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VIESTINTÄSUUNNITELMA
VIESTINNÄN TAVOITTEET
Tässä määritellään ToU:n sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavat ja välineet. Sisäisen viestinnän tavoitteena
on kertoa selkeästi ja avoimesti mitä seurassa tapahtuu, miten asioita valmistellaan, kuka tai ketkä
tekevät päätöksiä ja miten päätöksistä viestitään. Seuran ulkoisen viestinnän tavoitteena on kertoa
sidosryhmille sekä Etelä-Siilinjärven alueen asukkaille seuramme toiminnasta. Viestinnässä pidämme
tärkeänä kertoa, kuinka seura toimii ja mikä on toimintamme tarkoitus. Viestinnässä tuomme esiin myös
junioreiden ja aikuisten harrastamisen ilon osana terveellistä elämää. Markkinointiviestintä
kohdennetaan nykyisille ja mahdollisille uusille yhteistyökumppaneille. Tavoitteena on saada seuramme
harrastajille taloudellista tukea ja uusille sekä nykyisille yhteistyökumppaneillemme näkyvyyttä.

SEURA
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, vuosikokouksen ja syyskokouksen. Vuosikokouksessa
esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös ja
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Syyskokouksessa
esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja heidän
varamiehensä. Seuran varsinaisiin kokouksiin voivat osallistua seuran jäsenet ja heillä jokaisella on
kokouksessa yksi ääni. Seuran varsinaiset kokoukset ovat tärkeitä viestinnän ja vaikuttamisen paikkoja ja
ne turvaavat jäsenten sääntömääräisiä oikeuksia.
Seuramme yhteistyökumppanit pidetään näyttävästi esillä nettisivulla ja kerran vuodessa EteläSiilinjärven alueella julkaistavassa seuralehdessä. Seuran toiminnasta ilmoitamme myös perinteisillä
ilmoituksilla, potentiaalisia harrastajia etsiessämme Etelä-Siilinjärven alueelta mm. päiväkoti-, esiopetusja kouluryhmistä. Seura välittää jäsenilleen yhteistyökumppaneiden viestejä ja tarjouksia.

HALLITUS
Seuran hallitus pitää kokouksen kerran kuukaudessa Tanhulassa tai etäyhteyksin. Lisäksi hallitus
keskustelee ajankohtaisista asioista omassa Whatsapp -ryhmässä. Hallituksessa on edustaja jokaisesta
joukkueesta. Kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallituksen jäsenille sähköpostitse, ja hallituksen jäsenet
tiedottavat joukkueita ajankohtaisista asioista.

JALKAPALLOJAOSTO
Jalkapallojaoston kokous pidetään kerran kuukaudessa pois lukien kesä-heinäkuu. Jaostossa joukkuetta
edustaa joukkueenjohtaja (jojo). Lisäksi jojoja tiedotetaan ajankohtaisissa asioissa omassa jojojen
Whatsapp -ryhmässä. Jaostossa käsitellään seuran toimintaan liittyviä käytännön asioita. Jaoston
muistiot toimitetaan sähköpostilla joukkueiden jojoille, jotka tiedottavat asioista eteenpäin oman
joukkueen pelaajia sekä junioripelaajien vanhempia.

VALMENTAJAT
Valmentajat pitävät valmentajapalavereja 3 - 4 kertaa vuodessa. Palavereissa käsitellään valmennukseen
liittyviä ajankohtaisia asioita sekä jaetaan sali- ja kenttävuorot. Valmentajat keskustelevat myös omassa
Whatsapp -ryhmässä, jossa jaetaan tietoa joukkueiden viikoittaisesta toiminnasta.
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JOUKKUEET
Joukkueenjohtaja tiedottaa pelaajia sekä junioripelaajien huoltajia ajankohtaisista asioista kuten
harjoitusvuoroista, turnauksista, seuran tapahtumista, varainhankinnasta sekä peliasuhankinnoista
joukkueen whatsapp-ryhmässä sekä sähköpostitse. Joukkueenjohtaja viestii myös seuralle joukkueen
asioista.
Juniorijoukkueet pitävät vuoden aikana muutaman palaverin pelaajien huoltajien kanssa. Palavereissa
valitaan joukkueen toimihenkilöt, sovitaan joukkueen kausisuunnitelma ja varainhankinta sekä tehdään
joukkueen säännöt.
Joukkueiden toimihenkilöillä on myös oma whatsapp-ryhmä, jossa suunnitellaan niin joukkueen
viikoittaista toimintaa kuin myös sarjoihin osallistumisia, toisen seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja
varainhankintaa.

PELAAJAT
Pelaajat ilmoittautuvat joukkueeseen ensimmäisen kerran verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta.
Lisäksi pelaajat tai junioripelaajien huoltajat ilmoittavat seuratiedot joka vuosi erillisen lomakkeen
kautta. Seuratietojen perusteella lähetään perhejäsen- ja seuramaksut pelaajilla/pelaajien huoltajille.
Seuratietojen yhteydessä ilmoitetaan kaikki samassa perheessä asuvat henkilöt, koska seurassamme on
perhejäsenmaksu. Harjoituksiin pelaajat ilmoittautuvat Nimenhuuto -sovelluksen kautta. Lisäksi
pelaajilla voi olla omat Whatsapp-ryhmät.

TAPAHTUMAT
Seuran tapahtumat mm. jalkapallokoulu ovat tärkeä osa seuraviestintää. Pelikauden päättäjäisissä
palkitaan kaikki pelaajat kausipalkinnolla ja valitaan vuoden ToUlainen. Joukkueiden järjestämissä
turnauksissa ja tapahtumissa vanhemmat sekä toimihenkilöt ovat mukana suurella joukolla ja tästä
syystä tapahtumien merkitys joukkueiden sisäisessä viestinnässä on merkittävä.

VERKKOSIVUT
Seuran verkkosivut palvelevat niin seuran sisäisiä kuin myös ulkoisiakin tiedonhakijoita. Verkkosivuja
päivitetään aktiivisesti ja sieltä löytyy aina ajantasainen tieto seuran tapahtumista ja asioista. Seuran
verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.toivalanurheilijat.fi/

FACEBOOK
Seuran Facebook -sivuilla tiedotetaan seuran ajankohtaista asioista ja tehdään näkyväksi seuran
toimintaa sekä yhteistyökumppaneita. Facebook -julkaisuista vastaavat jokaisesta joukkueesta nimetyt
mediavastaavat. Joukkueita kannustetaan perustamaan myös omat Facebook -sivut, joilla joukkueet
voivat tehdä tunnetuksi omaa toimintaa.

INSTAGRAM
ToU hyödyntää Instagramia seuran ja joukkueiden markkinoinnissa sekä yhteistyökumppaneiden
näkyvyyden lisäämisessä kuvien ja videoiden muodossa. Instagramin julkaisuista vastaavat jokaisesta
joukkueesta nimetyt mediavastaavat.
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