SOSIAALINEN MEDIA

SOSIAALINEN MEDIA
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan tässä kaikkia nettiyhteisöjä (Facebook, IRCgalleria, Messenger, Twitter..) ja verkossa olevia kuva-arkistoja, joissa internetkäyttäjällä on mahdollisuus kommentoida/antaa mielipiteitä, sekä erilaisia
vieraskirjoja/questbooks.

MTK:n henkilöstö
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Huolehdi, että asetuksesi ovat sellaiset, että et näytä kaikille kaikkea.
Harkitse kaveruutta alle 18 – vuotiaiden kanssa (jos ylipäätään itse yli 18 v).
Mieti tarkkaan haluatko olla luistelijoiden kaveri – sinulla saattaa olla joskus vastuuryhmässäsi näitä
luistelijoita.
Mikäli sinulla on alle 18 v kavereita, huolehdi, että et julkisesti keskustele tai tuo profiilissasi tai
statuksessa ilmi
o alkoholin käyttöön liittyviä asioita tai seuraamuksia
o sukupuolisuhteisiin liittyviä asioita, tähän ryhmään myös sukupuolitaudit ja arvostelut
ihmisistä seksuaalisessa mielessä
Älä kirjoita työnantajasta tai työtovereista pahaa julkisesti.
o yksi mielipide saattaa leimata koko työpaikan ja – yhteisön
o kavereina olevat luistelijat voivat ymmärtää huonon päiväsi väärin
Huomioi, että nettiyhteisöissä on ikä-rajat käyttäjille.
Muista, että olet töissä MTK:ssa vaikka olisit vapaa-ajalla.
MTK:n työntekijät vain kehuvat ja kannustavat, sekä omia luistelijoita, että muiden seurojen
luistelijoita.
Muista myös käytös arvostellessasi tuomareita ja kilpailun järjestäjiä.

Luistelijat, sekä vanhemmat
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Huolehdi, että asetuksesi ovat sellaiset, että et näytä kaikille kaikkea.
Harkitse kaveruutta alle 18 – vuotiaiden kanssa (jos ylipäätään itse yli 18 v).
Mieti tarkkaan haluatko olla kaikkien kaveri .
Mikäli sinulla on alle 18 v kavereita ja olet itse yli 18-vuotias, huolehdi, että et julkisesti keskustele
tai tuo profiilissasi tai statuksessa ilmi
o alkoholin käyttöön liittyviä asioita tai seuraamuksia
o sukupuolisuhteisiin liittyviä asioita, tähän ryhmään myös sukupuolitaudit ja arvostelut
ihmisistä seksuaalisessa mielessä
Älä kirjoita seurasta ja seuran luistelijoista pahaa.
o yksi mielipide saattaa leimata koko joukkueen, ryhmän ja/tai seuran
o kavereina olevat luistelijat voivat ymmärtää huonon päiväsi väärin
Huomioi, että nettiyhteisöissä on ikä-rajat käyttäjille. Vanhemmat vastaavat alaikäisen käyttäjän
käyttäytymisestä antaessaan luvan osallistua yhteisöihin ennen ikärajan täyttymistä.
Muista, että olet MTK:n luistelija myös vapaa-ajalla.
MTK:n luistelijat ja heidän vanhempansa vain kehuvat ja kannustavat, sekä omia luistelijoita, että
muiden seurojen luistelijoita.
MTK:n luistelijat kirjoittavat vieraskirjoihin vain omalla nimellään tai nimimerkillä positiivisia asioita.
Huomioithan, että tietokoneesi tunnistetaan tarvittaessa.
Muista myös käytös arvostellessasi tuomareita ja kilpailun järjestäjiä.
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