KESKUSTELUN
SÄÄNNÖT

DISCUSSION AREA
RULES

1. Ole ystävällinen ja kunnioittava

1. Be kind and respectful

Keskustelun aihepiiri on haastava, ja tämä on
hyvä huomioida pitämällä erityistä huolta
keskustelun laaduista ja sävyistä. Tämän on
tarkoitus olla tila jossa jokainen yhteisömme
jäsen voi turvallisesti jakaa kokemuksiaan ja
ideoitaan. Huomioi kuitenkin kirjoittaessasi,
että keskustelu näkyy julkisesti kaikille, joilla
on alueen linkki.

This topic is challenging, and we need to take
particular care in the tone of the
discussion. This is meant to be a space where
every member of our community is able to
safely share their experiences and ideas.
Please be aware though, that this discussion is
publicly visible to everyone who has the link
to the discussion area.

2. Kunnioita toisten yksityisyyttä

2. Respect others’ privacy

Älä puhu muista ihmisistä nimillä tai niin että
henkilöt voisivat olla millään tavalla
tunnistettavissa

Do not speak about others with names or in
any way they can be recognized.
3. Keep it to the topic

3. Pysy aiheessa
Tämä on avoin keskustelualusta, mutta muista
miksi olemme täällä. Tahallinen provosointi,
trollaaminen tai ilkeät vitsit eivät kuulu tänne.
Älä aloita uutta ketjua aiheesta josta on jo
oma keskustelualue, vaan kommentoi jo
olemassa olevaan keskusteluun.

This is an open discussion forum but
remember why we are here. Any provoking,
trolling or rude jokes do not belong here. Do
not start new threads about a subject that is
already under discussion, instead comment on
the threads that others have started.
4. Do not discriminate

4. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä
Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän,
alkuperän, kansallisuuden, seksuaalisen
suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai
-ilmaisun, koon, sosioekonomisen taustan,
terveydentilan, vammaisuuden tai uskonnon
perusteella.
5. Moderaattorit voivat poistaa viestejä
alustalta jos ne rikkovat sääntöjä.
Nämä päätökset ovat lopullisia.
6. Jos havaitset sääntörikkomuksia, voit
tarvittaessa olla yhteydessä
moderaattoreihin (grp-cocmoderators@helsinki.fi).

Towards someone’s ethnicity, nationality,
sexual orientation, gender expression, age,
size, socio-economic background, mental
health, religion or ability etc.
5. Moderators may delete messages if they
are violating these rules.
These decisions are final.
6. You may contact moderators if you
notice violation of these rules (grp-cocmoderators@helsinki.fi).

