Nokian Palloseura
Sosiaalisen median ohjeistus

Sosiaalinen media
• Sosiaalisella medialla tarkoitetaan tässä ohjeistuksessa kaikkia
nettiyhteisöjä (Facebook, IRC- galleria, Messenger, Twitter, Instagram,
Snapchat ym.)
• Sekä verkossa olevia erilaisia blogeja ja kuva-arkistoja, joissa Internetkäyttäjällä on mahdollisuus kirjoittaa, kommentoida/jakaa
mielipiteitä, sekä erilaisia vieraskirjoja (guestbooks).

Yleiset neuvot ja suositukset
• Huolehdi siitä, että profiilisi turvallisuusasetukset ovat sellaiset, että et jaa julkisesti
tietoa mitä et halua jakaa.
• Jos olet itse yli 18-vuotias, harkitse tarkkaan kaveruutta alle 18-vuotiaiden kanssa.

• Mieti tarkkaan keiden kaveri todella haluat sosiaalisessa mediassa olla. Pienelle
ryhmälle tarkoitettu viesti saattaa levitä yllättävän laajalle.
• Harkitsemattomat kirjoitukset saattavat tulla vastaan myöhemmin elämässä.
• Mikäli sinulla on alle 18 v. kavereita ja olet itse yli 18-vuotias, huolehdi että et julkisesti
keskustele tai tuo profiilissasi tai statuksessasi ilmi:
• päihteiden käyttöön liittyviä asioita tai niiden seuraamuksia
• sukupuolisuhteisiin liittyviä asioita (tähän ryhmään kuuluvat myös sukupuolitaudit
ja arvostelut ihmisistä seksuaalisessa mielessä)
• jyrkkiä poliittisia tai uskonnollisia näkemyksiä
• etniseen taustaan tai mm. ihonväriin liittyviä kommentteja

Seuran pelaajat, vanhemmat ja jäsenet
• Älä kirjoita negatiivista seurasta, sen joukkueista, tai muista seuran jäsenistä sosiaalisessa
mediassa.
• yksi mielipide tai julkaisu saattaa leimata koko joukkueen, ryhmän tai seuran.
• kavereinasi olevat tai julkaisusi näkevät voivat ymmärtää julkisen purkauksesi, vitsisi, tai
huonon päiväsi väärin.
• Huomioi, että nettiyhteisöissä on ikärajat käyttäjille. Vanhemmat vastaavat alaikäisen käyttäjän
käyttäytymisestä antaessaan luvan osallistua yhteisöihin ennen ikärajan täyttymistä.

• Muista, että edustat seuraa myös vapaa-ajalla. Seura-asustuksen, seuran logon ja nimen
käyttäminen seuran imagolle epäedullisissa sosiaalisen median julkaisuissa on ehdottomasti
kiellettyä.

Muiden kunnioittaminen ja asiallisuus
• Seuran kantava arvo kaikessa toiminnassa on kunnioitus muita kohtaan. Respect. On kyse
sitten kanssapelaajista, erotuomareista, vastustajajoukkueesta, tai kilpailevasta seurasta
ja heidän kannattajistaan.
• Kunnioitus ja asiallisuus näkyy myös sosiaalisen median käyttäytymisessä ja sinne
tehtävissä Nokian Palloseuraan liittyvissä julkaisuissa.
• Jos kaikki ei ole aina mennyt omasta mielestä reilusti ja oikein ei sosiaalinen media ole
oikea paikka puida asioita julkisesti.
• Palautteen antoon on olemassa omat käytäntönsä, näistä lisätietoja seuran toimistolta:
toimisto@nokianpalloseura.fi
• Seuran jäsenet kirjoittavat Nokian Palloseuraa koskevat julkaisut ja palautteet omalla
nimellään, tai nimimerkillä positiivisia asioita. Ei trollausta ja häiriköintiä.
• Huomioithan, että tietokoneesi, nimimerkkisi ja profiilisi pystytään tunnistamaan
tarvittaessa.

Nokian Palloseura sosiaalisessa mediassa
• Nokian Palloseura Juniorit
• https://www.facebook.com/nopsjuniorit
• NoPS Edustus
• https://www.facebook.com/NoPs-Jalkapallo-293601877830/

