SUOMENLINNASEURA RY
Viapori.fi-palvelimen käyttäjäsopimus ja -ohjeita
Mikä on viapori.fi-palvelin?
Viapori.fi-palvelimella sijaitsee sen käyttäjiä varten sähköpostipalvelin ja mahdollisesti muita
palveluita. Käyttäjät saavat viapori.fi-päätteisen sähköpostiosoitteen. Lisäksi palvelimella toimii
sähköpostilistoja suomenlinnalaisten omaa tiedotusta varten.
Kuka ylläpitää tätä palvelua?
Viapori.fi:n ylläpitää Suomenlinnaseura ry.
Kuka voi saada käyttöoikeuden?
Viapori.fi-käyttöoikeuden (rajoitetun sähköpostilaatikon) voi saada Suomenlinnassa asuva henkilö
tai saarella työtilaa tai liikettä pitävä yksityinen henkilö tai suomenlinnalainen yhdistys.
Käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen.
Alaikäisen käyttäjän puolesta tämän sopimuksen hyväksyy hänen huoltajansa.
Käyttöoikeuden päättyminen.
Käyttöoikeus päättyy, kun käyttöoikeuden myöntämisen edellytykset eivät enää täyty esim. saarelta
pois muuton seurauksena. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan, kun käyttöoikeus päättyy. Hän voi
pyynnöstään saada 3 kuukauden siirtymäajan, jonka aikana sähköpostiosoite vielä toimii. Mikäli
huomataan, että käyttöoikeuden edellytykset eivät enää täyty, Suomenlinnaseura voi lakkauttaa
käyttöoikeuden välittömästi.
Suomenlinnaseuralla on oikeus lakkauttaa käyttöoikeus varoituksen jälkeen, mikäli
käyttöoikeuksien haltija käyttää palvelinta kiellettyihin (ks. myöhemmin) tai laittomiin tai yleisesti
sopimattomiin tarkoituksiin. Jos tällainen toiminta on törkeää ja/tai vaarantaa tai häiritsee
merkittävästi muiden käyttäjien yhteyksien toimivuutta, sähköpostiosoite voidaan sulkea
välittömästi. Tällöin ko. käyttäjään pyritään saamaan yhteys jälkikäteen ja neuvottelemaan asiasta
ennen lopullista käyttöoikeuden lopettamista.
Palvelun luotettavuudesta.
Suomenlinnaseura haluaa kaikkien käyttäjien ymmärtävän, että kyseessä on vapaaehtoisvoimin
ylläpidettävä palvelu, jonka luotettavuutta ja huoltovarmuutta ei voida taata. Suomenlinnaseura ei
hyväksy minkäänlaisia korvausvaatimuksia johtuen esimerkiksi postin tai muun tiedon katoamisesta
tai sen käsittelyn viivästymisestä tai yhteyksien toimimattomuudesta. Palvelimen ylläpitäjänä
Suomenlinnaseura pyrkii pitämään yhteydet mahdollisimman toimivina. Silloin kun käyttäjä haluaa
esimerkiksi varmasti toimivan sähköpostiosoitteen tai mahdollisuuden soittaa vikapalveluun
kaikkina vuorokaudenaikoina, hänelle suositellaan kaupallisten palvelinyritysten palveluita.
Sähköpostilaatikon koosta.
Viapori.fi-käyttäjien käytettävissä olevan postilaatikon kokoa ei ole toistaiseksi rajoitettu. Tilanne
tulee muuttumaan ja Suomenlinnaseura varaakin oikeuden rajoittaa käytettävissä olevaa tilaa
tarpeen mukaan. Asiasta ilmoitetaan käyttäjille sähköpostitse.
Käyttäjiltä kielletyt asiat.
Viapori.fi-palvelimen kautta on kiellettyä harjoittaa ns. tiedostojen jakamista (esimerkiksi
musiikkitiedostoja jakavat ohjelmat). Samoin on kiellettyä palvelimen käyttäminen laittoman
materiaalin levittämiseen tai säilyttämiseen. Näitä sääntöjä rikkovilta voidaan poistaa käyttöoikeus
ilman ennakkovaroitusta.

Käyttäjien tietoturva ja yksityisyyden suoja.
Suomenlinnaseura pyrkii pitämään palvelimen käyttäjien kannalta turvallisena ja luotettavana.
Seura ei kuitenkaan vastaa mahdollisista vahingoista palvelimen tietoturvan rikkoutuessa.
Palvelimen käyttäjät ovat itse vastuussa omasta palvelimella pidettävästä tai sen kautta
välitettävästä materiaalista.
Seura pitää palvelimen käyttäjistä rekisteriä, johon taltioidaan käyttäjien nimet ja yhteystiedot
tietoturvasyistä. Tähän rekisteriin on pääsy ainoastaan palvelimen ylläpitäjillä. Seuralla on myös
oikeus luovuttaa näitä tietoja alueen verkkoyhteyksien tarjoajille vianetsintä- ja
tietoturvatarkoituksiin.
Tämän sopimuksen voimassaolosta.
Lähettämällä tämän lomakkeen käyttäjä astuu sopimussuhteeseen Suomenlinnaseuran kanssa.
Sopimuksen voi kumpi tahansa osapuoli purkaa milloin tahansa, mikä johtaa käyttöoikeuden
päättymiseen Viapori.fi-palvelimella. Suomenlinnaseura pyrkii pitämään sopimuksen voimassa ja
palvelimen toiminnassa parhaansa mukaan, ja jos jostain syystä palvelin joudutaan tulevaisuudessa
lopettamaan, siitä pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin ja miettimään korvaavia ratkaisuja käyttäjien
hyväksi. Suomenlinnaseura pidättää oikeuden muuttaa tämän sopimuksen sisältöjä ja ehtoja
ilmoittamalla siitä käyttäjille sähköpostitse.
Toimita täytetty lomake Jermu Koivukoskelle, C 58 A 1
Olen lukenut yllä olevat ohjeet ja käyttöehdot, ymmärrän ja hyväksyn ne.
Päiväys: _______________________________________
Käyttäjätunnus: ______________________________________________________________
(etunimi.sukunimi@viapori.fi, yhdistys@viapori.fi):
Allekirjoitus: ________________________________________________________________
Puhelinnumero:__________________________________
Osoite Suomenlinnassa, johon tunnuksen salasana toimitetaan:
______________________________________________________________________
Yhteenveto:
Viapori.fi-palvelinta ylläpitää Suomenlinnaseuran talkoovoimin.
Sinulla voi olla viapori.fi-osoite, jos asut tai toimit Suomenlinnassa ja olet hyväksynyt tämän
sopimuksen.
Ilmoita poismuutosta, niin saat pitää osoitteesi siirtymäajan.
Sähköpostilaatikkosi koko on toistaiseksi rajaton, mutta pidä sen käyttö kohtuullisena, sillä
tilanne tulee muuttumaan.

