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TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2016 – 31.5.2017 
 
SEURAN HALLINTO JA TOIMIJAT 
 
Kaudella 2016-2017 Hatsinan johtokuntaan kuuluivat: 
Leena Vironen, puheenjohtaja 
Heidi Waris, varapuheenjohtaja 
Anu Haapala, sihteeri 
Ari Hasanen (26.9.2016 alkaen) 
Heikki Heimonen 
Harri Kukkola (30.8.2016 saakka) 
Janne Lokka 
Matti Pöyry 
 
Toukokuussa 2016 toistaiseksi palkattu osa-aikainen seuratyöntekijä (30 h/ vko) Jouni Juurela aloitti 
seuran kehittämisen aktiivisesti heti toimintakauden 1.6.2016 alussa. Juurela toimi myös usean 
kilpajoukkueen valmentajana. Syksyllä Juurelan tehtävänimikkeeksi vaihdettiin junioripäällikkö, jonka 
katsottiin kuvastavan tehtävää paremmin. Toukokuussa 2017 Juurela kuitenkin ilmaisi toiveensa siirtyä 
toisen seuran palvelukseen ja irtisanoutui heti toimintakauden päätyttyä (kesäkuussa 2017). 
 
Toimintakaudella osa-aikaisena toiminnanjohtajana (20 h/ vko) toimi Jussi Sinkko, joka irtisanoutui 
tehtävästä toukokuussa 2017.  
 
Aktiivisia vapaaehtoistoimijoita seuran joukkueiden toimihenkilöinä oli mukana lähes sata. 
Jäsentietokannan mukaan joulukuussa 2016 seuran jäsenmäärä oli 453, joista lisenssipelaajia 352 
(vuonna 2015 määrä oli 230). Kilpapolulla pelaajia oli 248 ja harrastepolulla 31. Salibandykoululaisia oli 
noin 60 sekä F- ja D –tyttöjen ryhmässä 15 pelaajaa. 
 
KILPAILUTOIMINTA  
 
SSBL:n sarjaan osallistui 15 joukkuetta. Juniorisarjoissa pelasi 10 joukkuetta ja kaikkiaan seurassa oli 15 
joukkuetta. Miesten edustusjoukkue taisteli kauden päättyessä 1. divisioonan paikasta. Naisten 
edustusjoukkue säilytti sarjapaikkansa valtakunnallisessa 1-divisioonassa. Naisille tarjoutui myös 
mahdollisuus lähteä mukaan SM-tasolle salibandyliigaan, mutta joukkue päätti että mahdollinen 
nousu siihen tapahtuisi pelaamalla. 
 
Miesten II joukkue sijoittui alueellisen 3-divisioonan sarjassa viidenneksi. Miesten III joukkue pelasi 
puolestaan alueellista 5-divisioonan sarjaa sijoittuen kuudenneksi. Naisten II joukkue pelasi itsensä 
neljänneksi 2-divisioonan alueellisessa sarjassa. 
 
Juniorijoukkueille tuli menestystä useassa ikäluokassa.  
 
Kauden aikana seura järjesti kolme isompaa turnausta (Tupla Katusähly-turnaus, SKV –turnaus ja 
IKIOMA –turnaus). Lisäksi joukkueet järjestivät oman ikäluokkansa harjoitus- tai kilpaturnauksia. 
 
HARRASTETOIMINTA 
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Syksyn aikana käynnistettiin vahvasti myös salibandykoulut sekä lapsi-vanhempi –ryhmät. Näiden 
lisäksi harrastetoimintaan kuului korttelisäbä -ryhmät eri kaupunginosissa 7-9 –vuotiaille, 10-12 –
vuotiaille sekä 13-17 –vuotiaille. 
 
SEURAN KEHITTÄMINEN  
 
Johtokunta päivitti toimikautensa aikana säännöt, jotka hyväksyttiin seuran uusiksi säännöiksi 
ylimääräisessä seuran kokouksessa 23.3. sekä kevätkokouksessa 24.4.2017.  
 
Junioripäällikkö Jouni Juurela ja toiminnanjohtaja Jussi Sinkko suunnittelivat seuralle strategiaa 
vuoteen 2020 saakka. Strategialuonnosta käsiteltiin johtokunnan kokouksessa 22.2.2017. Keskeistä 
strategiassa oli harrastajamäärän lisääminen, pelaajien kilpapolun ja harrastepolun systemaattinen 
kehittäminen sekä näiden valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen. Juurela myös teki kevään 
aikana myös suunnitelmia strategian toteuttamiseksi.  
 
TALOUS 
 
Seuralle kausi oli edellisvuoden tapaan taloudellisesti haastava eikä talouden tasapainottamisessa 
vielä onnistuttu täysin. Osaltaan taloustilannetta vahvisti seuran jäsenmäärän kasvaminen uusien 
ryhmien käynnistyttyä, mutta yhteistyösopimusten määrä ei kasvanut toivotusti. Seuran talkootyön 
osuus kokonaisbudjetista väheni edellisvuosista lähes kokonaan.  
 
Joukkueiden suurimmat tulonlähteet kausimaksujen ohella olivat mainosmyynti ja talkoot. Lisäksi 
joukkueet keräsivät varoja myymällä erilaisia tuotteita. 
 
TIEDOTUS 
 
Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin seuran omien verkkosivujen kautta. Seuran jäsenille 
tiedottaminen hoidettiin myclubin kautta. Seura sai näkyvyyttä Aito Radiossa sekä Länsi-Savossa sekä 
joukkueiden omissa some-kanavissa. Kauden aikana tehtiin yksi kausijulkaisu Länsi-Savon välissä.  
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