HARJUN KIEKON SOSIAALISEN MEDIAN OHJEISTUS
PERUSPERIAATTEET
Harjun Kiekko kannustaa joukkueitaan
aktiivisuuteen kaikissa sosiaalisen
median kanavissa. Parhaimmillaan ne
toimivat erinomaisena
vuorovaikutusvälineenä joukkueen ja
sen sidosryhmien välillä. Sosiaaliseen
mediaan pätee kuitenkin loistavasti
sanonta ”hyvä renki, mutta huono
isäntä”. Yhdellä harkitsemattomalla
viestillä voi olla negatiivinen vaikutus
sekä oman joukkueen että seuran
toimintaan pitkän aikaa.

Harjun Kiekon toimintaa ohjaavia arvoja
ovat mm. tasa-arvo, suvaitsevaisuus,
keskinäinen kunnioitus ja yhteisöllisyys.
Kunnioitamme suuresti yksilöiden
sananvapautta. Viestiessämme seuran
tai joukkueen edustajina on kuitenkin
toivottavaa pitää mielessä, ettei viestintä
olisi ristiriidassa seuran arvojen kanssa.
Lisäksi on huomioitava, että vaikka
toimihenkilö kommentoisikin
yksityishenkilöinä, niin sanat ”meillä
seurassa” tai ”meillä joukkueessa” ,
muuttavat helposti tilannetta.

Mainittujen seuran arvojen lisäksi on
hyvä miettiä myös oman joukkueen, sen
yhteistyökumppanien, pelaajien
vanhempien ja muiden sidosryhmien
arvomaailmaa. Kun sosiaalista mediaa
käytetään joukkueen virallisena
viestintäkanavana, on lain ja asetusten
lisäksi huomioitava myös
Jääkiekkoliiton säännöt ja ohjeet.
Kilpailusääntöjen mukaan mm. liikkuvan
kuvan lähettäminen kotiotteluista on
kielletty ilman Jääkiekkoliiton lupaa.

TOIMINTAOHJEET
1. Mieti mitä haluat sanoa ja miten sanomasi tulkitaan varmasti oikein. Kirjoituksistasi ja kuvista jää jälki, jota voi olla mahdotonta poistaa.
Älä siis julkaise mitään, mitä et halua tulevien sidosryhmiesi lukevan vielä vuosien päästä.
2. Kunnioita toisia myös verkossa ja muista hyvät käytöstavat. Tee yhteistyötä, kuuntele ja ole asiallinen, kun olet eri mieltä asioista, äläkä
provosoidu. Mikäli vastapuolen toiminta ärsyttää, mieti ennen vastaamista haluaisitko lukea samanlaisia kirjoituksia omasta joukkueestasi.
3. Noudata lakia. Muista jaettavan materiaalin tekijänoikeudet ja varmista, että voit jakaa itse ottamasi kuvat loukkaamatta perusoikeuksia.
Mikäli olet epävarma kuvien julkistamisesta tai tekijänoikeuksista, kysy apua seuralta. Muista myös luottamuksellisuus ja
yksityisyydensuoja.
4. Muista, että joukkueesi tai seurasi verkkoidentiteetti määrittää millaisena meidät nähdään. Harkitse tuotko julki omia mielipiteitäsi vai
ovatko kirjoitukset sellaisia, mitkä koko joukkue tai seura voi allekirjoittaa. Muista myös seuran päihdepelisäännöt - aikuisillekaan
tarkoitetuissa julkaisuissa ei ikinä alkoholia, tupakkatuotteita tai nuuskaa! Jaa ne halutessasi henkilökohtaisissa kanavissasi.
5. Varmista että jakamiesi linkkien takana oleva tieto on asiallista ja turvallista myös nuorimmille seuraajillesi.
6. Pidä taso korkeana, tarkista teksti vielä ennen lähettämistä kirjoitus- ja ajatusvirheiden varalta.
7. Lähetä!

