
Kevätkokoukseen 31.3.2019 on haluttu tuoda hallituksen hyväksymät tiukemmat ja 
yksityiskohtaisemmat säännöt tälle ryhmälle Saty, Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y., 
(myöhemmin pelkkä Saty-ryhmä), mikä ei ole sama kuin Suomen Airedalenterrieri r.y.n 
viralliset facebook sivut. Viralliset sivut erottaa koiranpää-logosta.

Alkuperäinen teksti:

Ryhmä on perustettu 27.3.2017 ryhmän ideoijan ja perustajan Katja Vottosen saatesanoin.
 Tervetuloa SATYn jäsenten omaan ryhmään!  

Alla ryhmän kuvaus., joka on myös Katja Vottosen kirjoittama.

Ryhmä on tarkoitettu Suomen Airedalenterrieri yhdistyksen jäsenille. Uudet jäsenet liitetään, kun 
jäsenyys on varmistettu, huomioi, että saatat saada yksityisviestin ylläpidolta tässä vaiheessa. 
Jäsenet esiintyvät omalla nimellään. Kuvat, jutut ja terveiset ovat tervetulleita samoin kysymykset 
ja keskustelu aiheesta kuin aiheesta. Henkilökohtaisuudet, syyttelyt ja muut asiattomuudet eivät 
kuulu tänne. Muista netiketti. Ylläpito voi tarvittaessa poistaa ryhmästä sekä epäasialliset 
kommentit että asiattomasti käyttäytyvän henkilön. Julkaisuja tai kommentteja ei tulisi poistaa paitsi
ylläpidon kehoituksesta/toimesta. Keskusteluiden kulku hankaloituu jos julkaisuja poistetaan tai 
muokataan massiivisesti.
Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y. on vuonna 1946 perustettu koko maan kattava rotujärjestö, 
joka pyrkii säilyttämään ja edelleen kehittämään tätä hienoa rotua. 

Tässä 22.3.2019 lisätyt kohdat, jotka tuodaan yhdistyksen kevätkokoukseen 31.3.2019 ja 
jäsenistö saa päättää hyväksytäänkö lisäykset. Jos ei hyväksytä, ryhmä suljetaan ja 
Facebookiin jää yhdistyksen viralliset sivut, joista poistetaan kommentointi mahdollisuus.

Ennen julkaisua, luethan Saty-ryhmän säännöt. 
 

Kirjoita siten että pystyt seisomaan sanojesi takana vielä myöhemminkin.
Mieti ennen julkaisua ja tarkasta teksti. Jos teet myöhemmin jo julkaistuun  tekstiin huomattavia 
muutoksia, ilmoita siitä esim. muoks, edit tai vastaava ja kerro lyhyesti mitä olet korjannut.

Älä itse poista tekstejä/kommentteja viestiketjuista. Näin luettavuus säilyy. 
Ennen kaikkea, kirjoita siihen sävyyn johon voit itsekin olla tyytyväinen, jos sinusta itsestäsi 
kirjoitettaisiin.

Ryhmässä ei hyväksytä muiden ihmisten mustamaalamista tai haukkumista. Henkilö joka ei kuulu 
Saty-ryhmään, ei kuulu tänne negatiivisen keskustelun merkeissä. Jokaisella on oikeus puolustaa 
itseään ja Saty-ryhmään kuulumattomilla henkilöllä, ei ole siihen mahdollisuutta. 

Kenenkään, ei edes omia, yksityisviestejä,sähköposteja tmv. ei saa julkaista. Ne poistetaan 
välittömästi. Kuuluvat edelleen kirjesalaisuuden piiriin.

Saty-ryhmän jäsenten keskinäinen estäminen ns. blokkaaminen on kielletty. Se hankaloittaa todella 
paljon keskustelun seuraamista. Aiheuttaa väärinkäsityksiä, ja tärkeää asiaa saattaa jäädä 
pimentoon. Ylläpito antaa kehotuksen estäjälle poistaa estot. Jos Saty-ryhmän jäsen ei kehotuksesta 
huolimatta poista estoja, hänet erotetaan Saty-ryhmästä. Jos tiedossa eston laittaneita, niistä on hyvä
kertoa ylläpidolle. Ylläpidon estosta poistetaan  ryhmästä. 



Ylläpito pidättää oikeudet sääntöjen muutoksiin sekä oikeuden katsoa tapauskohtaisesti jokainen 
sääntörikkomus ja seurauksena esim mykistää jäsen kuukaudeksi. Saty-ryhmästä poisto on 
äärimmäistapaus ja tehdään vain toistuvista sääntörikkomuksista.  Nämä säännöt on luotu mm. 
ryhmän jäsenten toivomuksien mukaisesti.
Ne on hyväksytty hallituksessa 22.3.2019. (Ja kevätkokouksessa 31.3.2019.)
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