Hatsina - salibandyn lyhyt historia
2001/2002 Salibandyn harrastaminen Hatsinassa alkoi jo 1990-luvun puolivälissä, mutta
salibandyliiton alaisiin sarjoihin seura osallistui ensimmäistä kertaa kaudella 2001-2002.
Jo ensimmäinen kausi kilpasalibandyn parissa oli Hatsinalle menestyksekäs. Pääosin
emolalaisista pelimiehistä koostunut joukkue päätti kautensa sarjanousuun 4. divisioonaan.
2002/2003 Seuraavana kautena Hatsina sijoittui lohkossaan toiseksi ja pääsi karsimaan
paikasta 3. divisioonaan. Vaikka joukkue karsintapeleissä taipuikin Lahden Sbandylle,
sai se lopulta paikan ylemmälle sarjaportaalle erään joukkueen luovuttua omasta paikastaan.
2003/2004 Kolmanteen kauteen mikkeliläiset lähtivät entistä nuoremmalla, mutta sitäkin
yritteliäämmällä kokoonpanolla. Peli parani kauden kuluessa ja palkintona olikin jo kolmas perättäinen sarjanousu.
2004/2005 Putki katkesi vasta kevään 2005 1. divisioonan nousukarsinnoissa, joissa helsinkiläinen M-Team oli aavistuksen parempi otteluvoitoin 2-1.
2005/2006 Näin ollen Hatsina pelasi myös kaudella 05/06 2. divisioonaa, mutta tällä kertaa mikkeliläiset eivät jättäneet mitään sattuman varaan häviten kauden 28 pelistä vain
kaksi. Nousu 1. divisioonaan kaudeksi 06/07 oli pienelle seuralle huikea saavutus. Kaudella Hatsina aloitti myös junioritoiminnan perustamalla kaksi salibandykerhoa – ala- ja
yläastelaisille.
2006/2007 Vanhempi B-juniori-ikäryhmä teki historiaa ja osallistui ensimmäisenä Hatsinan juniorijoukkueena SSBL:n sarjoihin ollen aluesarjan neljäs. Edustus sen sijaan pelasi
Rantakeitaassa huippusalibandyä maamme toiseksi kovimmalla sarjatasolla päätyen
huikeasti viidennelle sijalle.
2007/2008 Hatsina laajensi junioritoimintaa perustaen joukkueen SSBL:n C-juniorisarjaan. Samalla lanseerattiin toinen kerhoryhmä. Merkittävin muutos koettiin kuitenkin
taustaorganisaatiossa, sillä junioritoimintaa alettiin kehittää toden teolla palkkaamalla
seuraan osa-aikainen työntekijä junioripäälliköksi. Edustusjoukkue aloitti toisen kautensa 1. divisioonassa varsin uudistuneella joukkueella, ja vaikka kesken kauden ryhmää
vahvistettiinkin kovilla “paluumuuttajilla”, ei Hatsina pystynyt enää kääntämään tappiollista kurssia. Tippuminen sarjaporrasta alemmas oli tosi asia.
2008/2009 Seura jatkaa kasvuaan perustaen jälleen uuden joukkueen SSBL:n C-juniorisarjaan, sekä laajentaen kerhotoimintaa kolmeen ikäluokkaan. Seura lanseerasi myös ensimmäisen naisten joukkueen alueelliseen 2. divisioonaan, kun Trombi-98:n naisjoukkue siir-

tyi Hatsinan organisaation alaisuuteen. Miehet sijoittuivat 2.divisioonan lohkon kolmanneksi. Naisten edustusjoukkue voitti oman 2.divisioonalohkonsa, mutta tie nousi pystyyn 1.divisioonakarsinnoissa.
2009/2010 Hatsina käynnisti tyttöjunioritoimintansa, kun seura perusti uudet A- ja C-tyttöjen joukkueet salibandyliiton alaisiin sarjoihin. Tulevalla kaudella seuralla on miesten
ja naisten edustusjoukkueet, seitsemän juniorjoukkuetta sekä viisi salibandykoulua. Kauden päätteeksi naisten edustusjoukkue juhli sarjanousua 1.divisioonaan. Seura palkkasi
myöskin ensimmäisen kokopäiväisen työntekijän, kun valmennuspäälliköksi nimitettiin
Henry Myyryläinen.
2010/2011 Miesten edustusjoukkue selvisi toisen kerran peräkkäin nousukarsintojen viimeiselle kierrokselle. Nousu divariin jäi kuitenkin lopulta saavuttamatta niin pelikentällä
kuin sen ulkopuolellakin. Naiset säilyttivät paikkansa 1.divisioonassa. Tyttöjen nuorten
1.divisioonajoukkue voitti oman lohkonsa, mutta joukkue ei selviytynyt SM-karsintasarjasta jatkoon. Salibandyliiton alaisissa sarjoissa jo peräti 10 joukkuetta. Eero Mustonen
valittiin kauden päätteeksi uudeksi puheenjohtajaksi.
2011/2012 Hatsina panostaa voimakkaasti junioritoimintaan, sekä seuraorganisaatioon.
Seuran taustalla aloittaa useita uusia johtokunnan jäseniä, sekä seuralle perustetaan seurayhteistyöllä toimistotilat. Hatsinalla pelaa kauden aikana ennätykselliset 19 joukkuetta,
joissa lisenssipelaajia on yhteensä 340. Kauden parhaasta sijoituksesta vastaa B-pojat,
jotka yltävät lähelle SM-sarja paikkaa. Miesten edustusjoukkue jää 2.divisioonassa sijalle
neljä ja naisten edustusjoukkue säilyttää karsintojen kautta paikkansa valtakunnallisessa
1.divisioonassa.
2012/2013 Seura panostaa taustaorganisaation kehittämiseen ja henkilöstön kasvuun.
Kauden päätteeksi seuran toiminnassa onkin mukana lähes 100 toimihenkilöä ikäluokkien toiminnassa. Seuran alaisuudessa pelaa 20 joukkuetta, joissa lisenssipelaajia on yhteensä 335. Kauden aikana seura tekee myös historiaa C-tyttöjen pelatessa ensimmäisenä
seuran juniorijoukkueen SM-sarjaa. Miesten edustusjoukkueessa tapahtuu nuorennusleikkaus lähes kymmenen junioripelaajan pelatessa 2.divisioonaa. Naisten edustusjoukkue säilyttää jälleen paikkansa valtakunnalisessa 1.divisioonassa karsintojen kautta.
2013/2014 Seuran toiminta kehittyi huimasti Henry Myyryläisen viimeisellä valmennuspäällikkökaudella. Aiemmin tehdyn hyvän juniorityön hedelmät, A-pojat, pääsivät historiallisesti SM-karsinnan viimeiseen vaiheeseen saakka, ja miesten edustusjoukkue eteni
ykkösdivarikarsintoihin. Naisten edustusjoukkue pelasi ehjän kauden, ja sijoittui ykkösdivarissa viidenneksi.
2014/2015 Seurassa tapahtuu suuria muutoksia kun pitkän päivätyön tehnyt Henry Myyryläinen vaihtaa maisemaa. Uutena valmennuspäällikkönä aloitti Tero Laurila ja toiminnanjohtajana Jussi Sinkko. Kaudella miesten edustusjoukkue eteni divisioonakarsintojen

viimeiselle kierrokselle ainoastaan todetakseen Rangersin olevan kahdesti parempi jatkoajalla. Naiset puolestaan säilyttivät sarjapaikkansa ollen kahdeksansia. Junioripuolella
nähtiin monia hienoja suorituksia. Esille on nostettava 2001- ja 2003-syntyneiden poikien
itä-Suomen mestaruudet sekä 2002-poikien Itä-Suomen pronssi. Myös muista turnauksista ropisi runsaasti mitaleja seuran palkintokaappiin.

