Osakkaiden ja jäsenten keskustelualueiden pelisäännöt
Keimolan keskustelualueelle voivat kirjoittaa osakkaat ja jäsenet. Kumpikin omille
alueilleen. Kirjoittaminen tapahtuu omalla nimellä ja kirjautumalla Nexgolf tunnusten avulla.
Keimolan kotisivun ja myös keskustelualueen ylläpitäjä on Keimola Golf Club Oy. Ylläpitäjä
hallinnoi ja valvoo siellä tapahtuvaa kirjoittelua moderaattorien avulla. Kirjoittelua
ohjaamaan on luotu oheisia suosituksia ja sääntöjä. Moderaattorit seuraavat
keskustelualueella sääntöjen ja hyvien tapojen noudattamista jälkimoderoinnin avulla.
Moderaattorin toimesta voidaan keskustelualueelta poistaa kirjoituksia ja myös henkilöiden
kirjoitusoikeuksia peruuttaa. Moderoinnista vastaa kunkin hallituksen jäsen, jolle tehtävä
on kyseisessä hallituksessa annettu. Asiattomista viesteistä voi ilmoittaa moderaattoreille
sähköpostitse osoitteeseen moderaattori@keimolagolf.com
SUOSITUKSET
• Viestien kieli- ja kirjoitusasun edellytetään olevan sellaista, että teksti on helposti
luettavaa. Käsittele vain yhtä aihetta kerrallaan.
• Kirjoitusten tulee olla asiallisia ja aiheessa pysyviä. Kirjoita vain otsikon aiheesta.
Lukeminen helpottuu ja asiasta saa paremmin selvää. Ketjun aiheesta poikkeavat
kommentit voidaan poistaa.
• Älä keskity toisten kirjoittajien arvosteluun tai solvaamiseen. Kirjoituksissa ei suositella
käytettäväksi henkilöiden nimiä.
• Älä levitä huhuja tai valheita ja perustele kantasi ymmärrettävästi
• Jos esittelet kirjoittamasi asian faktatietona, niin mainitse samalla tietolähde
• Huhuja käsiteltäessä on syytä tehdä selväksi, onko kyse omista arvailuista, toiveista vai
todellisista tiedoista.
SÄÄNNÖT
• Kirjoittaja vastaa itse kirjoituksistaan. Ylläpitäjä ei ota kirjoitusten osalta minkäänlaista
vastuuta
• Ylläpitäjä ei kommentoi viestejä tai toimita niitä eteenpäin, ilman että kysymyksessä on
poliisiasia tai oikeuden vaatimus
• Sivustolta poistetaan automaattisesti kaikki 14 kuukautta vanhemmat aiheet ja
viestiketjut. Kirjoittajan pyynnöstä viestejä ei poisteta.
• Viestejä ei muokata moderaattorin toimesta. Sääntöjä rikkovat tai muuten sopimattomat
viestit poistetaan. Moderaattori ei perustele päätöksiään. Viestien moderointi ei ole
myöskään ylläpitäjän velvollisuus. Moderointiin liittyvä arviointi on keskustelualueella
kielletty.
• Toisen kirjoittajan tekstin lainaamisen yhteydessä tekstin muuttaminen on kiellettyä.
Tarvittaessa lainaa vain oleellinen osa viestistä siten, että alkuperäinen ajatus säilyy
lyhennyksestä huolimatta. Älä lisää mitään omaa tekstiä lainaukseen.
• Kaikenlainen palveluiden tai tarvikkeiden mainostaminen ja myyminen on
keskustelualueella kielletty.
• Ylläpitäjällä on oikeus säilyttää sivustolta poistettuja viestejä, mikäli katsoo siihen olevan
perusteita. Tällöin ylläpitäjä ilmoittaa asiasta viestin kirjoittajalle. Muilta osin ylläpitäjä
toimii golfyhteisön tietosuojaselosteen mukaisesti.

