Pelisäännöt ja vinkkejä GBK:n nettisivujen ylläpitäjille
Etusivu
Joukkueiden aktiivisena etusivuna käytetään ensisijaisesti joukkuekuvaa.
Koska seuran viralliset kuvaukset ovat vasta keväällä, voidaan siihen asti joukkueen etusivulla käyttää muuta kuvamateriaalia.
Etusivun tähtijutuiksi olisi toivottavaa säännöllisin väliajoin toimittaa uutta materiaalia esimerkiksi osana otteluraportointia.
Pääsivuston uutisia ja etusivun tähtijuttuja tekevät pääsivuston ylläpitäjät.
Kun joukkueen tai pelaajan menestys tai toiminta yltää sellaisiin sfääreihin, että uskotte sillä olevan uutisarvoa jopa
Pääsivuston Etusivun tähtijuttuun, ottakaa yhteyttä ensisijaisesti GBK:n toimistoon, toissijaisesti pääkäyttäjiin tai pääsivuston
ylläpitäjiin.
Harjoitukset
Harjoituksista tiedotetaan aina nettisivuilla. Kaikissa joukkueissa olisi syytä päästä jaettavista lapuista yms.
tiedotusmuodoista eroon. Tämän yhteisen järjestelmän tarkoitus on helpottaa tiedotusta yhteisin pelisäännöin ja samalla
lopulta myös välttää turhaa työtä.
Ilmoittakaa harjoitusten kalenterimerkinnöissä aina kokoontumisaika, jolloin pelurin tulee
olla täysissä varusteissa paikalla. Samoin merkitään harjoituksen päättymisaika, jolla mm. viestitään samalla pelaajan
vanhemmille ajankohta, jolloin kyydittävä peluri on noudettavissa.
Ennakkoinfo-osiota kannattaa käyttää varustuksesta, suihkumahdollisuudesta, eväistä, valmistautumisesta yms.
tiedottamiseen.
Henkilöt
Kun joukkueisiin lisätään henkilöitä, täytyy aina muistaa ensin hakea henkilöä olemassa
olevasta henkilörekisteristä. Vain jos henkilöä ei löydy rekisteristä, lisätään rekisteriin uusi nimi. Sama henkilö useaan kertaan
syötettynä sotkee koko rekisterin ja tärvelee vuosittain etenevän pelaajakortin idean.
Julkisuus
Ainoastaan joukkueen toimihenkilöiden henkilö-, osoite- ja yhteystiedot näkyvät julkisella puolella.
Kuvapankki
Kaikki kuvapankkiin tallennetut kuvat ovat vapaasti kaikkien ylläpitäjien käytettävissä.
Kuvapankkiin saa tallentaa vain itse otettuja valokuvia tai kuvia, joiden käyttöoikeudesta
voi olla varma. Netistä ei saa missään tapauksessa surutta poimia haluamiaan kuvia kuvapankkiin.
Kuvien nimeäminen
Koska kuvapankkiin kertyy vuoden/vuosien aikana valtavat määrät materiaalia, yritetään
myös kuvien nimeämisen kautta saada arkistoon vähän ryhtiä.
Nimetään kuvat sellaisen periaatteen mukaan, että 3-4 kuvanimen ensimmäistä merkkiä valitaan seuraavalla systeemillä:
– Joukkueiden omat kuvat nimetään joukkueen nimen mukaisella alulla, lisää myös vuosi (2 viimeistä) esim.
T97_08_futisleiri1.jpg, P93_08_futsal1.jpg jne. (ilman GBK-kirjaimia alussa)
– GBK-alkuisina nimetään GBK:hon yleensä liittyvät kuvat kuten logot, jalkapallokouluun,
toimistoon liittyvät yms. kuvat.
– SPL-alkuisina Palloliittoon ja piiriin liittyvät kuvat ja logot - samaan muutkin liitot ja seurat (FIFA, UEFA, jne)
– JP-alkuisina nimetään kaikki yleiseen käyttöön soveltuvat (ja siis itse kuvatut – huom!
tekijänoikeusasiat) jalkapalloaiheiset kuvat
– YHT –alkuisina nimetään kaikki yhteistyökumppaneihin liittyvät logot, ym materiaali
Jos jotkut yhteistyökuviot liittyvät pelkästään yhteen joukkueeseen, nimetään ne joukkueen tunnus alussa.

Kannattaa muistaa myös se, että mitä enemmän kuvasta syötetään metatietoa kuvaa pankkiin talletettaessa, sitä
helpommin haluttu kuva löytyy myöhemmin hakumerkkijono–haulla.
Kykyvalmennus
Kykyvalmennuksesta tiedotetaan Kehitysryhmä–alisivustolla.
Linkit
Linkkejä pääsivustolle lisäävät ainoastaan pääsivuston ylläpitäjät.
Heille voi esittää toiveita ja kommentteja linkkivalikoimasta. Alisivustoille voivat linkkejä lisätä kunkin sivuston ylläpitäjät.

Maalivahtivalmennus
Maalivahtivalmennuksesta tiedotetaan Kehitysryhmä-alisivustolla
Otteluraportit
Vauhdikkaat otteluraportit kuvituksineen ovat erittäin toivottavia. Tulevaisuudessa ne on helpompi kaivaa esille kun
ottelukuvaus on linkitetty suoraan otteluun eikä erillisenä uutisena
Pelaajaesittelyt
Asialliset mutta hauskat vaikkapa pelaajien itse suunnittelemat esittelyt kuvituksineen lisäävätsivujen kiinnostavuutta.
Pelaajasiirrot ja -lainaukset
Jos pelaaja siirtyy seurassa toiseen joukkueeseen, on pelaaja poistettava lähtöjoukkueesta ennen kuin hänet voidaan liittää
uuteen joukkueeseen. Siirto on syytä tehdä pikaisesti,jotta pelaajakorttitiedot päivittyvät ilman katkoja.
Sarjataulukot ja sarjaohjelmat
Oikean reunan Tukijat -otsikon alle mahtuvat tukijalinkkien lisäksi linkit myös sarjaohjelmiin ja sarjataulukoihin.
Suostumukset
Pelaajilta ja toimihenkilöiltä tulee hankkia suostumus tietojen julkaisemiseen ja kokoamiseen. Suostumusta ei tarvitse
pyytää vuosittain, vaan yksi täytetty kaavake, joka toimitetaan ylläpitäjälle riittää. Pelaajan nimi julkaistaan netissä vasta
suostumuksen saamisen jälkeen
Talousasiat
Talouteen liittyvät yksityiskohdat ovat ainoita asioita, joita ei tiedoteta netissä.
Tilinumeroista,viitenumeroista, maksueristä, talousarviosta ja talousseurannasta tiedotetaan turvallisuussyistä paperilla.
Tapahtumakalenteri
Tapahtumakalenteri on kaikkein tärkein ajantasaisena ylläpidettävä osa jokaisen joukkueen sivustoa.
Tukijat
Tukijoiden eli ilmoitusten hankkimisesta on olemassa käytettäväksi seuran yhteiset pelisäännöt ja hinnastot, jotka löytyvät
pääsivuston materiaalipankista.
Tilastot
Ottelutilastoja ei esitetä julkisella puolella B-junioreita nuoremmissa ikäluokissa. Kaikista
ottelutapahtumista voi toki kertoa vapaamuotoisesti otteluraportissa.

Tulokset
Ottelutulokset on hoidettava joukkueen Ottelulista -osioon pikaisesti, mieluiten ottelupäivänä. Otteluraportin ja kuvia voi lisätä
myöhemminkin.
Uutiset
Pikku uutisia sivuston on syytä lisätä säännöllisesti, jotta sivuston ajantasaisuus säilyy.
Uutisien näyttämistä muilla sivustoilla eli muidenkin joukkueiden sivuilla kannattaa käyttää harkitusti, mutta ei sitä kannata
välttää.
Videot
Video-otoksia ei järjestelmään ainakaan vielä voi tallentaa.
Vieraskirja
Jokainen joukkue voi itse harkita, haluaako pitää sivustonsa vieraskirjaa käytössä. Jos
vieraskirja on käytössä, jää ylläpitäjille vastuu valvoa viestien asiallisuutta ja sensuroida
mahdolliset epäasiallisuudet.
Yhteystiedot
Jokaisesta joukkueesta on oltava netistä helposti löydettävissä yhteystiedot henkilöön,
johon voi ottaa yhteyttä missä tahansa jalkapalloasiassa.
Ylläpitäjät
Jokaisessa joukkueessa tulisi olla vähintään kaksi ylläpitäjää, joista toisen mielellään tulisi olla valmentaja tai ainakin
valmentajan oikea käsi (esim. harjoitusmerkinnät!).
Ylläpitäjätunnuksia ja –salasanoja jakavat seuran pääkäyttäjät.

