov med nationsmötets godkännande.  
 

Österbottniska Delegationens säkerhetsplan 
 
Österbottniska Delegation, och därmed även Etelä-Pohjalainen Osakunta, Vasa 

nation och Pohjois-Pohjalainen Osakunta har på initiativ av Studentkåren vid 

Helsingfors universitet sammanställt denna säkerhetsplan. 
 

På nationen kan man vara sig själv. Alla som befinner sig här eller kommer på besök 
respekteras såsom de är. 

Vi ser till att alla kan delta i verksamheten och samvara på sitt eget sätt. 

Vi respekterar varandras gränser, och ingen tvingas till något de inte vill vara med i. 
Vi tar hänsyn till utrymmens regler uppsatta av de organisationer som är verksamma 

där. 
Vi accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller förminskning av 

problem. 
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Om diskriminering, mobbning, tvister eller missbruk av lokalerna äger rum, berätta 
om det som hänt till nationens kuratorer, en av klubbmästare eller en 

styrelsemedlem. 
Du kan också kontakta Studentkåren vid Helsingfors kontaktperson angående 

trakasserier (hairintayhdyshenkilo@hyy.fi) 

Om något allvarligt eller akut händer – tveka inte att ringa nödnumret 112. 
 

Våra utrymmen 
 
Nödutgångar finns vid huvudingången och via B-trappan. Till B-trappan slipper man 

via köket och kanslikorridoren. Brandsläckare finns vid festsalen, köket, 
kanslikorridoren och mötesrummet. Första hjälpen skåp finns vid ingången till 

mötesrummet, mittemot dam-wc. Dam-wc finns genom korridoren till höger, herr-wc 

finns bredvid huvudingången & unisex-wc finns till vänster om festsalen.  
Dörrarna till de utrymmen som inte används skall hållas låsta. Under den delen av 

festen då man sitter till bords skall kanslidörrarna hållas låsta. Nationens funktionärer 
har dock alltid rätt att använda kontoren för nationsrelaterade uppgifter. Under festen 

är alltså övrig vistelse i kontorsutrymmena förbjuden, och funktionärer får under inga 

omständigheter lämna kansliet öppet utan uppsyn.  
  

Trygg miljö 
 
På nationen kan man vara sig själv. Alla som befinner sig här eller kommer på besök 

respekteras såsom de är. Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller 
trakasserier. På nationen ställer vi inte till med ofog, varken mot utrymmena, eller 

mot varandra.  

Vill man ge anonym feedback efter en tillställning finns formulär på vår hemsida. 
Festdeltagare kan också vara i kontakt med jämlikhetsansvariga.  
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Festansvariga 
 

Enligt Österbottniska Delegationens direktiv är funktionären som ordnar festen 

(festarrangören) ansvarig för nationsutrymmena och tillställningen i övrigt. Även 
kurator, ordförande och övriga styrelsemedlemmar är ansvariga för Vasa nations 

tillställningar. Inför varje fest väljs 1−2 ansvarspersoner ur styrelsen. Ansvariga 
styrelsemedlemmar utses på styrelsemötet som föregår festen. Ansvarspersonerna 

bör hålla sig i skick under tillställningen.  

 
Ansvarspersonerna bör: 

 
- Informera festdeltagarna om att de fungerar som ansvarspersoner under festen. 

-Bära egen telefon med sig under hela festen och deras telefonnummer bör postas i 

facebook-evenemanget.  
- Känna till var nödutgångar, brandsläckare och brandfiltar finns, och vid festens 

början och även senare vid behov informera övriga festdeltagare om detta.  
- Kontrollera att det är fri passering till nödutgångar under hela festens gång.  

- Se till att den sista som lämnar nationen går igenom utrymmena, släcker lampor 

och slår av maskiner samt låser alla dörrar. Rökrummet, köket och kansliet bör ges 
särskild uppmärksamhet vid genomgången.  

- Se till att inga obehöriga vistas i nationsutrymmena eller i trappuppgången och ta 
beslut om att avlägsna personer som uppvisar störande beteende 

- Se till att personer utan egen nationsnyckel inte blir kvar på nationsvåningen, i 

trappuppgången eller i Möykkä då den sista ansvarspersonen går hem.  
Klubbhövding och vice klubbhövdingar har särskilt ansvar för Jussin koppi och 

klubbrummet. Speciellt styrelse och funktionärer bär ansvar för festdeltagares 
säkerhet.  

Sångledare har särskilt ansvar för nationens värja och sångböcker.  

 
De festansvariga bör läsa igenom Österbottniska Delegationens reglemente för 

ordnande av tillfällen vid nationsutrymmena. Reglementet hittas på Österbottniska 
Delegationens hemsida. 

 

5 
 



Vett - och etikett under fester 
 

Vi undviker onödigt springande under bordsfester. Det hör till god sed att spara 

wc-besöken till efterrätten. På nationens fester finns det ofta levande ljus på borden. 
Detta innebär att alla festdeltagare bör vara försiktiga med att slå i borden. På 

nationens bordsfester finns sångböcker att låna för de som inte har införskaffat en 
egen. Ingen får skriva någonting i låneböckerna, de får endast användas fram till 

dess att bordsfesten är slut. Låneböckerna ägs av nationen och festdeltagare får inte 

ta dem. Om en festdeltagre av misstag fått med sig en lånebok hem, ska boken 
återlämnas fortast möjligt till nationen. Till god festkutym hör det att inte vara på 

telefonen under festen.  
 

Då sångledaren eller annan funktionär eller festdeltagare står framme med värjan i 

handen ska övriga festdeltagare visa artighet och vara tysta. Före varje fest som 
ordnas på nationsvåningen ska festansvariga gå igenom nationens ordningsdirektiv i 

korthet så att alla festdeltagare är medvetna om dem. Ansvarspersonerna bör 
presentera sig för övriga festdeltagare i början av festen. Funktionärer har ett ansvar 

att under festens gång berätta och visa för nya medlemmar hur en fest på nationen 

går till. 
 

Det är förbjudet att öppna fönster på hela nationsvåningen. Rökning är endast tillåtet 
i rökrummet. Festdeltagare som avlägsnat sig under festen, bör inte släppas in 

tillbaka. Av säkerhetsskäl får man inte stå utanför ytterdörren i längre perioder. När 

sitzen är påbörjad skall ytterdörren och dörren till nationsvåningen hållas låsta ända 
tills efterfesten tar vid.  

 

Efterfester 
 

Festansvariga är skyldiga att kontrollera att dörren är låst efter att inträdet för 
efterfesten stängt. Att förbigå att låsa dörren genom att lägga ett föremål mellan 

dörren är strängt förbjudet.  
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Om en situation uppstår fattar de personer som sitter i inträde beslut om åtgärd. Om 
personerna är osäkra på om någon bör släppas in till festen kan de fråga råd av 

ansvarspersonerna. Personerna som ansvarar för inträdet och festansvarigas beslut 
bör respekteras. Obehöriga får inte släppas in efter att inträdet har stängt. 

 

Avecer 
 

Varje nationsmedlem har rätt att bjuda in två avecer som inte är nationsmedlemmar. 

Icke-nationsmedlemmar som vill delta i efterfester bör vara avec till en 
nationsmedlem, och är då på festen på nationsmedlemmens ansvar. Avecer kan 

med fördel meddelas i förväg. Nationsmedlem syftar här på medlem av VN, EPO 
eller PPO. Nationsklistermärke och studiekort bör uppvisas vid ankomst till 

efterfesten, så att arrangörerna kan uppgöra lista över alla festdeltagare  

 

Hotfulla situationer  
 

Varje nationsmedlem är skyldig att meddela ansvarspersonerna om en person 
uppvisar störande beteende. Om en person uppträder hotfullt eller aggressivt ska 

ansvarspersonerna fatta beslut om personen bör avlägsnas. Två personer ber lugnt 
men bestämt den störande festdeltagaren att avlägsna sig. Personerna skall tydligt 

förklara för den störande personen varför denne ombes lämna lokalen. Ifall personen 

ifråga vägrar lyda ansvarspersonernas uppmaning kan man be om hjälp av fler 
personer. 

 

Tillkallande av räddningspersonal 
 

Var och en är skyldig att tillkalla räddningspersonal om behov finns, detta ska så fort 
som möjligt meddelas till festansvariga. Om räddningsväsendet måste tillkallas är 

den personliga säkerheten och hälsan alltid av högsta prioritet. Tröskeln att kalla på 

hjälp ska vara låg. Festansvariga informerar övriga festdeltagare om att 
räddningspersonal är på väg, och ber dem följa de givna direktiven. Festansvariga är 

skyldiga att säkerställa obehindrad framkomst för räddningspersonal. 
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Nödåtgärder i brandsituation 
 

Om det brinner i nationshuset skall festdeltagarna agera enligt följande: 

- rädda och hjälpa de som är i direkt fara, varna andra. 
- ring nödnumret, säg vem du är och att du ringer från Tölögatan 3A. Berätta 

vad som har hänt. 
- starta förstahandssläckningen om du kan göra det tryggt. 

- begränsa elden genom att stänga dörrar och fönster. 

- lämna byggnaden och gå lugnt till närmaste samlingsplats som finns vid 
Jaskan grilli. Vägled gäster och använd inte hissen.  

- Vid samlingplatsen skall givna instruktioner följas och ingen får avlägsna sig 
från platsen utan lov.  

 

Konsekvenser av dåligt uppförande 
 

Varje festdeltagare är skyldig att meddela festansvariga omedelbart om handlingar 

som skadar nationsutrymmena, tillställningens deltagare eller på annat sätt förstör 
tillställningen. Alla festdeltagare bär ansvar för sitt eget beteende.  

 
Festdeltagare som orsakar skada på nationsvåningen, innehar illegala substanser, 

vandaliserar, förstör festen för andra eller orsakar fara för sig själv och andra kan bli 

ersättningsskyldiga. Exempel på situationer som leder till ersättningsskyldighet är 
vomering eller annat klottrande på olämpliga ställen, där festdeltagare som orsakar 

skadan inte förmår städa upp efter sig. Festdeltagare kan bli tvungna att betala 
ersättning på upp till 50€ som disciplinär åtgärd, beloppet fastställs av styrelsen. 

Utöver detta blir festdeltagare tvungna att betala skadestånd för eventuellt skadade 

fasta föremål eller inredning, ersättningsbeloppet fastställs av Österbottniska 
Delegationen. Ifall utrymmen eller dess inredning skadas under nationens 

tillställningar skall detta meddelas till Österbottniska Delegationen senast nästa dag. 
Om någon annan festdeltagares egendom kommer till skada på nationsvåningen, är 

det denne som besluter om ersättningsbelopp.  
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Nationens disciplinutskott ansvarar för att övervaka ordningen och disciplinen inom 
nationen. Vid upprepat skadebeteende kan disciplinutskottet tillkallas för att besluta 

om åtgärd. Om festdeltagaren inte betalar skadeståndet eller om beteendet 
upprepas, kan beslutas att festdeltagaren portas från kommande fester. Styrelsen 

kan ge varningar till festdeltagare då det är fråga om enstaka händelser. 

Festdeltagarna bör informeras om konsekvenserna innan festen börjar.  
Styrelsen diskuterar alltid varje fall skilt för sig på styrelsemöte.  
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