ROVANIEMI UNITED R.Y:N TOIMINTA-AJATUS VUOSILLE 2018-2020 JA
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1 JOHDANTO
Rovaniemi United on vuonna 2002 perustettu jalkapalloilun erikoisseura Rovaniemellä.
Alkuvuosina seuraan kuului miesten joukkue, joka pelasi Kolmosessa ja Nelosessa, sekä
poikien juniorijoukkue.
Tällä hetkellä seurassa on yhdeksän (9) joukkuetta (kausi 2018). Toimivia joukkueita ovat:


D-tytöt



B-tytöt



Tytöt 01-04 (harraste)



B-pojat



C-pojat



Naisten harrastejoukkue



Naisten kilpajoukkue



Miesten harrastejoukkue sekä



Miesten kilpajoukkue.

Yhteensä pelaajia Rovaniemi Unitedissa on vuoden 2018 alussa noin 200 kappaletta.
Rovaniemi United antaa toimintaympäristön joukkueille kilpailla/harrastaa jalkapalloa
joukkueiden omien tavoitteiden mukaan. Yhdistyksen tavoitteena on minimoida välillisiä
kustannuksia, jolloin joukkueet voivat kohdentaa kaikki varat välittömiin kustannuksiin.
”Seura on joukkueita varten, eivätkä joukkueet seuraa varten.”
– Rovaniemi Unitedin motto
2 SEURAN PELITAPA
Rovaniemi Unitedin pelitapa on aktiivinen joukkuepuolustaminen sekä nopeat
vastahyökkäykset ja luova pallon halliintaa perustuva hyökkäys.

2.1 Puolustus
1. Joukkue puolustaa tiiviisti pelimuodon säilyttäen ja pyrkii pallonriistoon laidassa.
Puolustamiseen osallistuu kaikki 11 pelaajaa. Estetään vastustajan pelaaminen keskellä (tiivis
pelimuoto) ja ohjataan peli laitaan. Laidassa annetaan pallollinen paine
(laitahyökkääjä/puolustaja), estetään syöttösuunnat (kaikki) ja muodostetaan ylivoima
(keskikenttä).
2. Joukkue puolustaa tiiviisti pelimuodon säilyttäen ja pyrkii pallonriistoon syvällä vastustajan
alueella. Puolustamiseen osallistuu kaikki 11 pelaajaa. Puolustetaan tiiviisti eteenpäin ja
pyritään pallonriistoon syvällä vastustajan alueella (5 sekunnin sääntö).
2.2 Hyökkäys
Joukkueen hyökkääminen perustuu nopeaan vastahyökkäykseen (luovuus) sekä pallon
hallintaan oikealla hetkellä (henkilökohtaiset taidot). Pallon hallinnalla ja kierrättämisellä
saadaan vastustajan puolustusmuoto rikkoutumaan (hidas hyökkäys), josta syntyy tilaa
kentälle murtavaa syöttöä varten. Tai eteenpäin suuntautuneilla pystysyötöillä (nopea
hyökkäys) saadaan murtava syöttö laitapelaajalle tai hyökkääjälle.
3 SEURAN TOIMINTA-AJATUS
Seura pyrkii antamaan toimintaedellytykset kaikille joukkueille tasapuolisesti. Tavoitteeseen
pääsemiseksi Rovaniemi United pyrkii yhteistyöhön muiden seurojen kanssa.
3.1 SEURAN TALOUS
Seura pyrkii vakauttamaan taloutensa vuosien 2018-2020 aikana. Seura hakee
palvelukseensa toiminnan johtajaa, jonka tärkeimpänä tavoitteena on seuran talouden
kehittäminen. Vuosien 2018-2020 aikana on seuran talous oltava terveellä pohjalla.
3.2 SEURAN HALLINTO
Seuraa johtaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu kolme jäsentä.Seuran puheenjohtaja
esittelee hallitukselle toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen vuosittain. Seuran
puheenjohtaja johtaa seuraan kiinnitettävien toimihenkilöiden (valmentajat, joukkueenjohtajat,
toiminnanjohtaja…) valintaa. Seuran puheenjohtaja toimeenpanee hallituksen tai yhdistyksen
jäsenien hyväksymiä päätöksiä sekä puheenjohtajalla on oikeus erottaa joukkueiden ja
seuran toimihenkilöitä.
3.3 SEURAN TOIMIHENKILÖT
Seuralla on tällä hetkellä päätoiminen seuran puheenjohtaja, joka vastaa seuran toiminnasta.
Yhdistyksellä on tarkoitus rekrytoida seuraan aktiivisia toimihenkilöitä vuosien 2018-2020
aikana, taloudellisen tilanteen mukaisesti. Seura panostaa laadukkaiden valmentajien sekä
ammattitaitoisten joukkuejohtajien valintaan ja koulutukseen sekä heidän tukemiseensa
toiminnassaan.

4 JOUKKUEET
Rovaniemi United:n joukkuemäärä kasvanee vielä jonkin verran vuosien 2018-2020 aikana.
Joukkuemäärän kasvattaminen ei ole seuran päätavoite, vaan yhdistys pyrkii tekemään
laadukasta työtä seurassa olevien joukkueiden kanssa.
4.1 JOUKKUEEN TALOUS
Seuralla on jatkossa pyrkimys tukea joukkueita paremmin. Vuosien 2018-2020 aikana seura
tukee joukkueita koulutuksella ja vertaistuella sekä mahdollisella taloudellisella tuella.
Joukkueenjohtajien koulutuksella ja heille annettavalla tuella pyritään joukkueiden talous
pidettyä terveellä tasolla.
4.2 JOUKKUEEN HALLINTO
Joukkuetta johtaa joukkueenjohtaja tai hänen estyessä joukkueenvarajohtaja tai
rahastonhoitaja. Joukkueenjohtajalle ja rahastonhoitajalle myönnetään tilinkäyttöoikeudet
joukkueenjohtajan esityksestä. Tilinkäyttö oikeudet päättää yhdistyksen hallitus.
Joukkueenjohtajan esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja tai yhdistyksen hallituksen
määräämä henkilö. Joukkueenjohtaja on joukkueen valmentajan työjohdollinen esimies,
mutta hallinnollinen esimies on seuran puheenjohtaja tai yhdistyksen hallituksen määräämä
henkilö. Joukkueenjohtaja vastaa muiden joukkueen toimihenkilöiden toiminnasta
(mukaanlukien valinta ja eroittaminen), poislukien päävalmentaja.
4.3 JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT
Joukkueessa täytyy olla pätevä joukkueenjohtaja sekä rahastonhoitaja. Tämän lisäksi
joukkueeseen valitaan päävalmentaja seuran toimesta. Seura vastaa päävalmentajan
valmennus-sopimuksesta. Joukkue valitsee itselleen tarvittaessa 1-3 apuvalmentajaa ja muut
tarvittavat toimihenkilöt (esim. huoltajat) kirjallisella esityksellä, jonka joukkueenjohtaja
hyväksyy. Seuran puheenjohtaja organisoi joukkueen toimihenkilöiden koulutusta ja ohjausta
joukkueenjohtajan esityksestä.
5 TURVALLISUUS
Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Rovaniemi United ry:n jäseniä ja toimijoita
varautumisessa seuran toimintaan liittyvissä tapahtumissa erilaisiin vaaratilanteisiin ja
toimimaan niissä oikealla tavalla.
Joukkueenjohtajat vastaavat joukkueiden turvallisuustoiminnasta ja joukkueen pelaajien sekä
toimihenkilöiden perehtymisestä tapahtumien turvallisuustoimintaan ja tähän asiakirjaan.
5.1 PELASTUSLAIN JA ASETUKSEN ASETTAVAT VELVOITTEET
Pelastuslain (29.4.2011/379) mukaan myös urheiluseurat ovat liikuntatoiminnassaan

velvollisia huomioimaan turvallisuusasiat mm. seuraavasti:
2 § Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja
oikeushenkilöiden velvollisuudesta: 1) ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia; 2)
varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa; 3)
rajoittaa onnettomuuksien seurauksia; 4) …
Omatoiminen varautuminen on keskeinen tekijä ehkäistäessä vaaratilanteiden syntymistä.
14 § Omatoiminen varautuminen Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä
toiminnanharjoittajan on osaltaan: 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden
vaaratilanteiden syntymistä; 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön
suojaamiseen vaaratilanteissa; 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin
sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; 4) ryhdyttävä
toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä
toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.
Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa
toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.
Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Suunnitelmat
löytyvät harjoitushalleilta (Ounashalli, Lapin Urheiluopisto, kunnan koulut ja liikuntatilat) ja
muista tiloista joissa toimitaan. Toimihenkilöiden velvollisuus on tutustua niihin ja toimia niiden
mukaisesti.
Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelma sen sijaan on tilaisuuden järjestäjän vastuulla. Näin
seuran järjestämiin laajoihin yleisötilaisuuksiin on tehtävä pelastussuunnitelma.
16 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin
osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä
henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja
riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden
toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat
ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen
tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. …
Tarkemmin yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta säädetään Valtioneuvoston
asetuksessa pelastustoimesta (5.5.2011/407):
3 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden
pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa: 1) arvioidaan

olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai
muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai 4) tapahtuman luonne
aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.
Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka
toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu
vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan
pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan
koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.
Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta.

5.2 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA
Rovaniemi United ry:n toiminta ja tilaisuudet järjestetään pääasiallisesti Rovaniemen
urheilukentillä, ounashallissa, Lapin Urheiluopistolla sekä koulujen tiloissa. Tämä
pelastussuunnitelma on laadittu kyseisissä tiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin.
Maksullisissa tilaisuuksissa on oltava järjestysmiehiä poliisin asettamien määrien mukaan.
5.2.1 RISKI JA VAARA-ARVIOINTI SEKÄ NIIDEN TOIMINTAOHJEET
A. Tapahtuma-alueille (hallit, kentät) saapuminen ja poistuminen
Vaara: paikoitusalueella liikenneonnettomuus, auton alle jääminen, matkalla sattunut
tapaturma tai auto-onnettomuus
Todennäköisyys: mahdollinen
Mahdolliset seuraukset: eriasteiset vammat ja kuolema
Toimenpiteet, ennaltaehkäisy: liikenteenohjaus paikalla, etukäteisohjeet paikalle
saapumisesta ja poistumisesta osallistujille ja yleisölle, selkeät ajo-ohjeet paikalla
Toimenpiteet tapahtumassa: onnettomuuden sattuessa ensiapu ja ilmoitus hätäkeskukseen
B. Urheilijalle tapahtuva tapaturma
Vaara: tapaturma tai sairaskohtaus
Todennäköisyys: mahdollinen
Mahdolliset seuraukset: eriasteiset vammat ja kuolema
Toimenpiteet, ennaltaehkäisy ja varautuminen: ohjeistus urheilijoille alkulämmittelystä ja

muusta toiminnasta, pakollisten varusteiden käyttö, ehjät varusteet (suojat), kentän ja
välineiden kunnosta huolehtiminen, ensiapuvälineet saatavilla, ensiaputaitoinen henkilö
lähellä
Toimenpiteet tapahtumassa: ensiapu, ilmoitus hätäkeskukseen
C. Katsojalle tapahtuva loukkaantuminen
Vaara: kaatuminen portaissa tai liukastuminen talviaikana (esim. halli), sairaskohtaus, pallon
osuminen katsojaan
Todennäköisyys: mahdollinen
Mahdolliset seuraukset: eri asteiset vammat
Toimenpiteet, ennaltaehkäisy: selkeät kulkuopasteet, lumen kulkeutumisen estäminen
sisätiloihin talvisin, katsojien ohjeistaminen sallituista oleskelutiloista ja ohjeiden
noudattamisen valvonta
Toimenpiteet tapahtumassa: ensiapu, ilmoitus hätäkeskukseen.
5.2.2 TURVALLISUUSOHJEET MUISSA YLEISIMMISSÄ VAARATILANTEISSA
Yksityiskohtainen ohjeistus toimimiseen vaaratilanteissa kuten sairaskohtaus, tulipalo,
uhkatilanne, sähkökatko on esitetty eri toimitilojen pelastussuunnitelmissa (koulut, hallit).
5.2.3 TOIMINTAOHJE RAKENNUKSEN TYHJENTÄMISEKSI VAARATILANTEESSA
Yleisohjeistus tilanteessa, jossa rakennus on tyhjennettävä henkilöistä vaaran vuoksi, on
seuraava:
1. Varmista, että poistumistiet ovat avoimet ja vapaat.
2. Määrää oppaat poistumisteille ohjaamaan henkilöt pois vaara alueelta ennalta sovitulle
kokoontumispaikalle.
3. Käynnistä poistuminen rakennuksesta vapaita poistumisteitä käyttäen. Pysy rauhallisena ja
estä paniikin syntyminen rauhoittamalla muita.
4. Valvo ja tarkista, että vastuualueellasi olevat henkilöt poistuvat vaara-alueelta.
5. Tarkista, että kaikki vastuualueellasi olleet ovat saapuneet sovitulle kokoontumispaikalle.
6. Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle.
7. Ilmoita sammutus- ja pelastustyönjohtajalle tilanne hätäsiirtymisen jälkeen.

5.2.4 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA
Toimintaohjeet tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa
• tee nopeasti tilannearvio
• selvitä mitä on tapahtunut, onko potilas tajuissaan
• hengittääkö hän
• jos henkilö ei herää, soita hälytysnumeroon 112 (tai pyydä joku muu soittamaan) ja
käynnistä elvytystoimet
• käynnistä potilaan ensiapu (pienet vammat voi hoitaa paikan päällä)
• käytä joukkueen ensiapulaukkua
• pyydä apua ensiaputaitoisilta Elvytysohjeet löytyvät Punaisen Ristin nettisivulta osoitteesta
https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/elvytys

5.3 SEURAN MUUHUN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Turvallinen ja laadukas toiminta on seuran imagolle ja seuran jäsenille sekä harrastajille
ensiarvoisen tärkeä. Yhtenäisillä ja selkeillä toimintatavoilla varmistetaan toimintojen sujuvuus
joka tilaisuudessa. Kaikkien joukkueissa toimivien tuleekin tutustua tähän
turvallisuusasiakirjaan.
Kaikissa junioritapahtumissa (harjoitukset, ottelut, muut joukkuetapahtumat) on aina oltava
vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö ohjaamassa toimintaa. Valmentajien tulee valvoa että
pelaajat käyttävät kaikissa peli- ja harjoitustapahtumissa pakollisia varusteita (säärisuojat).
Jokaisella joukkueella on oltava ensiapuvarusteet, joiden tulisi sisältää vähintään seuraavat
tarvikkeet:
• kolmioliina
• sakset
• ideaaliside
• särkylääkkeitä
• sidetarpeita, laastaria
• teippiä

• kylmä pusseja ja suihketta
Jokaisen tapahtuman yhteydessä joukkueen toimihenkilöiden tulee tehdä tarvittavat
turvallisuuteen liittyvät valmistelu-, suunnittelu- ja organisointitehtävät.
Seuran jäsenet, valmentajat ja ohjaajat sekä toimihenkilöt eivät esiinny alkoholin tai
huumeiden vaikutuksen alaisena eivätkä tupakoi tai käytä nuuskaa urheilutapahtumissa
lasten ja nuorten nähden.
Vakavassa tapaturma-, onnettomuus- tai kriisitilanteessa asiasta tiedotetaan ensitilassa
joukkueen joukkueenjohtajalle ja seuran puheenjohtajalle.
6. VIESTINTÄ JA ROVANIEMI UNITEDIN JULKISUUSKUVA
Rovaniemi Unitedin julkisuuskuva on positiivinen ja energinen. Seura koetaan alueellisesti
vahvana- ja eteenpäin menevänä toimijana. Seuran näkyvyys Rovaniemen kunnassa on
kasvanut vuosien aikana. Olemme mukana useissa eri hankkeissa ja toimintamme ja
olemassaolomme koetaan alueella yhteiskunnallisesti merkittäväksi.
Seuraan ja sen joukkueisiin sekä toimintoihin liittyvässä viestinnässä tulee kiinnittää huomiota
siihen, että edellä mainittu julkisuuskuva vahvistuu entisestään.

6.1. VIESTINNÄN YLEISET PERIAATTEET
- Lausunnot seuran puolesta, tai seuran nimissä antaa ensisijaisesti Rovaniemi United Ry:n
puheenjohtaja tai johtokunta. Mikäli lausunnon antajana on joku muu, tulee siitä sopia edellä
mainittujen tahojen kanssa edellä mainitussa järjestyksessä.
- Kommentit yksittäisen joukkueen, pelin, tapahtuman tai turnauksen osalta voi antaa
kyseisen joukkueen tai toteuttavan osaston vastuuhenkilö(t) ilman eri ohjetta.
- Käytä viestinnässä sovittuja kanavia ja noudata kommenteissasi viestinnän periaatteita.
- Esiinny reippaasti omana itsenäsi.
- Älä kiroile tai käytä muutoin huonoa kieltä.
- Älä esitä omia näkemyksiäsi seuran linjauksina jos ne eivät ole yhteneviä.
- Käyttäessäsi viestinnässä kuvia tai videomateriaalia tulee alaikäisiltä kuvattavilta kysyä lupa,
jossa on vähintään yhden huoltajan allekirjoitus. Myös suullinen lupa käy jos paikalla
kysyttäessä on todistaja.
- Seura kannustaa joukkueitaan ja jäsenistöään tuottamaan Rovaniemi Unitedille positiivista-,
edellä mainittua julkisuuskuvaa vahvistavaa materiaalia ja julkaisemaan niitä sovituissa

kanavissa.
- Muista, että edustat viestinnässä itsesi lisäksi myös joukkuettasi ja seuraasi!
- Mikäli havaitset virheellistä tai valheellista tietoa joukkueesta tai seurasta toimenpiteesi ovat:
Korjaa virheellinen tai valheellinen väite ja ilmoita tapahtuneesta joukkueen
viestintävastaavalle (mediavastaava tai joukkueenjohtaja) ja/tai seuran puheenjohtajalle
6.2. VIESTINNÄN VASTUUT
- Seuran viestinnän vastuu on ensisijaisesti puheenjohtajalla.
- Joukkueiden viestinnän vastuu on erikseen nimetyllä mediavastaavalla. Mikäli erillistä
mediavastaavaa ei ole nimetty, on vastuu joukkueenjohtajalla.
- Seura vastaa mediakanavien ylläpidosta: nettisivut, youtube, facebook, instagram - Joukkue
vastaa oman seuran nettisivujen alla olevan joukkuesivuston ylläpidosta. Jokaisella
joukkueella on oltava oma ajantasainen sivusto seuran nettisivujen alla.
- Joukkue voi luoda omia sosiaalisen median kanavia lisäksi. Tässä on huomioitava kuitenkin
seuraavat asiat:
1. Tieto uudesta luodusta kanavasta on tultava seuran vastuuhenkilölle (puheenjohtaja)
2. Kanavan käytössä tulee noudattaa hyvän viestinnän periaatteita ja viestintäohjetta
3. Kanava ja sen sisältö (myös kuvat ja videot) ovat joukkueen omaisuutta. Tämä

tarkoittaa sitä, että kanavalle ladattu sisältö siirtyy julkaisuhetkellä yksittäiseltä
henkilöltä joukkueen omistukseen. Tällöin yksittäinen henkilö ei niitä myöskään voi
poistaa jos hän esimerkiksi lopettaa joukkueessa toimimisen.
4. Seuralla on oikeus poistaa joukkueen kanava käytöstä jos sen sisältö ja käyttö rikkoo

edellä mainittuja periaatteita.
6.3 VIESTINNÄN KANAVAT
1. NETTISIVUT


Seuran nettisivujen käyttötarkoitus on tarjota informaatiota seurasta, joukkueista ja
toiminnoista sekä tapahtumista.



Sivuilla julkaistaan säännöllisesti ajantasaista uutisointia.



Sivuilta löytyy materiaalia joukkueiden ja jäsenistön hyödynnettäväksi.



Sivujen kautta voi ilmoittautua koulutuksiin jne.



Sivuja voidaan käyttää markkinointiviestinnällisiin tarkoituksiin.



Sivujen kautta kävijä löytää hyödylliset linkit ja materiaalit.

2. FACEBOOK


Facebook sivujen kautta mainostetaan nettisivujen uutisia.



Facebookin kautta voidaan tiedottaa tapahtumista



Facebookin kautta voidaan tiedottaa ”kevyemmistä” uutisista. Esim yksittäisen
joukkueen toimintaan liittyvät nostot.



Facebookista saatavia tilastoja käytetään yhtenä Rovaniemi Unitedin
julkisuuskuva-arvioinnin mittarina.



Lähtökohtaisesti facebook uutiseen liitetään aina vähintään yksi kuva
mielenkiinnon lisäämiseksi.

3 INSTAGRAM


Instagramia käytetään seuran tapahtumien kuva ja videopainotteiseen
”raportointiin”.

4 YOUTUBE


Youtubessa Rovaniemi Unitedin joukkueilla on mahdollisuus jakaa videoita
otteluistaan tai niihin liittyvistä toiminnoista (esim pelaajahaastattelut).



Youtubea voidaan käyttää alustana erilaisiin videoitaviin kampanjoihin (esim
pihapelivideot, kotipihankikat jne).

5 FUTISFORUM


Rovaniemi Unitedissä toimivat henkilöt olivat he sitten pelaajia, valmentajia jne
voivat kirjoittaa futisforumilla omalla nimellään tai nimimerkillään.



Seuraa koskevassa viestinnässä futisforumilla on hyvä noudattaa hyvän
viestinnän periaatteita ja forumin ylläpidon ohjeita.

6 MUUT SOME KANAVAT
 Muilla sosiaalisen median kanavilla toimiessa noudatetaan samoja viestinnän

perusperiaatteita.
7 LEHDET JA TV

 Seuralla on yhteyksiä eri medioiden edustajiin alueellisesti. Joukkueet voivat

kysyä näitä yhteyksiä hyödynnettäväksi, mikäli joukkueella on tarjolla juttu
esim jostain tapahtumasta.
 Medioiden edustajat tulevat harvakseltaan itse paikalle tekemään juttuja.

Seura suosittelee joukkueita kirjoittamaan itse juttuja ja lähettämään niitä
esim Lapin Kansaan.
 Lähetettävät jutut voivat olla ”persoonallisia” kunhan ne noudattavat hyvän

viestinnän periaatteita.
 TV-esiintymisissä pyri saamaan Rovaniemi Unitedin värit ja logo näkyville.
 Mikäli tiedät TV-esiintymisestä ennakkoon, niin ota yhteys seuran viestinnän

vastuuhenkilöön.
8. VIESTINTÄKOULUTUKSET
 Seura jalkauttaa viestintäohjeen uusille joukkueille niiden toiminnan alkaessa.
 Joukkueen toiminnan alettua viestintäohjeen jalkautus siirtyy joukkueen

mediavastaavalle tai joukkueenjohtajalle.
 Seura järjestää tarpeen mukaan viestintään liittyviä koulutuksia toimijoilleen.

9. ROVANIEMI UNITEDIN ASUISSA ESIINTYMINEN
 Valitse tilaisuuden henkeen sopiva asu
 Toimiessasi valmentajana tapahtumissa missä urheilu on läsnä (esim treenit

ja pelit) älä yhdistele verkkareita ja farkkuja tai frakkia ja tuulihousuja jne.
Ensisijaisesti: Ole urheilullisen näköinen ja käytä seuran urheilutekstiilejä.
Vaihtoehtoisesti: Voit halutessasi käyttää pukua/ vastaavaa peliä
kunnioittavaa
asua otteluiden yhteydessä.
 Älä esiinny Rovaniemi Unitedin asuissa päihtyneenä.
 Älä tupakoi Rovaniemi Unitedin asussa.

7 EETTINEN TOIMINTA, TASA-ARVO, SUKUPUOLINEN HÄIRINTÄ JA RASISMI
Rovaniemi United noudattaa toiminnassaa Palloliiton ohjeistusta tasa-arvosta,
sukupuolisesta häirinnästä, eettisestä toiminnasta ja rasismin kitkemisestä. Joukkueenjohtajat
vastaavat, että joukkueet tutustuvat ohjeisiin ja toimivat niiden mukaan. Rovaniemi United
toimii eettisesti, tasa-arvoa edistäen, eikä hyväksy missään muodossa sukupuolista häirintää
tai rasismia.

8 TULEVAISUUDEN VISIO
Tulevaisuudessa Rovaniemi United ry on vakaavarainen luotettava seura, joka toimii
Rovaniemen alueella junioreista ikäihmisiin. Seurassa on pelaajia yli kolmeensataan (300)
vuonna 2020 ja kasvu jatkuu uuden toimintasuunnitelman mukaisesti. Seuralla on
toiminnassaan mukana ammattitaitoinen toiminnanjohtaja, joka vastaa seuran taloudesta.
Seuralla on joukkueiden päävalmentajien kanssa kirjalliset valmennusopimukset ja seuraan
on tulossa lisää ammattitaitoisia valmentajia, joidenka kouluttamisesta seura vastaa. Seura
tekee yhteistyötä alueen (Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) muiden seurojen kanssa. Seurassa on
aktiivisia kilpa- ja harrastetoimintaan tähtääviä joukkueita.
9 YHTEENVETO
Rovaniemi United ry jatkaa yhdistyksen valitsemalla linjalla ja tekee laadukasta toimintaa
järkevillä resursseilla. Seura pyrkii välttämään välillisiä kustannuksia ja keskittämään kaikki
taloudelliset resurssit välittömiin kustannuksiin. Seura mahdollistaa edelleen kilpa- ja
harrastetoiminnan juniorista ikäihmisiin.

