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1. JOHDANTO  
 
Tämä on Mikkelin Palloilijat ry:n viestintäsuunnitelma. Suunnitelman on laatinut 
hallitus. Suunnitelman tarkoituksena on selkeyttää seuran viestintää ja luoda 
yhtenäiset pelisäännöt seuran sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Suunnitelma 
tulee nähtäväksi seuran nettisivuille ja siihen sitoutetaan kaikki seuran viestinnästä 
vastaavat tahot seuran hallituksesta yksittäisen joukkueen käyttöoikeudet omaavaan 
vanhempaan.  
 

1.1. Seuran tavoite ja tehtävä  
 
Mikkelin Palloilijat ry jalkapallon erikoisseura, joka on perustettu vuonna 1929.  

1.2. Seuran arvot  
 
Mikkelin Palloilijat ry:n arvoja ovat yhteiskuntavastuu, kunnioittaminen ja 
kannustaminen, yksilöllisyys ja iloisuus. 
 
Yhteiskuntavastuulllisena toimijana huomioimme toiminta-alueemme sekä 
–ympäristömme. Tämän osoitamme toimimalla laaja-alaisesti ja aktiivisesti 
etelä-savolaisessa jalkapalloelämässä. Me teemme yhteistyötä muiden seurojen 
kanssa, emmekä ole kateellisia siitä, jos lapset ja nuoret löytävät liikunnallisen 
elämäntavan jostain muualta kuin jalkapallon parista. 
  
Kunnioitamme toisiamme pelaajina, vastustajina, vanhempina, valmentajina, 
kannustajina - ihmisinä. Jalkapallon ohella kannustamme pelaajiamme 
monipuoliseen ja riittävään liikuntaan. 
  
Työmme keskiössä on kuitenkin yksilö, pelaaja, joka itse määrittelee omat 
tavoitteensa jalkapallon suhteen ja seura tukee pelaajia näissä ratkaisuissa. 
  
Iloisuuden tulee näkyä toiminnassamme ulospäin, emme ole ryppyotsaista porukkaa, 
jonka ainut missio on jalkapallo.  
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2. SISÄINEN VIESTINTÄ  
 
Sisäisen viestinnän kohderyhmänä ovat seuran hallitus, joukkueiden valmentajat ja 
toimihenkilöt sekä pelaajat vanhempineen.  
 
Tavoitteenamme on informoida ja yhdistää seurassa toimivia henkilöitä ajantasaisella 
ja selkeällä tiedottamisella eri tapahtumista ja asioista.  
 
Käyttämiämme viestintäkanavia ovat seuran kotisivut, myClub, seuran Facebook 
sekä joukkueiden, jojojen ja johtokunnan sisäiset WhatsApp -ryhmät.  
 
Seuran kotisivuilta (www.mikkelinpalloilijat.fi) löytyy seuran perustiedot. Seuran 
jäsenet voivat näillä sivuilla tutustua mm. seuran sääntöihin, historiaan, visioon ja 
arvoihin sekä pelaajapolkuun. Sivuilta löytyvät myös seuran toimihenkilöiden 
yhteystiedot sekä jokaisen joukkueen yhteystiedot.  
 
Jokaisen joukkueen omalle sivulla näkyy joukkueessa pelaavat juniorit ja 
toimihenkilöt. Lisäksi sivuilla tiedotetaan joukkueen tapahtumista sekä harjoittelu- ja 
ottelutapahtumista. 
 
Mikkelin Palloilijoiden myClub -palvelussa (www.mp.myclub.fi) tiedotetaan seuran 
jäseniä, toimihenkilöitä ja pelaajia harjoituksista, otteluista ja ajankohtaisista asioista. 
Palvelun avulla voidaan myös lähettää sähköpostitiedoitteita tarkoin kohdistetulle 
joukolle. 
 
Seuran facebook-sivut (www.facebook.com/mikkelinpalloilijat) toimii seuran 
edustusjoukkueen tiedotuskanavana.Täällä ilmoitamme joukkueen ja yksittäisten 
pelaajien kuulumisia ja uutisia. Otteluennakot ja -raportit on luonnollisesti luettavissa 
facebook -sivujen kautta. Facebookin kautta saadaan myös julkaistua otteluihin 
liittyvää videomateriaalia. 
 
Seuran junioreiden facebook -sivuilla 
(https://www.facebook.com/mikkelinpalloilijoidenjuniorit) kerrotaan junioreihin 
liittyvistä tapahtumista ja uutisoidaan junioreiden käymiä otteluita. 
 
Lisäksi juniorijoukkueilla voi olla olla omat facebook -sivunsa. 

 
WhatsApp-ryhmiä on perustettu ensisijaisesti joukkueiden ja toimihenkilöiden 
sisäiseen viestintään. Viestintä on kaksisuuntaista. Ryhmissä tiedotetaan 
harjoitusaikojen muutoksista, pääsystä harjoituksiin, palavereista ym. Nuorempien 
pelaajien joukkueiden WA -ryhmissä ovat vanhemmat ja joukkueiden toimihenkilöt, 
mutta vanhemmissa juniorijoukkueissa mm. pelaajilla ja valmentajilla voi olla omat 
ryhmänsä, joihin ei vanhemmilla ole asiaa.  

http://www.facebook.com/mikkelinpalloilijat
https://www.facebook.com/mikkelinpalloilijoidenjuniorit
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3. ULKOINEN VIESTINTÄ  
 
Ulkoisen viestinnän kohderyhmä on laajempi kuin sisäisen viestinnän kohderyhmä, 
vaikka kanavat ovat osittain samat. Ulkoisella viestinnällä tavoitamme mm. 
mainostajat, tukijat, muut seurat Mikkelissä ja Etelä-Savossa, Palloliiton, mahdolliset 
uudet harrastajat sekä pelaajien sukulaiset toisilla paikkakunnilla. Tässä 
tavoitteenamme on toiminnan näkyväksi tekeminen laajalla rintamalla. Luotamme 
viestinnässä positiivisuuteen ja avoimuuteen.  
 
Kanavina käytämme seuran kotisivuja, facebookia sekä paikallista lehdistöä. Seuran 
kotisivut toimivat ulospäin yhtenä seuramme käyntikorttina.  

 
Lehdistö on läheinen yhteistyökumppanimme. Etelä-Savon maakunnallinen lehti 
Länsi-Savo julkaisee juttuja edustusjoukkueen taustoista ja otteluista sekä 
vanhimpien juniorijoukkueiden otteluista. Otteluraportit laatii edustusjoukkueen 
toiminnassa mukana olevat, pääsääntöisesti joukkueenjohtaja tai edustujoukkueen 
nimeämä tiedottaja. 
  
Lehdistötiedotteilla infotaan paikallista mediaa (valmis jakelulista) seurassa 
tapahtuvista merkittävistä asioista, kuten valmentaja- ja pelaajasopimuksista. 
 
Tiedotamme toiminnasta näkyvästi kahdesti vuodessa ilmestyvällä Maalitykki 
-seuralehdellä, joka jaetaan jokaiseen Länsi-Savon tilaajatalouteen. Maalitykissä on 
laajoja juttuja edustusjoukkueesta, pelaajista, junioreista ja seuratoimijoista. Lisäksi 
Maalitykkiin saavat yhteistyökumppanimme oman viestinsä näkyviin. 
 
Edellä mainittujen kanavien lisäksi seuran ulkoista viestintää hoitavat kaikki 
pelaajamme ja seuramme toimihenkilöt sekä kannattajamme face to face 
-periaatteella. Seuran vaatteet päällä he edustavat seuraa ja heidän välityksellään 
seuran ulkopuoliset henkilöt muodostavat kuvaa seurasta ja sen toiminnasta.  
 
Edellytämme pelimatkoilla, peleissä ja turnauksissa pelaajilta, toimihenkilöiltä ja 
kannattajilta asiallista ja kunnioittavaa käyttäytymistä tuomareita, vastustajia ja omia 
toimijoita kohtaan.  
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4. VIESTINNÄN PELISÄÄNNÖT  

4.1. Seuran tiedottajat  
 
Onnistunut viestintä vaatii tiettyjä pelisääntöjä. Kuka tahansa ei voi kertoa mitä 
tahansa seuran nimissä.  
 
Hallitus vastaa pääosin seuran ulkoisesta viestinnästä. Seuralta pyydetyt lausunnot 
ohjataan hallituksen suuntaan ja se päättää keskuudestaan, kuka on paras henkilö 
vastaamaan asiaan seuran nimissä. Hallitus valvoo kotisivuilla ja facessa tapahtuvaa 
viestintää ja on oikeutettu poistamaan asiattomat tai kanavaan muuten 
kuulumattomat viestit tai kommentit.  
 
Joukkueet ovat valinneet keskuudestaan 1−3 henkilöä, joilla on oikeudet päivittää 
sekä kotisivuja että junioreiden facebookia. Nämä henkilöt sitoutuvat noudattamaan 
seuran viestintäsuunnitelmaa. Pelisilmän pettäessä henkilöltä voidaan poistaa 
käyttäjätunnukset hallituksen päätöksellä.  
 
Seuran ja joukkueen viestintävälineitä saa käyttää vain seuran ja joukkueiden 
asioista tiedottamiseen ja viestimiseen. Välineiden ja kanavien käyttö minkäänlaisten 
henkilökohtaisten etujen ajamiseen tai markkinointitarkoituksiin on ehdottomasti 
kielletty. 

4.2. Viestintäohjeet verkossa toimimiselle 

Yleiset ohjeet  
● Arvosta ja kunnioita sekä lukijaa että pelaajaa, viesti positiivisesti. 
● Varmista, että kuvien ja videoiden käyttöön on lupa sekä kuvattavilta että 

kuvan/videon ottajalta. Pelaajakohtaista lupatietoa ylläpidetään myClub 
-palvelussa. 

● Varmista kuvien laatu ennen niiden käyttöä. 
● Käytä huumoria harkiten. 
● Arvosta seuraa tai joukkueita kohtaan esitettyjä mielipiteitä, vastaa niihin harkiten 

ja rakentavassa hengessä. 
● Mieti viestinnän sisältö eri kanavissa, kotisivuilla erilaista kuin myClubissa ja  
Facessa. 

Seuran kotisivut  
● Kirjoita turnaus- ja otteluraportit täydessä laajuudessa joukkueen omille sivuille, 

etusivulle pienempi ilmoitus uudesta uutisesta.  
● Yritä muistaa merkitä tulevat tapahtumat myös kotisivujen kalenteriin.  
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● Poista vanhentuneet ilmoitukset joukkueen etusivulta. Uutisia joukkueen sivuilta 
ei tarvitse poistaa.  

myClub 
● Ylläpidä joukkueen harjoitteluaikataulu myClubissa.  
● Lisää hyvissä ajoin tulevat ottelut ja turnaukset. 
● Hyödynnä ilmoittautumisominaisuutta. 
● Vastaa keskusteluissa esitettyihin kysymyksiin. 
● Laatiessasi tiedotteita, varmistu jakelun kattavuudesta. Harkitse jakelun laajuus, 

ettei tiedotteita lähetetä turhille henkilöille, tällöin on vaara leimautua 
roskapostittajaksi. 

● Viesti mieluummin liikaa kuin liian vähän. 
● Huolehdi oman joukkueesi sähköpostiosoitteiden oikeelllisuudesta. 

Facebook  
● Huolehdi oman joukkueesi sähköpostiosoitteiden oikeelllisuudesta. 
● Kun viestit seuratunnuksen alla, älä laita viestiin omaa nimeäsi. 
● Käytä kuvia postauksessa. 
● Suosi lyhyitä kirjoituksia, anna kuvan kertoa. 
● Kirjaa piirisarjaturnauksen ottelutulokset yhteen postaukseen, ei joka pelistä 

omaa. Mikäli kyseessä on erillinen turnaus, jossa pelataan sijoituksista, 
alkusarjan pelit omaan postaukseen ja jatkopelit omaansa. Mitalisijoja saa ja 
pitää hehkuttaa!  

● Postaa vain seuraan ja sen pelaajiin liittyviä uutisia, kuvia ja videoita. 
● Laita kotipelit ja –turnaukset tapahtumailmoituksina näkyviin viimeistään joitakin 

päiviä ennen tapahtumaa. 
● Mieti postauksen ajankohta, milloin lukijat parhaiten tavoitettavissa?  
 

Sähköpostit  
● Ulkoiseen tiedottamiseen löytyy valmis jakelulista Mika Korpelalta. 


