
 

Harrastamisen Suomen mallin WhatsApp-ryhmän säännöt 
 
Elokuussa 2022 avattava ryhmä on tarkoitettu kunnissa Harrastamisen Suomen mallia koordinoiville 
henkilöille. Ryhmässä voi kysyä ja keskustella matalalla kynnyksellä Harrastamisen Suomen malliin liittyvistä 
asioista. Ryhmään liitytään täyttämällä liittymislomake. 
 
Ketkä ryhmää ylläpitävät? 
Ryhmää ylläpitävät Tarja Vartiainen, Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen koordinaattori ja Hanna Nordström, 
Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton viestintäkoordinaattori. Jos sinulla on jotakin kysyttävää ryhmästä, ota yhteyttä 
Tarja Vartiaiseen p. 050 577 8907 tai tarja.vartiainen@oph.fi 
 
Mitä ryhmään kuuluminen tarkoittaa? 
Huomioithan, että keskusteluun kirjoitetut viestit näkyvät kaikille ryhmän jäsenille. Älä siis kirjoita ryhmään 
arkaluonteisia tai luottamuksellisia asioita. Älä myöskään lähetä äänitteitä, kuvia tai videoita missä esiintyy henkilö tai 
henkilöitä, joilta ei ole lupaa julkaisuun. Lisäksi on tärkeää ymmärtää ja hyväksyä, että kuka tahansa ryhmäläinen 
saattaa tallentaa numerosi omaan puhelimeensa. Jos haluat pitää taukoa ryhmän viesteistä, voit mykistää ryhmän. 
WhatsApp tarjoaa vaihtoehtoja kahdeksan tuntia, yksi viikko tai yksi vuosi. Voit myös milloin tahansa ottaa mykistyksen 
pois, jolloin saat taas ilmoituksia ryhmästä. Ryhmästä voi myös poistua milloin tahansa, mutta jos haluat sen jälkeen 
takaisin ryhmään, sinun pitää pyytää uudelleen liittämistä liittymislomakkeella. 
 
Miten käyttäydyn ryhmässä? (Harrastamisen Suomen mallin WhatsApp-etiketti) 
Seuraavien sääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta kaikki ryhmäläiset tuntevat olonsa mukavaksi ja turvalliseksi: 
1. Noudata kaikessa keskustelussa hyviä tapoja ja kohtele arvostavasti muita ryhmäläisiä. 
2. Kiusaaminen ja muu loukkaava tai epäasiallinen käytös on ehdottomasti kielletty. Jos ylläpito havaitsee ryhmässä 
tällaista käytöstä, asiasta annetaan huomautus. Jos kiusaaminen jatkuu huomautuksesta huolimatta, ylläpidolla on 
oikeus poistaa kiusaaja ryhmästä. 
3. Älä anna WhatsApp-ryhmästä saamaasi puhelinnumeroa ryhmän ulkopuolisille henkilöille ilman, että kysyt luvan 
numeron omistajalta. 
4. Pidä viestien määrä kohtuullisena. Laita mieluummin pidempiä viestejä kuin monta lyhyttä viestiä samasta asiasta 
peräkkäin. Vältä myös kahdenkeskiset keskustelut, jotka kuuluvat yksityisviesteille. 
5. Älä lähetä ryhmissä mitään luvatonta julkaisua, kuten kuvia tai videoita, joihin ei ole lupaa niissä esiintyviltä 
henkilöiltä. 
 
Sääntöjen hyväksyminen 
Kun pyydät liittymistä ryhmään, ilmoitat ymmärtäväsi ja hyväksyväsi nämä säännöt. 
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