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Kilpirauhasliiton verkkovertaistoiminnan säännöt
Nämä säännöt ohjaavat Kilpirauhasliitto ry:n ylläpitämien verkkovertaisryhmien toimintaa.
Verkkovertaisryhmät sisältävät liiton ylläpitämät Facebook-ryhmät sekä chatit. Henkilö hyväksyy säännöt
sillä hetkellä, kun hän liittyy Facebook-ryhmän tai chatin jäseneksi.
Suomen Kilpirauhasliiton ylläpitämiin verkkovertaisryhmään voi liittyä kuka tahansa ryhmän kuvauksessa
määriteltyyn kohderyhmään kuuluva. Ryhmiin tai chat-keskusteluihin liittyminen ei edellytä
Kilpirauhasliiton jäsenyyttä. Kilpirauhasliitto voi tarvittaessa viestiä tai tiedottaa ryhmiin, mutta
tarkoituksena on, että ryhmään kuuluvat luovat itse varsinaisen sisällön.
Ylläpito: Verkkovertaisryhmiä ylläpitää Suomen Kilpirauhasliitto ry. Ylläpitäjinä toimivat liiton mandaatilla
vapaaehtoiset verkkovertaiset sekä liiton työntekijät. Ylläpitäjät huolehtivat verkkovertaisryhmästä
riippuen esimerkiksi jäsenpyyntöjen hyväksymisestä, keskustelun seuraamisesta sekä sääntöjen
noudattamisesta. Ylläpitäjillä on oikeus poistaa keskusteluryhmän ohjeistusten tai yhdistyksen sääntöjen
vastaisia viestejä ja varoittaa jäsentä tai osallistujaa toiminnastaan. Mikäli sääntöjen vastainen toiminta
jatkuu, sääntöjä rikkova jäsen voidaan poistaa ryhmästä. Mikäli rike katsotaan vakavaksi, voidaan jäsen
poistaa ilman ennakkovaroitusta. Ylläpitäjät voivat halutessaan ottaa osaa keskusteluun. Ylläpitäjät ottavat
osaa keskusteluun omina itsenään, elleivät he erikseen mainitse kommentoivansa ylläpitäjän roolissa.
Luottamuksellisuus ja yksityisyys: Ryhmässä käydyistä keskusteluista tai ryhmään kuuluvista henkilöistä ei
ole luvallista puhua ryhmän ulkopuolisille. Suomen Kilpirauhasliitto ei kuitenkaan ole vastuussa siitä, mikäli
keskusteluissa jaetut asiat leviävät sen ulkopuolelle. Jokaisen on syytä harkita, mitä ja kuinka paljon haluaa
omasta itsestään ja terveydestään jakaa. Myöskään läheisen sairaudesta, oireista tai lääkitykset ei saa
julkisesti kertoa ilman asianomistajan suostumusta.
Vastuuvapauslauseke: Suomen Kilpirauhasliiton ryhmissä kaikilla ryhmään hyväksytyillä tai chatkeskusteluun osallistuvilla on yhtäläinen oikeus aloittaa keskusteluja ja kommentoida muiden julkaisuja.
Kilpirauhasliitto ei kuitenkaan voi taata kaiken ryhmästä löytyvän tiedon oikeellisuutta. Virheellinen tieto
pyritään korjaamaan, mutta vapaaehtoisilla verkkovertaisilla tai liiton työntekijöillä ei ole velvollisuutta sitä
tehdä. Näin ollen edellä mainitut henkilöt eivät ole vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen
olemassaolosta tai niiden käytöstä.
Markkinointikielto: Ryhmässä ei ole sallittua markkinoida omia tuotteita tai palveluita, mikäli niistä koituu
suosittelijalle henkilökohtaista taloudellista hyötyä.
Laillisuus: Ryhmään kuuluvia velvoittaa Suomen laki. Yksityisen henkilön suorittama lääkkeiden myynti ja
edelleen välittäminen ovat näin ollen ryhmässä kiellettyjä. Ryhmän jäseniä velvoittavat myös
tekijänoikeudet.
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry:llä on oikeus tarkentaa ja muuttaa keskusteluryhmä sääntöjä.

