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TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2017 – 31.5.2018
SEURAN TOIMINTA
Seuran sääntöjen mukaisesti Urheiluseura Hatsina ry edisti liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi salibandyä kunto-,
kilpa- tai huippu-urheiluna edellytystensä ja tarpeidensa mukaan. Seura mahdollisti salibandyn kilpatoimintaa Mikkelin ja lähialueiden lapsille, nuorille ja aikuisille. Seura noudatti
Suomen
salibandyliitto
ry:n
toimintasääntöjä
(http://salibandy.fi/palvelut
/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/salibandyliiton-toimintasaannot/).
Seuratoimintaa ohjaavia keskeisiä periaatteita olivat toisten keskinäinen kunnioittaminen,
terveet elämäntavat ja toiminnan avoimuus.
Seuran kotihallina toimi Sport Forum, minkä lisäksi seuran toimintaa järjestettiin kaupungin
koulujen saleissa sekä Rantakeitaalla. Peliolosuhteissa tapahtui merkittävä lisäys, kun helmikuussa 2018 Kalevankankaalle avautui Saimaa Stadiumin kolme kenttää ja oheisharjoittelupaikat.
Jäsenmäärä 320 ja lisenssipelaajien määrä 226.
SEURATOIMIJAT JA HALLINTO
Elokuun lopussa seurassa aloittivat junioripäällikkö Elisa Vilhunen sekä markkinointi- ja talouspäällikkö Heidi Lehtonen, joka kuitenkin irtisanoutui tehtävästään vuoden vaihteessa.
Elisa Vilhunen jatkoi edelliskaudelle kehitetyn seurastrategian toteuttamista, valmentajien
osaamisen kehittämissuunnitelman toteuttamista ja pelaajapolun rakentamista.
Seuran johtokuntaan kuuluivat Janne Lokka (puheenjohtaja), Ari Hasanen (varapuheenjohtaja), Anu Haapala (sihteeri), Sanna Hyvönen (rahastonhoitaja), Heikki Heimonen ja Sari Laanterä. Johtokunta piti kokouksia 12 kertaa ja kokoontui lisäksi muutamia kertoja epävirallisesti suunnittelemaan seuran toimintaan liittyviä asioita.
Syys- ja kevätkokoukset pidettiin seuran sääntöjen mukaisesti.
Keväällä 2018 käynnistettiin toimihenkilöiden tapaamiset noin kerran kuukaudessa. Tapaamisiin osallistui valtaosa joukkueiden johtajista ja rahastonhoitajista.
KILPAJOUKKUEIDEN TOIMINTA
SSBL:n kilpasarjoihin osallistui 14 joukkuetta. Juniorisarjoissa pelasi 10 joukkuetta.
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Miesten I-joukkue uudistui voimakkaasti kaudelle 17-18 ja pelasi lähtökohdat huomioon
ottaen mainion kauden. Joukkue sijoittui 2. divisioonan keskikastiin. Koko kauden fokuksessa ollut nuorten pelaajien kehitystyö alkoi kantaa hedelmää, vaikka kautta leimasi nuorelle
joukkueelle tyypillinen otteiden ailahtelu. Kotikentällä esitettyjen säkenöivien peliesitysten
vastapainoksi vierasreissuilla meno oli sitten vastavuoroisesti vaisumpaa. Kokonaisuutena
kuitenkin myönteinen kausi!
Miesten II-joukkueen kausi Kaakkois-Suomen 3. divisioonassa käynnistyi epävarmuudella, ja
joukkue saatiin kasattua ihan viime tipassa. Kauden aikana opittiin uusi pelitaktiikka
ja peluutettiin useita junioreita. Kausi oli vaihteleva; parhaimmillaan voitettiin sarjan kärkipään joukkueita, mutta liian paljon tuli myös helppoja tappioita. Kauden tuloksena oli valitettavasti putoamiskarsinnat ja putoaminen 4.divisioonaan. Osin putoamisen ja osin pelaajakadon vuoksi tästä sarjapaikasta kuitenkin luovuttiin, ja näin M2:n taru sai lähes kymmenen vuoden jälkeen päätöksensä ainakin toistaiseksi.
Naisten ykkösjoukkue on kuulunut 1. divarin sarjan keskikastin vakiojoukkueisiin jo usean
vuoden ajan. Pelillisesti joukkue oli lähes kaikissa otteluissa hyvin voittotaistelussa mukana,
mutta joukkuetta ei ihan saatu nostettua sille tasolle, mihin olisi ollut potentiaalia. Kokonaisuudessaan kaudesta jäi kuitenkin hyvä fiilis, joukkueen henki oli hyvä ja pelaajat olivat aina
hyvin motivoituneita. Syksyllä solmittu farmisopimus jyväskyläläisen liigaseura O2-JKL:n
kanssa toi naisille helpotusta pelaajamateriaaliin. Loppukaudella naisten edustuksen mukaan nostettiin myös omia tyttöjunioreita testaamaan naisten pelien vauhtia ja onnistumisiakin koettiin.
Naisten kakkosjoukkue pelasi Kaakkois-Suomen 2. divaria. Joukkueen runko muodostui
jo vuosia yhdessä pelanneesta kokeneemmasta kaartista, mutta mukanaoli onneksi myös
nuorempaa vuosikertaa. Kauden tähtihetkeksi tallentui viimeisessä turnauksessa napattu
historian ensimmäinen 12 maalin voitto, muuten kauteen mahtui niin tappioita kuin voittojakin sopivassa suhteessa.
A-tyttöjen pelaajarinki koostui monen eri ikäluokan pelaajista, ja peleihin lähdettiin aina
hieman erilaisilla koostumuksilla. Pelireissujen pelaajamateriaalia vaikeuttivat päällekkäisyydet naisten edustusjoukkueen pelien kanssa. Tästäkin huolimatta joukkue taisteli pisteistä ja jopa yllätti peliesityksillään. Tyttöjen 1-divisioonasta irtosi kauden päätteeksi 4. sija.
C-tyttöjen joukkueessa pelasi yhdeksän kenttäpelaajaa ja maalivahti. Joukkuetta
voisikin kuvailla lausahduksella ”pieni mutta pippurinen”. Vaikka pelaajia oli vähän, taitoa ja
intoa sitäkin enemmän ja joukkueessa pelasikin peräti kaksi salibandyliiton maajoukkuetielle
valittua pelaajaa. Joukkueessa oli reipas tekemisen meininki, hyvä joukkuehenki, asialleen
omistautuneet valmentajat sekä toimeliaat taustajoukot vanhempineen ja toimihenkilöineen.
Hatsinan uusin tyttöjen kilpajoukkue perustettiin D/E-tytöille. Joukkueen kaikki vuosina
2005-2008 syntyneet tytöt pelasivat elämänsä ensimmäiset sarjaottelunsa syksyllä 2017.
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Pelaajia oli mukana noin 15 ja kauden tavoitteena oli opetella pelaamisen saloja ja joukkueessa toimimista ilon kautta. Vaikka voittoja ei sarjassa tullutkaan, kannusti jokainen pelaaja
toisiaan pitäen hyvän ja motivoivan ilmapiirin yllä. Sen pohjalta syntyi joukkuehenki, jossa
jokainen puhaltaa yhteen hiileen, ja se kantoi pitkälle.
B-poikien kausi aluesarjassa oli menestyksellinen ja alueellisesta ylemmästä jatkosarjasta
pudotuspelipaikka varmistui jo hyvissä ajoin. Maaliskuun puolivälissä pelattuun pudotuspeliturnaukseen Turkuun joukkue lähti odottavissa tunnelmissa, olihan siellä vastassa muiden
lohkojen parhaat joukkueet. Heti ensimmäisestä pelistä lähtien joukkue näytti osaamisensa
ja taistelutahtonsa, voittaen päivän molemmat pelit. Seuraavana päivänä panoksena oli lohkovoitto, mikä jäi harmittavasti kahden sekunnin päähän ottelun loppuessa. 00-01 ikäluokan joukkue päätti yhteisen taipaleen voittaen Ese-turnauksessa B-poikien sarjan.
Kaikkiaan pelaajat voivat olla ylpeitä kaudestaan.
C1-poikien (02-synt.) kausi kului joukkueen pelaajilla hajautetusti sekä miesten kakkosjoukkueen, B-poikien että miesten edustusjoukkueen harjoitusten parissa. Peleihin lähtevät pelaajat olivat tästä huolimatta aina valmiita taistelemaan voitosta. Kova taistelu peleissä ei
aivan riittänyt ylemmän jatkosarjan peleihin loppukaudeksi, mutta pojat tekivät tuhoisaa
jälkeä voittaen alemman jatkosarjan reilusti 6 pisteen erolla seuraavaan joukkueeseen.
C2-pojat (03-synt.) selvittivät seuran historiassa ensimmäisenä poikajoukkueena tiensä karsintojen kautta SM-sarjaan. Kausi oli opettavainen ja tasoa mittaava. Numeroiden valossa
tuloksena on kahdeksan joukkueen A-lohkossa sija seitsemän 12 pisteellä. Voittoja tilille
kertyi viisi, tasapelejä kaksi ja tappioita 15. Loppujen lopuksi hyvä ja tasapainoinen kauden
viimeinen kolmannes toi esille sen mikä on joukkueen oikea taso ja sillä perusteella joukkue
tavoittelee paikkaa samaan sarjaan myös ensi kaudelle.
D1-poikien (04-synt.) kausi oli vaiherikas valmentajavaihdosten vuoksi, mutta silti kehitys
poikien tekemisessä näkyi silmissä. Pojat pelasivat ensin Kaakkois-Suomen alueellista sarjaa,
josta karsiutuivat alempaan jatkosarjaan. Pelien valossa poikien kehitys näkyi kuitenkin nousujohteisena, vaikka pelaajarinki olikin kapea.
D2-pojat (05-synt.) lähtivät kauteen uuden joukkueenjohtajan ja uusien valmentajien johdolla. Edellisellä kaudella pojat pelasivat KS- alempaa jatkosarjaa, joka oli selvästi pojille väärä
sarja. Tavoitteena olikin siis pykälää korkeampi sarja ja siihen päästiinkin, mikä toi lisävirtaa
sekä valmennukselle että pelaajille. Taitotaso joukkueessa oli erinomainen, joten pieniä asioita oli hyvä lähteä hienosäätämään ja hiomaan. Yksi valmennuksen päätavoitteista oli joukkueen ryhmädynaaminen kehitys ja yhteenkuuluvuus, jota toteutettiin antamalla pojille itselleen vastuuta. Koko joukkue ansaitsi valmennukselta suuret kiitokset sitoutumisestaan ja
asennoitumisestaan.
E1-poikien (06-synt.) joukkue koostui suurimmaksi osaksi 2006 syntyneistä pojista ja on harjoitellut yhdessä neljä vuotta. Joukkue pelasi Kaakkois-Suomen aluesarjaa ja sijoittui neljänneksi ylemmässä jatkosarjassa. Joukkueessa oli hyvä yhteishenki sekä taitavia ja osaavia pelaajia. Välillä on pelattu pienellä kokoonpanolla sarjapelejä ja onnistuttu loistavalla tiimityöl-
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lä. Pelireissuja on kertynyt useita. Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna joukkue osallistui
Jyväskylässä Talent cupiin, mikä oli pojille ensimmäinen yön yli kestävä pelireissu. Hienot
pelit, paljon uusia kokemuksia ja kotiin
tuomisina kiiltävää hopeaa.
E2-joukkueelle päällimmäisenä kaudesta jäi mieleen joukkueen pelaajien, valmennuksen ja
vanhempien yhteisen sitoutumisen, kehittymisen ja tekemisen meininki. Vuosi oli erityisen
tärkeä tämän pelaajaikäryhmän joukkueen harjoittelu- ja peli -identiteetin sekä me-hengen
luomiselle. Joukkue koostui neljän ikäluokan pojista, jonka runkona olivat 2007 ja 2008 syntyneet pojat. Joukkueen koko pysyi läpi talven 20 pelaajan paremmalla puolella. Syksyllä
joukkue asetti päätavoitteeksi Särkänniemen salibandy cupin. Talven aikana joukkue kehittyi
niin yksilöinä kuin joukkueena ja kausi päättyi hienoihin peleihin Tampereen turnauksen
lisäksi omassa ESE-turnauksessa.
09-poikien joukkue kasattiin syksyllä vuosina 2009-2011 syntyneistä pojista. Joukkueessa ei
kuitenkaan vielä silloin ollut tarpeeksi pelaajia sarjapelejä varten, joten sarjapaikasta päätettiin luopua. Joukkue harjoitteli aktiivisesti ja kasvatti pelaajamääräänsä, joten valmistautuminen syksyllä alkaviin ensimmäisiin sarjapeleihin saatiin hyvälle mallille. Vaikka sarjapelejä
ei tälle kaudelle tullut, niin pojat saivat arvokasta pelikokemusta muutamassa pienessä turnauksessa.
TURNAUKSET JA MUUT TAPAHTUMAT
Elokuussa järjestettiin perinteinen seurailta, jossa seuran pelaajat ja toimihenkilöt kuvattiin.
Paikalla oli myös Intersportin varuste- ja tekstiiliesittelyjä ja kokeiluja.
Marraskuussa isänpäivänä seura järjesti perhepäivän yhdessä Eslin ja Osuuspankki SuurSavon kanssa.
Huhtikuussa seura järjesti useamman ikätason yhteisen turnauksen (ESE-turnaus Saimaa
Stadiumilla ja Sport Forumilla). Turnaukseen osallistui yli 60 joukkuetta ja kaikkinensa osallistujia kaksipäiväiseen turnaukseen oli yli 1200.
Lisäksi joukkueet järjestivät useita oman ikäluokkansa harjoitus- tai kilpaturnauksia.
HARRASTETOIMINTA
Seurassa toimi yhteensä 4 salibandykoulua eri puolella kaupunkia, joista yksi oli pelkästään
tytöille suunnattu ryhmä. Ryhmissä mukana oli n. 30 pelaajaa. Seurassa toimi myös lapsi –
vanhempi -ryhmä 1-3 vuotiaille ja heidän vanhemmilleen, mutta se jouduttiin lakkauttamaan ohjaajatilanteen vuoksi vuoden vaihteessa. Näiden lisäksi seurassa pyöri kesäsäbäkoulu kesällä 2017. Näiden lisäksi toimintaa saatiin laajennettua myös harrastepuolelle, kun
aloitettiin ryhmä 7-9 -vuotiaille sekä 10-12 -vuotiaille. Näissä ryhmissä mukana oli vajaat 20
pelaajaa.
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Salibandykoululaisille järjestettiin keväällä yhteinen lopputurnaus, johon osallistui joukkueita myös Taipalsaaren Kisasta.
SEURAN KEHITTÄMINEN
Edelliskaudella hyväksytty seuran strategia loi pohjaa kehittämiselle. Kevään aikana seurassa
toteutettiin kaikille seuran jäsenille avoin kehittämisprojekti. Kehittämisprosessin aloittamisesta päätettiin tammikuun johtokunnan kokouksessa ja se käynnistettiin miesten ja naisten
joukkueiden toimihenkilöpalaverilla helmikuun alussa. Tapaamisessa keskusteltiin yleisesti
kehittämistarpeista, seuran tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Juniorijoukkueiden kanssa vastaava keskustelu käytiin helmikuun lopussa. Keskustelujen perusteella tehtiin
seuran kaikille jäsenille vastattavaksi verkkokysely, jonka tarkoituksena oli saada näkemyksiä
tavoitteiden ja tarpeiden priorisoinnille. Vastauksia koottiin maaliskuun aikana ja maaliskuun lopuksi jäsenet kutsuttiin seurailtaan, jota veti Sirpa Korkatti. Seuraillassa keskusteltiin
eri toimenpiteistä ja priorisoitiin ne, joita seuraavalla kaudella halutaan kehittää. Kehittämisprosessin tulokset kirjattiin kehittämissuunnitelmaksi, joka hyväksyttiin seuran kevätkokouksessa osaksi seuraavan kauden toimintasuunnitelmaa.
TALOUS
Seuralle kausi oli taloudellisesti erittäin haastava ja taloutta tasapainotettiin vuoden vaihteessa otetulla lainalla. Rahastonhoitajana aloitti tammikuussa Sanna Hyvönen, joka selkeytti laskutusta MyClubin kautta. Osaltaan taloustilannetta vahvisti uusien yhteistyösopimusten määrä sekä kustannusten leikkaaminen ja toiminnan suoraviivaistaminen. Toimenpiteiden ansiosta taloudellinen tilanne koheni ja lainan lyhennyksiä pystyttiin tekemään jopa
etuajassa.
Hatsina oli mukana Suur-Savon Osuuskaupan Kannustajat –ohjelmassa vuoden 2017 ajan.
Seuralle myönnettiin myös Salibandyn Tuki –säätiön rahoitus vähävaraisten lasten ja nuorten salibandytoiminnan tukemiseen ja yhteistyömallin rakentamiseen yhdessä Mikkelin Pelastakaa lapset ry:n kanssa. OKM:lle jätettiin seuratuki –hakemus, mutta sille ei myönnetty
rahoitusta.
Seuran keskeisimpiä tukijoita olivat Osuuskauppa Suur-Savo, Suur-Savon Osuuspankki, Ikioma ja ESE. Lisäksi yhteistyötahoina olivat Intersport Mikkeli, Aito Radiot Mikkeli ja Grano.
Lisäksi seuralla oli sopimukset varuste- ja tekstiilitoimituksista Puman ja Exelin kanssa.
Joukkueiden suurimmat tulonlähteet joukkueiden omien tukijoiden (mainosmyynnin) ohella
olivat talkoot ja erilaisten tuotteiden myynnit. Joukkueiden toiminta perustui kuitenkin pääsääntöisesti kausimaksujen maksamiseen.
TIEDOTUS
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Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin seuran verkkosivujen ajankohtaista –palstalla ja MyClubin tiedotteilla. Seura sai näkyvyyttä Aito Radiossa sekä Länsi-Savossa sekä joukkueiden
omissa some-kanavissa. Kauden aikana tehtiin yksi kausijulkaisu Länsi-Savon välissä.
Joukkueet käyttivät sisäiseen tiedottamiseen erilaisia sovelluksia (erityisesti WhatsApp ja
sähköposti) sekä joukkueen toiminnasta tiedottamiseen seuran joukkuekohtaisia verkkosivuja.
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