
Resonanssin ryhmäkeskustelusäännöt

Kohtele muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan.

Jos huomaat asiatonta tai sääntöjen vastaista käytöstä, huomauta kyseiselle henkilölle asiasta, ja 
tarpeen vaatiessa ota yhteyttä ylläpitäjiin.

Keskustellessa pitäydy asiassa, äläkä hyökkää muita keskustelijoita kohtaan, vaikka olisitkin eri 
mieltä. Älä myöskään tee oletuksia henkilöiden identiteetistä, sukupuolesta tai muista vastaavista 
ominaisuuksista.

Noudata työturvallisuusperiaatetta: Älä siis lähetä kanavalle väkivaltaista, pornografista tai muutoin
sopimatonta sisältöä, jota et toivoisi esimerkiksi kollegoidesi näkevän.

Ole avoin muiden ideoille ja näkemyksille ja kunnioita muita keskustelijoita. 

Kaikentyyppinen rasismi, seksismi ja muut syrjinnän muodot ovat ehdottoman kiellettyjä. 
Resonanssin turvallisen tilan periaatteita tulee noudattaa keskustellessa.

Keskustelun viralliset kielet ovat suomi ja englanti.

Aihe kanavalla on vapaamuotoinen, kunhan yllä olevia sääntöjä noudatetaan keskustellessa. 
Ylläpitäjillä on oikeus antaa sääntöjen rikkojille varoituksia, poistaa epäsopivia viestejä, ja jos 
tarpeellista, myös poistaa sääntöjä rikkonut henkilö kanavalta.

Resonanssi’s group conversation rules

Treat others like you would like to be treated by others.

If you notice behaviour that is incorrect or against these rules, notify the person in question, and if 
needed, contact the administrators for further action.

While talking, stay on topic, and don’t attack other people in the conversation, even if you wouldn’t
agree with them. Also, don’t assume other person’s identity, gender or any other equivalent 
attribute.

Follow the safe-for-work-principle: Don’t send messages that include violence, pornography or 
other types of disturbing content. Don’t post anything you wouldn’t like for example your 
colleagues to see.

Be open minded of people’s ideas and thoughts, and respect others in the channel.

All types of racism, sexism and other forms of discrimination are absolutely forbidden. 
Resonanssi’s safe space principles must be followed while conversing.

The official language of the conversations are finnish and english.

The topic of the conversations is free as long as the above rules are followed. Administrators have 
all the rights to give warnings to rule breakers, delete messages that are not allowed, and if needed, 
also ban the person breaking the rules.


