WCV Cheerleaders ry somesäännöt 2021-2022
Yleistä
Urheiluseuraan liitetyissä sosiaalisissa medioissa noudatetaan hyviä käytöstapoja pitäen mielessä
se, että kyseessä on pääasiassa alaikäisten lasten suosima ja seuraama urheiluseura.
Seuran arvot ovat yhteisöllisyys, avoimuus sekä kasvatuksellisuus. Näitä arvoja haluamme tuoda
esille myös sosiaalisessa mediassa.

Seuran yleinen puhelu- ja viestittelyaika on klo 9-19
Monella joukkueella on omia WhatsApp-ryhmiä, jotka koostuvat urheilijoista, vanhemmista
valmentajista ja jojoista. Ryhmissä viestit tavoittavat parhaimmillaan useita kymmeniä eri
elämäntilanteissa olevia ihmisiä. WhatsApp-viesteille toivomme hyvää harkintaa viestien
lähetysajoista. Kaikki tarvitsevat välillä lepoa ilman, että WhatsApp-viestejä tulee pahimmillaan
yömyöhään ja aikaisin aamulla.
Harkitse siis tarkkaan viestisi lähetysaika sekä voitko lähettää viestisi yksityisviestinä suoraan
asiaa koskevalle henkilölle, sen sijaan että viestisi päätyy esimerkiksi 30 ihmisen luettavaksi.
Lisäksi oleellisimmat asiat hukkuvat turhien viestien joukkoon.
Jokaisella toimijalla on oma roolinsa, joten otathan esim. valmentajiin yhteyttä vain
valmennuksellisissa asioissa jne. Yhteystiedot alhaalla.

Kirpputorit, yhteiskyydit, löytötavarat ym.
Käytettyjen välineiden myynnit hoidetaan pääasiassa Facebookissa West Coast Vikings
Cheerleaders CHEER KIRPPUTORILLA tai joukkueen omissa kanavissa, jos tästä on sovittu.
https://www.facebook.com/groups/197672766961222/

Yhteiskyydityksille on oma VTT-WCV kimppakyydit -Facebook-ryhmänsä.
https://m.facebook.com/groups/369609466749891 Kyytiä voi kysyä myös WhatsApp-ryhmissä, jos
näin on joukkueen kesken sovittu tai yksityisviesteillä.

Volttihallilla kadonneita tavaroita voi kysellä Volttihallin ilmoitustaulu Facebook-ryhmässä.
https://www.facebook.com/groups/209932933030299/

Instagram vastuut
Jokaisella joukkueella on oma Instagram-tili. Tilistä vastaa joukkueen oma täysi-ikäinen
valmentaja tai joukkueenjohtaja. Tilin päivitys toteutetaan säännöllisesti monipuolisella sisällöllä
hyvää harkintaa käyttäen ja seuran arvoja noudattaen. Päivityksistä on valmentajille sekä jojoille
annettu erilliset ohjeet. Julkaisut eivät saa olla uskontoa, rotua, sukupuolta, yksilöä ym. herjaavaa
tai syrjivää.

Kaupalliset yhteistyöt

Joukkueet voivat omaa harkintaa käyttäen esisopia kaupallisista yhteistöistä. Suotavaa on
kuitenkin miettiä, mikä yhteistyö on pääasiassa alaikäisistä koostuvien lasten urheiluseuran
kannalta hyvää yhteistyötä. Siinäkin on syytä muistaa seuran arvot.
Yhteistöitä sopiessa kyseinen joukkue sopii itse lahjoittajan kanssa tarvittavat somenäkyvyydet
ym. vastineet ja pitää kiinni niiden toteutuksesta.
Rahalahjoitusten ja muiden kirjallista sopimusta vaativien yhteistöiden kohdalla, sopimus pitää
tehdä kirjallisesti ulkopuolisen toimijan ja seuran hallituksen välillä. Vain seuranhallituksen
toimesta hyväksytyt sopimukset ovat juridisesti päteviä.

Kuvausluvat
Sosiaalinen media on isossa roolissa seuran mainonnassa ja markkinoinnissa. Kun urheilija liittyy
seuran urheilijaksi ja joukkueen jäseneksi, antaa hän samalla itsestään kuvaus-/videointiluvan.
Toivomme että jokaisen urheilijan huoltaja tarkistaa My Clubissa kuvausluvan myöntämisen tilan.
Kuvauslupia valvoo kyseisen joukkueen valmentajat.
Ennen kuvien julkaisua on tärkeä tarkistaa, että kuvissa esiintyvillä urheilijoilla on voimassa oleva
kuvien julkaisulupa. Kuvia ei luovuteta kolmansille osapuolille, vaan ne tulevat ainoastaan seuran
käyttöön hyvässä urheiluhengessä.
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Yhteystiedot:

Joukkueet:
wcvjoukkueennimi@gmail.com
( ESIM Zink: wcvzik@gmail.com )

Valmennuskoordinaattori:
wcv.valmennus@gmail.com

Jojo-vastaava:
wcv.jojot@gmail.com

Urheilijamentori:
Merja Kahilakoski wcv.urheilijamentori@gmail.com

Toimikunnat:
Seurakehittämistoimikunta, SeKeTo ja Vanhempain toimikunta, VaTo

wcv.seuratoimijat@gmail.com

Tapahtumatoimikunta, TaTo
wcv.tapahtumat@gmail.com

Nuorisotoimikunta NuTo
wcvchallitus@gmail.com

Seurakoordinaattori:
Heli Stenroos
wcvcheer@gmail.com
puh: 044240261

Viestintäkoordinaattori:
Joose Salomäki
wcv.viestinta@gmail.com
puh: 0504675817

Varustevastaava:
wcv.varusteet@gmail.com

