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1. LePa sosiaalisen median kanavissa
Kuten tänä päivänä lähes kaikille toimijoille, sosiaalinen media on myös Leppä-
vaaran Pallolle tärkeä viestintäkanava. Aktiivisuus somessa viestii seuran ak-
tiivisesta toiminnasta, ja samalla sosiaalinen media on myös nopea ja tehokas 
tapa jakaa informaatiota a jankohtaisista asioista, kuten tulevista tapahtumis-
ta. Jaamme sosiaalisen median kanavissa myös muun muassa tietoa seuran 
eri palveluista ja toimihenkilöistä, uutisia, otteluiden tuloksia sekä kuvakoostei-
ta esimerkiksi turnauksista. 

Kannustamme kaikkia jäseniämme ja joukkueitamme aktiivisuuteen sosiaali-
sen median kanavissa kuvausluvat ja muut sosiaalisen median säännöt huo-
mioiden. 

Seuran viralliset somekanavat:

facebook.com/leppavaaranpallo/

@leppavaaran_pallo

@LePa1957

@leppavaaran_pallo



2. Ohjeita ja sääntöjä sosiaalisessa 
mediassa julkaisemiseen  

2.1. Kuvausluvat ja henkilötiedot

Lain mukaan yleisellä paikalla kuvaami-
nen on lähtökohtaisesti sallittua. Kuvien 
julkaiseminen on kuitenkin eri asia. Mikäli 
kuvassa näkyy tunnistettavasti henkilöitä, 
tulee heiltä jokaiselta henkilötietolain mu-
kaan saada lupa julkaisulle. Myöskään mui-
ta henkilötietoja, kuten pelaajien nimiä, ei 
saa julkaista ilman lupaa. Mikäli kyseessä 
on alaikäinen, tulee lupa saada aina myös 
lapsen huolta jalta.  

Alaikäisten pelaajien vanhemmat ilmoitta-
vat seuralle lapsen kuvaamista koskevat 
tiedot ja esimerkiksi sen, saako lapsen ku-
via käyttää sosiaalisessa mediassa. Jos olet 
epävarma, kannattaa tarkastaa kaikkien kuvissa näkyvien henkilöiden kuvaus-
luvat esimerkiksi joukkueenjohtajalta tai pelaajan huolta jalta ennen julkaisua. 

Kuvauslupa tulee varmistaa myös kuvissa näkyviltä aikuisilta. Usein suullinen 
lupa riittää, eli henkilöltä voi ja kannattaakin suoraan kysyä, saako kuvan, jossa 
hän näkyy julkaista somessa. 

Riittävän kaukaa julkisella paikalla otettua, ns. ”yleiskuvaa”, on yleensä tur-
vallista julkaista ilman erillistä lupaa, mutta jos olet yhtään epävarma, asia on 
parempi tarkastaa. Voit myös käyttää kuvankäsittelyohjelmia esimerkiksi hen-
kilöiden kasvojen sumentamiseksi tunnistettavuuden vähentämiseksi.

Mikäli kuva on julkaistu somessa vastoin kuvauskieltoa, se tulee poistaa asian 
ilmettyä välittömästi kaikista kanavista.

2.2. Kuvien tekijänoikeudet

Ennen kuvan julkaisemista on tärkeää selvittää myös kuvan tekijänoikeudet. 
Mikäli kuva on itsesi ottama, tai olet saanut kuvaajalta suullisen tai kirjallisen 
luvan kuvan julkaisemiseen sosiaalisen median kanavissa, on sen julkaisu tur-
vallista ja sallittua, mikäli kuvausluvat on otettu huomioon.



Lähtökohtaisesti kuvan tekijänoikeudet 
ovat kuvan otta jalla, ellei oikeuksista ole 
erikseen luovuttu. Toiset kuvaajat edellyt-
tävät heidän nimensä mainintaa kuvan käy-
tön yhteydessä. 

Laadukkaita tekijänoikeusvapaita kuvitus-
kuvia käytettäväksi sosiaalisessa mediassa  
löydät hakusanalla esimerkiksi sivustolta: 
https://unsplash.com/

2.3 Some-julkaisujen muu sisältö

Odotamme kaikilta seuran toiminnasta so-
siaaliseen mediaan julkaisevilta henkilöiltä 
hyvää harkintakykyä siihen, mitä kaikkea 
voi ja kannattaa julkaista sosiaalisessa me-
diassa. Hyvä ohjesääntö on, ettei kirjoita 
nettiin mitään sellaista, mitä ei muutenkaan 
sanoisi tai kirjoittaisi julkisesti.

Kuten aiemmassa kohdassa mainittiin, esimerkiksi kaikkien henkilötietojen jakami-
nen somessa ilman lupaa on laissa kiellettyä. Toki myös kaiken loukkaavan ja/tai pro-
vosoivan sisällön jakaminen on kiellettyä. Toivomme päivitysten olevan kirjoitettu hy-
vällä, selkeällä Suomen kielellä ja että kaikki jaettu informaatio on varmasti paikkansa 
pitävää.  Mahdolliset asiavirheet tulisi korjata mahdollisimman pian.  

2.3 Hashtagit, julkaisujen jakaminen ja julkaisuun merkitseminen

Hashtagit, eli aihetunnisteet, helpottavat viestintää, sillä niiden avulla päivitykset oh-
jautuvat helpommin niistä kiinnostuneille ihmisille. Hashtagien tarkoituksena on tuo-
da yhteen saman aihealueen viestit ja julkaisut.

Hyviä hashtageja, joita käyttää julkaisuissa ovat sisällöstä riippuen esimerkiksi:

#leppävaaranpallo #lepa #leppävaara #lepaareena

Voit käyttää myös yleisempiä hashtageja, kuten #jalkapallo tai #futis

Jos kuvat on otettu tietystä tapahtumasta, voit merkata ne myös tapahtuman hash-
tagille (esim. #helsinkicup ja/tai #helsinkicup2022). Esimerkiksi Instagramissa voit 
helposti käydä katsomassa tapahtumien hashtageja ja näet julkaisu- ja seuraajamää-
rien perusteella, mitkä tagit ovat suosituimpia.
 



3. Ohjeita joukkueen sosiaalisen median tilin luomiseen ja käyttöönottoon

Monilla LePan joukkueilla on oma some-kanava, esimerkiksi Instagram-tili, jonka yl-
läpitäjänä voi toimia esimerkiksi pelaajan vanhempi. Omat some-tilit ovat hyvä ja 
tehokas tapa jakaa tietoa joukkueen toiminnasta. 

Joukkueen some-tili kannattaa nimetä selkeästi joukkueen nimen ja ikäryhmän mu-
kaan, esimerksi @lepa_p12_kilpa, eli 2012-syntyneiden poikien kilpajoukkue. Profiilisi  
Elämänkerta-kohtaan voit kirjoittaa lyhyesti lisätietoa tilistä tai joukkueen toiminnas-
ta. Voit myös käyttää joukkueen omaa hashtagia, esimerkiksi #lepap2012, tekemis-
säsi julkaisuissa.

Jos joukkueen someviestinnässä käytetään paljon videota, voi myös esimerkiksi Tik-
Tok olla hyödyllinen kanava. Sovelluksessa voit esimerkiksi lisätä musiikkia ja teks-
tiä videollesi sekä a jastaa tekstin näkymään tietyssä kohtaa. Videoiden jakaminen 
onnistuu myös Instagramissa. Sekä Instagramissa että TikTokissa voit jakaa kuvia 
ja videoita myös Tarinat-osioon (Stories), jolloin ne ovat katsottavissa 24:n tunnin 
a jan, eivätkä tule näkyviin profiiliruudukkoosi. Instagramissa tarinoista voi kuitenkin 
tallentaa profiilinäkymästä Kohokohtia, jolloin profiilissasi vierailevat kävijät voivat 
palata parhaisiin tarinoisi myös myöhemmin. Instagramin suositun Kela-toiminnon 
(Reels) avulla voit tehdä videoita samaan tyyliin kuin Tiktokissa, eli lisätä niihin muun 
muassa tekstiä ja musiikkia. 

Mikäli luot joukkueelle some-tilin, on sitä suositeltavaa päivittää säännöllisesti, jotta 
toiminta vaikuttaa aktiiviselta. Esimerkiksi kerran viikossa tai jopa kerran kahdessa 
viikossa tehdyt postaukset ovat jo säännöllistä päivittämistä, eli uutta sisältöä ei ole 
välttämätöntä tuottaa päivittäin.

Kiitos, että noudatat hyviä 
periaatteita sosiaalisen 

median markkinoinnissa! 
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Yhteystiedot:

Voit myös merkata mukaan Leppävaaran Pallon virallisen seuratilin, niin näemme jul-
kaisusi nopeammin ja todennäköisemmin sekä voimme mahdollisesti jakaa julkaisusi 
myös seuran tilille.


