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TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2020 – 31.5.2021 
 
Seuran sääntöjen mukaisesti Urheiluseura Hatsina ry:n tarkoituksena on edistää 
liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen 
harrastaisi salibandyä kunto-, kilpa- tai huippu-urheiluna edellytystensä ja tarpeidensa mukaan. 
Seura noudattaa Suomen salibandyliitto ry:n toimintasääntöjä 
(http://salibandy.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/salibandyliiton-toimintasaannot/).  
 
Seuratoimintaa ohjaavia keskeisiä periaatteita ovat toisten keskinäinen kunnioittaminen, 
terveet elämäntavat ja toiminnan avoimuus.  
 
 
I LÄHTÖKOHDAT KAUDELLE 
 
Seuran toiminta  
 
Urheiluseura Hatsina ry. mahdollistaa salibandyn kilpatoimintaa Mikkelin ja lähialueiden 
lapsille, nuorille ja aikuisille. Salibandyliiton sarjoissa pelaa kaudella 2020-21 miesten ja naisten 
edustusjoukkueet sekä useita junioreiden joukkueita. Salibandyn harrastusmahdollisuuksia 
tarjotaan edelleen perhesalibandynä, salibandykouluissa ja junioreiden harrastetoimintana. 
 
Peliolosuhteet  
 
Salibandyn pelaamiseen tarjolla on sekä Sport Forum (yksi kenttä) että Saimaa Stadiumi (kolme 
kenttää). Sport Forumin kanssa on tehty uusi sopimus ja lisäksi yksittäisiä vuoroja on varattu 
Stadiumilta. Toimintaa järjestetään myös kaupungin koulujen saleissa sekä Rantakeitaalla, 
joissa järjestetään harrastetoimintaa ja nuorimpien ikäluokkien toimintaa. 
 
Seuraan palkatut henkilöt ja muut toimijat  
 
Valmennuspäällikkönä jatkaa Marko Partio. Hänen toimenkuvaansa kuuluu seuran 
junioritoiminnan organisointi ja kehittäminen (mm. tilavaraukset, valmentajasopimukset) sekä 
harrastetoiminnan (salibandykoulut, harrasteryhmät, kesän toiminta) organisoiminen. Lisäksi 
valmennuspäällikkö suunnittelee ja organisoi ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia ja tukee 
valmentajia seuran valmennusstrategian mukaisesti. Valmennuspäällikkö organisoi vuosittaiset 
päiväkoti- ja koulukiertueet sekä vastaa kilpajoukkueiden pelaajien UrheiluAkatemian 
valmennuksesta ja seuran turnausten järjestämisestä.  
 
Keskeisen toimijajoukon seurassa muodostavat joukkueiden toimihenkilöt ja muut 
vapaaehtoiset. Johtokunta johtaa seuran toimintaa ja vastaa taloudenhoidosta sekä organisoi 
seuran kehittämistä ja toimintaa joukkuetoiminnan tukemiseksi. 
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II TAVOITTEET  
 
Seuran tavoitteena kaudella 2020-2021 on: 

- Saavuttaa kilpasalibandyssä menestystä alueellisissa ja valtakunnallisissa sarjoissa 
joukkueiden määrittelemällä tavoitetasolla sekä tukea kilpapelaajien monipuolista 
kehittymistä 

- Kasvattaa seuran jäsenmäärää (2019 - 270: 2018 - 282: 2017 - 367) jäsenen ja lisätä 
lisenssipelaajien määrää (2019 – 171: 2018 - 183: 2017 - 228) 

- Lisätä seurassa toimivien ohjaajien ja valmentajien määrää, sitouttaa heitä 
pitkäjänteiseen toimintaan ja kehittää heidän osaamistaan 

- Kehittää ja systematisoida seuran toimintaa mm. toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten 
toiminnan tukemiseksi sekä kehittää seuran yhteisöllisyyttä 

- Vakauttaa talous 
- Valmistautua kevään 2021 Tähtiseura-auditointiin 

 
 
III TOIMINTASUUNNITELMA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 
 
1. Toiminta keskittyy kilpasalibandyyn 
 
”Seurassa kehitetään pelaajia monipuolisiksi kilpapelaajiksi, joilla on urheilullinen 
elämäntapa.” 
 
Tuetaan pelaajien kehittymistä monipuolisesti: 

- Vahvistetaan kilpa- ja harrastepolun systemaattista käyttöä 
- Otetaan käyttöön kaikille kilpajoukkueille Coachtools –alusta 
- Hyödynnetään eri lajien seurayhteistyötä harjoittelun monipuolistamiseksi 

 
Kehitetään kilpajoukkuepolkua seurayhteistyössä mm. Kapan ja Saipan kanssa: 

- Rakennetaan joukkueita suunnitelmallisesti useamman vuoden tähtäimellä 
- Selkeytetään seuran valmennusstrategia eri ikäkausien valmennustavoitteista kohti 

edustusjoukkueita 
 
Järjestetään joukkueita motivoivia kotiturnauksia: 

- Syyskuussa kauden alkajaisturnauksia eri sarjoille ennen sarjakauden alkua 
- Huhtikuussa kauden päättävä turnaus 
- Tuetaan joukkueita omien ikäkausiturnausten järjestämisessä 

 
 
2. Ohjaajien ja valmentajien tukeminen 
 
”Seurassa toimii sitoutuneiden ja osaavien valmentajien aktiivinen ydinryhmä, jotka jakavat 
osaamistaan ja tukevat valmentajauransa alkuvaiheessa olevia” 
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- Mahdollistetaan valmentajien omaehtoinen kouluttautuminen niin, että seura tukee 
osan koulutuskustannuksista 

- Organisoidaan valmentajille asiantuntijatukea mm. maalivahti-, fysiikka-, voima-, 
liikkuvuus- ja juoksuharjoitteluun koordinoimalla näiden alojen erityisasiantuntijoiden 
käyttämistä valmennuksen tukena (ml. seurayhteistyö) 

- Kehitetään edelleen seuran sisäistä valmentajien verkostoitumista, tapaamisia ja 
mentorointia  

- Vahvistetaan valmentajasopimusten käyttämistä (sis. palkkio- ja etuuskeskustelu) ja 
tehdään tehtävästä entistä houkuttelevampi ja sitoutumista edistävä 

 
 
3. Salibandy harrastuksena 
 
”Seurassa on mahdollista myös harrastaa salibandyä eri tavoin” 
 

- Vahvistetaan salibandykoulujen ja harrasteryhmien sekä perhesalibandyn toimintaa  
- Kartoitetaan kysyntää erityisryhmien (mm. maahanmuuttajatytöt) muodostamiselle ja 

toteutetaan ryhmiä tarpeen mukaan 
- Tuetaan seuran vapaaehtoistoimijoita järjestämällä säännöllisesti 

toimihenkilöpalavereita ja päivitetään ohjeistuksia ja tukiaineistoja joukkueen 
toimihenkilöiden toiminnan tueksi 

- Suunnitellaan tapoja vapaaehtoistoimijoiden työn tunnistamiseen ja tunnustamiseen 
- Vahvistetaan seurahenkeä mm. yhtenäisillä asusteilla, fanituotteilla ja erilaisilla 

tapahtumilla 
 
 
4. Tasapainoinen talous  
 
”Talous mahdollistaa keskeisten toimintojen toteuttamisen ilman jatkuvaa tasapainottelua” 
 

- Pyritään jatkamaan yhteistyösopimuksia aiemmin seuraa tukeneiden tahojen kanssa ja 
saamaan muutama uusi yhteistyökumppani 

- Kasvatetaan seuran varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten määrää 
- Vahvistetaan taloudellista tukimallia vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamisen 

mahdollistamiseksi yhteistyössä Mikkelin Pelastakaa lapset ry:n kanssa 
- Huolehditaan saatujen avustusten ja tukien oikeanlaisesta käyttämisestä ja 

raportoinnista  
 
 


