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SCH:n kausi 2016-2017 on onnistunut tavoitteissaan vaihtelevasti. Puheenjohtajana toimintakauden aloitti
Marko Lahtinen. Muita hallituksen jäseniä olivat Jani Ahola (varapuheenjohtaja), Johanna Saha
(rahastonhoitaja), Satu Laakso, Ari Ratinen ja Heli Kaarela sekä varajäsenet Ilkka Hägglund ja Matti
Siitari. Marko Lahtisen siirryttyä työkiireidensä vuoksi syrjään hallituksesta huhtikuussa 2017,
puheenjohtajana aloitti varapuheenjohtaja Jani Ahola. Varapuheenjohtajana uudelleen järjestäytyneessä
hallituksessa aloitti hallituksen varajäsenenä toiminut Pekka Haukka-Aho. Kauden lopussa hallituksen
jäsen Satu Laakso pyysi eroa hallituksesta. Hallitus kokoontui kauden aikana viisi kertaa.
Seuralle haettiin ja palkattiin ensimmäistä palkkatyöntekijää. Haimme valmennuspäällikköä, ja valituksi
tuli, aikaisemmin miesten edustuksen valmentajana, sekä valmennuskoordinaattorina (alihankintana)
toiminut Jari Lehtonen. Jari Lehtonen luopui miesten edustusjoukkueen valmentamisesta syystalvella 2016,
ja erosi virastaan valmennuspäällikkönä toukokuussa 2017. Jari Lehtonen teki kauden aikana useita
suunnitelmia uusia sekä vanhoja joukkueita varten, sekä toimi vetäjänä Liikkuva Koulu kiertueella. Jari
toimi myös B-tyttöjen vastuuvalmentajana, josta joukkue maksoi korvauksen itse.
Seuralla on ollut kauden aikana enimmillään noin 600 jäsentä, joista aktiivisia noin 500. Kauden aikana
2009 syntyneiden poikien joukkue kasvoi noin 40 pelaajaan, joka oli tällä kaudella, kaikista lajeista, suurin
ikäkausijoukkue Hyvinkäällä. Nuoremmissa junioireissa on ollut kasvua, mutta vastavuoroisesti
vanhemmmat ikäryhmät ovat menettäneet pelaajia. Yhteistyössä Nurmijärven SB-Pron kanssa,
allekirjoitettiin yhteisjoukkuesopimus poikien 2002 syntyneiden joukkueelle. Tällä sopimuksella
mahdollistettiin joukkueen toiminta vielä seuraavalle kaudelle.
Kauden aikana haettiin ja saatiin opetusministeriön seuratukea kerhoryhmien lisäämiseksi. Tukea saatiin
10 000 euroa. Ryhmien tarkoituksena on mahdollistaa matalan kynnyksen harrastaminen ilman
kilpailullisia tavoitteita, ja sitä kautta kouluikäisten massan säilyttäminen. Tavoitteena on, että pitkällä
aikavälillä toiminta antaisi ikäkausijoukkueille paremmat toimintaedellykset. Toimeenpannaan kaudella
2017 – 2018.
Seura nosti jäsenmaksua kaudelle. Uusi maksu oli harrastajajäseniltä 30 euroa, sekä kilpatoiminnassa
mukana olevilta 60 euroa. Jälkeenpäin tarkasteltuna vuosikokouksen päätös ei ollut lain mukainen, koska
se asetti jäsenet eriarvoiseen asemaan. Oikea tapa toimia olisi ollut, kun koko jäsenistön jäsenmaksu olisi
ollut saman suuruinen. Kauden aika kerättyjen jäsenmaksujen summa ei täsmännyt jäsenmäärään.
Ongelmana tässä oli virheelliset jäsentiedot Jopox järjestelmässä. Laskuttamatta jäivät sellaiset jäsenet,
jotka eivät tarkastushetkillä olleet joukkueiden listoilla. Jäsenmaksuja jäi saamatta arvion mukaan 2000 3000 euroa, jotka jäivät joukkueiden eduksi. Asian korjaamiseksi jatkossa, hallitus päätti että seura kerää
jäsenmaksun suoraan jäsenistöltä. Aikasemmin jäsenmaksut keräämisen hoitivat joukkueet.
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Koulutusta oli keskimäärin samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina. Osallistujamäärät olivat kohtalaiset.
Jojo-, sekä valmentajapalavereja järjestettiin pitkin kautta.
Tiedotusta ja markkinointia suunniteltiin, sekä toteutettiin. Pidimme kaksi promopäivää Hyvinkään
Prismassa, jossa oli mahdollisuus käydä juttelemassa sekä osallistua arvontaan. Osallistuimme Unelmien
Liikuntapäivään, sekä järjestimme katusäbä tapahtuman yhdessä salibandyliiton kanssa. Suurin ponnistus
oli osallistuminen Liikkuva Koulu projektiin. Lisäksi olimme osallisena Hyvinkään kaupungin
järjestämissä salibandy-tapahtumissa.
Seuran yhteishengen luominen on iso juttu, jota emme saaneet parannettua. Joukkueiden välinen yhteystyö
on kangertelevaa. Vapaaehtoisia seuran tapahtumiin on ollut vaikea saada, ja kuormitus on jäänyt
muutaman henkilön harteille.
Suunnitelmissa on valmentajien pienpalaverit, joihin lähellä toisiaan olevat ikäryhmät osallistuisivat ja
tutustuisivat toisiinsa. Tarkoituksena olisi että joukkueilla olisi mahdollisuus jakaa tietoa ja ideoita, ja sitä
kautta kehittää joukkueiden harjoittelua, sekä joukkueiden välistä yhteishenkeä. Toteutetaan kaudella 2017
– 2018.
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