Jopox
Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas

Jopoxin viestintäkanavat
joukkueella
•

Pääuutiset
– Kisa/otteluraportit (kuvat, otsikko ja tulos!!!!)
– Muut tärkeät nostot
•
•
•

•

Halutaan näyttää myös joukkueelta ulospäin
Nosto seuran etusivulle => (nosto mediaan)
Jako Faceen ja/tai Twitteriin

Joukkueen aikajana
paketoi koko kauden
(kirjoittaa historiaa!!!)

Muut uutiset
– Joukkueen ajankohtaiset yleiset tiedotteet toimihenkilöiltä pelaajille ja vanhemmille
•

•

Joukkueen ajankohtaiset ”sisäiset asiat”

Irtolinkit
– Kiinteät asiat
– Huom! Kuvalinkkien käyttö asian korostamiseen

•

Pukukopin seinä
– Keskustelut, joita voi myös muut kuin ylläpitäjät avata
– Mahdollisuus kommentoida

•

Viestikeskus
– Henkilöille kohdennettu viestintä
•
•
•

Roolit, ryhmät, yksittäiset henkilöt
Sähköpostit ja tekstiviestit
(ilmoitukset pukukoppiin)

Tavoitteita joukkueelle
•

Joukkue kasaan
–

Pelaajat
•

–

•

Toimihenkilöt

Kalenterit käyttöön
–

Harjoitukset, ottelut, muut tapahtumat
•

•

Osallistumistiedot, tilastot, otteluraportti (kuva) ja nosto pääuutiseksi

Tervetuloa joukkueemme sivuille!
•

Tiedotamme täällä kaikki joukkueemme ajankohtaiset asiat

Tiedottamisen pelisäännöt selviksi kaikille – myös vanhemmille
–

Joukkueen julkisen sivun rooli?
•

–

Muut uutiset (joukkueen sisäisiä tiedotteita)

Pukukoppi käyttöön ja sen rooli?
•
•
•
•

•

MINIMITAVOITE

Pääuutinen
–

•

Vanhemmat

Seinä
Ilmoittautumiset kalenteritapahtumiin (harkat ja ottelut)
Jäsenrekisteritietojen ylläpito
(Omat harkat ja tehtävät)

Muita toimintoja tarpeen mukaan
–

Laskutus, lomakkeet (ilmoittautumiset, tilaukset), sponsorit, irtolinkit, kuvalinkit, SoMe-kanavat, LIVEseuranta, testit, taitotestit… RAPORTIT

Jopox - Aloitusopas
1

Mitä

Miten

Missä (osio)

Joukkue kasaan

•
•
•

Hae henkilörekisteristä
Jos ei löydy, luo ja kytke
Minimitiedot aluksi (Sukunimi, Etunimi)
•
Sähköposti on myös erittäin tarpeellinen

Henkilöt

Täydennä tietoja Lisätiedoissa

•
•

Pelaajan numero, pelipaikka, esittely, kuva
Toimihenkilön kuva ja mahdollinen esittely (tarkempi tehtävän
kuvaus)

Lisätiedot –välilehti

Kytke pelaajalle vanhemmat

•

Samoin kuin pelaaja

Kalenterit käyttöön

• Luo harjoitukset (mahdollisesti jaetuista vuoroista)
• Luo sarja
• Luo ottelut (mahdollisesti jaetuista vuoroista)
• Sarja mihin ottelu kuuluu pitää olla luotuna ennen tätä
• Luo mahdollisia muita tapahtumia (esim. vanhempainilta)

Harjoitukset
Sarjat
Ottelut
Tapahtumat

Täydennä tietoja harjoitusten ja
otteluiden jälkeen

Lisää osallistujat harjoituksiin ja otteluihin
Ottelun tulos ja tilastomerkinnät
Otteluraportti ja siitä pääuutinen
• Vaikka vain yksi kuva ja otsikko!!!!

Osallistujat
Tulos, Tilastot
Otteluraportti

Pääuutinen

Lisää uusi
• Anna otsikko ja Tyypiksi Pääuutinen
• Hae kuvapankista tai omalta koneeltasi kuva ja kirjoita lyhyt
johdantoteksti: Tervetuloa…..
• Kirjoita lyhyt sivun sisältö.
• Rastita kohta Julkisesi näkyvillä (päivämäärillä ei merkitystä)

Sivusisältö

Pukukoppi käyttöön!?

• Kutsu pelaajat (ja vanhemmat)
• Kutsun voi lähettää uudestaan
• Salasanan voi resetoida sähköpostiosoitteesta
Sovi Pukukopin pelisäännöistä (esim. ilmoittautuminen harjoituksiin)

Uusi hallinta / Pukukoppi

Käytä muita tarvittavia
toimintoja

Laskutus, lomakkeet (ilmoittautumiset, tilaukset), sponsorit, irtolinkit, kuvalinkit, SoMe-kanavat, LIVEseuranta, testit, taitotestit… RAPORTIT

Kytke pelaajat ja toimihenkilöt
oikeisiin rooleihin joukkueeseen
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Vanhemmat -välilehti
pelaajan tiedoissa

Alkutiedot
Johdantoteksti
Sivuteksti
Julkaiseminen

Esimerkkejä pääuutisten
aikajanoista
• Tiikereitten kultatarina!
– Jää historiaan LIVE-seurantojen kera
– http://www.kokkolantiikerit.fi

• Kaikilla joukkueilla on kauden aikana oma
”draamankaarensa” – myös sinun joukkueella!
– Kausi 2014: KPV edustus, KPV b-tytöt

Kausikohtainen arkistointi kirjoittaa joukkueen ja
seuran historiaa!!!
INNOSTA JOUKKUETTASI KUVILLA!

