
 

Hyvät	  käsipallon	  ystävät,	  
Käsipalloliitto	  onnistui	  viime	  vuoden	  aikana	  käytännössä	  kuittaamaan	  edellisen	  vuoden	  
tappiollisen	  tuloksen.	  Tarkan	  euron	  päivät	  jatkuvat	  kuitenkin	  niin	  käsipallossa	  kuin	  
muussakin	  suomalaisessa	  urheilussa.	  Tänä	  vuonna	  liiton	  painopisteistä	  tärkeimmät	  ovat	  
valmennuksen	  ja	  valmennuskoulutuksen	  kehittäminen	  tavoitteena	  mm.	  liittyä	  EHF:n	  
valmennusyhteistyön	  järjestelmään	  sekä	  seuratyön	  kehittäminen	  ns.	  laatuseurahankkeen	  
avulla.	  
Suomen	  aloitteesta	  lähtenyt	  ajatus	  miesten	  EM-‐lopputurnaukseen	  osallistuvien	  maiden	  
määrän	  nostamiseksi	  	  24:än	  vuodesta	  2020	  tai	  2022	  alkaen	  tulee	  päätettäväksi	  Euroopan	  
Käsipalloliiton	  syksyn	  konferenssissa.	  Tämän	  myötä	  EM-‐lopputurnauspaikan	  
saavuttaminen	  tulee	  entistä	  realistisemmaksi	  tavoitteeksi	  myös	  Suomen	  käsipalloilijoille.	  
Tulevan	  loistavan	  kevään	  helmiä	  maajoukkueiden	  osalta	  ovat	  naisten	  kamppailut	  EM-‐
karsinnassa,	  miesten	  jännittävät	  EM-‐playoff	  ottelut	  Romaniaa	  vastaan	  sekä	  P94	  EM-‐
karsinnat	  Sloveniassa.	  	  
Ensimmäiseksi	  kuitenkin	  Cocks	  taistelee	  jo	  15.2.	  sekä	  22.2.	  Euro	  Cupissa	  pääsystä	  peräti	  
kahdeksan	  parhaan	  joukkoon.	  
Nähdään	  kentällä	  ja	  halleissa	  –	  käsis	  on	  parasta	  paikan	  päällä!	  	  
Terveisin,	  Jari	  
	  

TULEVIA	  
TAPAHTUMIA:	  

	  
7.-‐9.2.	  T96	  ja	  T98	  
maajoukkueleiri,	  Solvalla	  
	  
8.2.	  Ikämiesten	  SM-‐turnaus,	  
Kauniainen	  
	  
8.2.	  Tytöt	  2000	  Try	  Out,	  Siuntio	  
	  
17.-‐21.2.	  Solvallas	  
Talangutvecklingsläger	  
	  
22.2.	  Jukkis	  Junior	  Cup,	  Karjaa	  
	  
22.2.	  Challenge	  Cup	  -‐ottelu	  
Cocks	  -‐	  HC	  Spartak,	  
Samalla	  lipulla	  sisäänpääsy	  
Atlas-‐HC	  West	  SM-‐liigapeliin!	  
Energia	  Areena	  
	  
24.2.	  Liittohallituksen	  kokous,	  
Helsinki	  
	  
6.–23.2.	  Sotshin	  Olympialaiset	  
	  
EHF	  MATCH	  OF	  THE	  WEEK:	  
9.2.	  KIF	  KOLDING	  KOBENHAVN	  -‐	  
THW	  KIEL	  
	  

Puheenjohtajan	  terveiset	  

Liittohallitus	  

Tammikuun	  tähtipelaajat	  

Liittohallitus	  piti	  järjestäytymiskokouksen	  16.1.	  
	  
Liittohallitus:	  
Jari	  Henttonen	  (2013–15)	  vastuualueet	  puheenjohtajuuden	  lisäksi	  talous,	  strategia,	  sidosryhmät,	  	  	  
kv.	  suhteet	  sekä	  aikuisten	  maajoukkueet.	  Johtoryhmän	  jäsen.	  
Petri	  Heino	  (2013–15)	  vastuualueet	  varapuheenjohtajuuden	  lisäksi	  kehitys	  ja	  strategia,	  
seuratoiminta	  ja	  valmennus.	  Johtoryhmän	  jäsen.	  
Håkan	  Nordström	  (2013–14)	  vastuualueet	  Länsi-‐Suomen	  alueen	  kehittäminen,	  lajin	  levitys	  sekä	  
talous.	  Johtoryhmän	  jäsen.	  
Maarit	  Feldt-‐Ranta	  (2013–15)	  vastuualue	  yhteiskuntasuhteet.	  
Timo	  Lehtinen	  (2014-‐16)	  vastuualue	  mediayhteydet	  sekä	  varainhankinta.	  
James	  Mashiri	  (2014-‐16)	  vastuualue	  kilpailuvaliokunnan	  puheenjohtaja.	  
Joanna	  Palmén	  (2013–14)	  vastuualueet	  nuorisovaliokunnan	  puheenjohtaja,	  nuorisomaajoukkueet	  
sekä	  viestintä.	  
Roger	  Sjölund	  (2013-‐15)	  vastuualueet	  kilpailutoiminta,	  erotuomarivaliokunnan	  puheenjohtaja,	  
kilpailupäällikkönä	  toimiminen	  sekä	  olosuhteet	  (sääntöjenmukaisuus).	  
	  
Valiokuntien	  kokoonpanot	  löytyvät	  liiton	  nettisivuilta	  finnhandball.net	  
	  

 	  
	  
Käsipallon	  pääsarjojen	  tammikuun	  LähiTapiola-‐tähtipelaajat	  ovat	  selvillä.	  Miesten	  SM-‐liigassa	  tittelin	  vei	  Cocksin	  Teemu	  Tamminen	  ja	  naisten	  SM-‐sarjassa	  
HIFK:n	  Kathlen	  Ax.	  
Tamminen	  keräsi	  tammikuun	  kolmessa	  ottelussa	  täydet	  yhdeksän	  tähteä.	  Maaleja	  syntyi	  hurjalla	  tahdilla	  peräti	  33	  kappaletta.	  Ax	  ei	  jäänyt	  paljon	  jälkeen,	  
sillä	  tähtiä	  kolmessa	  ottelussa	  kertyi	  seitsemän	  ja	  osumia	  24.	  

Helmikuu	  2014	  


