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Puheenjohtajan	  tervehdys	  
	  
Hyvät	  käsipallon	  ystävät,	  
Erittäin	  vilkas	  käsipallovuosi	  2016	  on	  juuri	  päättynyt.	  Vuoden	  aikana	  on	  otettu	  monia	  askeleita	  oikeaan	  suuntaan	  ja	  
myös	  orastavaa	  menestystä	  on	  ilmassa.	  	  
Tärkeimpänä	  edistyksenamme	  pidän	  käsipalloilijan	  urapolun	  ja	  kehitysmahdollisuuksien	  parantamista.	  
Yläkoululeiritykset	  ja	  käsipallolukio	  Kisakallion	  Urheiluopistolla	  sijaitsevan	  harjoituskeskuksemme	  yhteydessä	  antavat	  
vihdoin	  nuorille	  käsipalloilijoillemme	  kotimaisen	  mahdollisuuden	  valita	  käsipalloilun	  omaksi	  urakseen	  sulkematta	  
kuitenkaan	  ovea	  koulutukselta.	  Lisäksi	  moni	  valmentajamme	  on	  lisännyt	  osaamistaan	  valmennuskoulutuksissa	  aina	  
Euroopan	  Käsipalloliiton	  korkeinta	  Master	  Coach	  -‐tutkintoa	  myöten.	  	  Valmentajakoulutus	  on	  kriittisen	  tärkeää	  kaikelle	  
kehitykselle	  urheilussa,	  toivottavasti	  kurssit	  pysyvät	  täysinä	  myös	  jatkossa.	  	  	  	  
Kisakalliosta	  ponnistavat	  eteen-‐	  ja	  ylöspäin	  myös	  kaikki	  maajoukkueemme,	  joille	  vuosi	  2016	  toi	  useita	  hyviä	  
suorituksia.	  Lupaava	  T98-‐joukkueemme	  aloitti	  iloisten	  tulosten	  sarjan	  lyömällä	  kesällä	  Itävallan.	  Vastaavasti	  P00	  pelasi	  
syksyllä	  mainion	  turnauksen	  Latviassa	  voittaen	  Liettuan	  ja	  Latvian	  sekä	  ennen	  kaikkea	  pelaamalla	  huippumaa	  Puolan	  
kanssa	  tasapelin.	  Mielenkiinnoilla	  seuraamme,	  miten	  P96	  menestyy	  pian	  alkavissa	  MM-‐karsinnoissa	  Färsaarilla.	  
Naisten	  maajoukkueessa	  on	  aloitettu	  innolla	  valmistautuminen	  alkavan	  vuoden	  EM-‐karsintoihin	  uuden	  valmentajan	  
Tommy	  Suoraniemen	  johdolla	  pitkän	  tähtäimen	  tavoitteena	  lähestyä	  Euroopan	  kärkimaita.	  Miesten	  maajoukkue	  haki	  
riemukkaan	  voiton	  Itävallasta	  EM-‐karsintansa	  aluksi,	  mikä	  tarkoittaa	  käytännössä	  sitä,	  että	  jopa	  EM-‐
lopputurnauspaikka	  2018	  on	  meille	  mahdollinen.	  Tämä	  edellyttää	  touko-‐kesäkuun	  kotivoittoja	  sekä	  Bosniasta	  että	  
Itävallasta	  –	  tehtävä	  on	  erittäin	  haastava,	  mutta	  täyttämällä	  Energia	  Areenan	  kovalla	  kannustuksella	  voimme	  jokainen	  
olla	  mukana	  mahdollistamassa	  yhden	  unelman	  saavuttamista.	  Myös	  Olympiakomitea	  on	  havainnut	  nousevan	  
trendimme	  ja	  pysyimme	  tuettujen	  lajien	  listalla	  vaikeista	  ajoista	  huolimatta.	  	  
Riihimäen	  Cocksin	  menestys	  EHF-‐Cupin	  lohkovaiheen	  saavuttamisineen	  ja	  Baltian	  Liigan	  voittoineen	  on	  osoitus	  siitä,	  
että	  myös	  suomalainen	  käsipallojoukkue	  voi	  jälleen	  menestyä	  Euroopan	  kentillä.	  BK-‐46:n	  suurimmista	  Euro-‐
menestyksistä	  onkin	  jo	  vierähtänyt	  kolmisenkymmentä	  vuotta	  –	  toivottavasti	  Cocks	  ja	  HIFK:n	  naiset	  saavat	  tulevina	  
kausina	  mukaan	  myös	  muita	  seuroja	  mittaamaan	  tasoaan	  Euroopan	  kentille.	  	  
Kotimaisten	  pääsarjojen	  kirkkain	  valonpilkahdus	  tulee	  tällä	  hetkellä	  BK-‐46:n	  toimesta:	  perinteikkäin	  seuramme	  on	  
nostattanut	  Karjaalle	  jälleen	  käsipallobuumin,	  josta	  todisteena	  on	  syksyn	  hieno	  yleisökeskiarvo	  550	  katsojaa.	  Tätä	  
myötä	  myös	  SM-‐liigan	  katsojamäärät	  ovat	  ainakin	  syksyn	  perusteella	  hyvässä	  yli	  20	  %:n	  nousussa.	  Liigassa	  näyttää	  
tällä	  hetkellä	  Cocks	  olevan	  varsin	  suvereeni,	  mutta	  muutoin	  on	  sarja	  muodostunut	  erittäin	  tasaiseksi	  ja	  
kokonaisuutena	  aiempaa	  kovatasoisemmaksi.	  Naisten	  SM-‐sarjassa	  tullaan	  mitä	  ilmeisimmin	  näkemään	  jälleen	  
erinomaisen	  jännittävä	  kevät,	  sillä	  niin	  kärjessä	  kuin	  sarjan	  keskivaiheilla	  on	  tutun	  tasaista.	  Oman	  mielenkiintoisen	  
lisän	  kevään	  ratkaisuotteluihin	  tuo	  uusi	  pääsarjojen	  pelijärjestelmä,	  jossa	  alkusarjan	  neljä	  parasta	  ja	  sijoille	  5-‐8	  
sijoittuneet	  pelaavat	  omat	  jatkosarjansa	  tavoitellen	  asemia	  kuuden	  joukkueen	  pudotuspeleihin.	  
Uusia	  pelaajia	  haetaan	  lajin	  pariin	  aiempia	  vuosia	  vilkkaammin	  toimineella	  School	  Tourilla,	  jonka	  puitteissa	  
toistakymmentä	  tuhatta	  koululaista	  on	  päässyt	  perehtymään	  lajin	  alkeisiin.	  Lajimme	  harrastajamäärät	  ovat	  yhä	  
hienoisessa	  mutta	  vakaassa	  kasvussa	  –	  on	  meidän	  kaikkien	  yhteinen	  asia	  pitää	  lajimme	  jatkossa	  vähintään	  yhtä	  
vetovoimaisena.	  	  
Käsipalloilun	  näkyvyys	  on	  ollut	  menneenä	  vuonna	  kaikkien	  aikojen	  laajinta:	  YLE:n	  kotimaiset	  ja	  ulkomaiset	  suorat	  
lähetykset	  luovat	  rungon	  TV-‐näkyvyydelle,	  jota	  ainakin	  Veikkaus-‐TV,	  HBL,	  Fanseat	  ja	  Viasat	  mainiosti	  täydentävät.	  Kun	  
tähän	  vielä	  lisätään	  EHF-‐TV:n	  välittämät	  lukuisat	  kansainväliset	  huippuottelut,	  on	  meillä	  jokaisella	  nykyisin	  
mahdollisuus	  nauttia	  käsipallosta	  kotoakin	  käsin.	  Mutta:	  käsipallo	  niin	  kuin	  kaikki	  urheilu	  on	  aina	  parasta	  paikan	  
päällä!	  
Jätetään	  tällä	  kertaa	  viimeiseksi	  asiaksi	  liiton	  talous:	  se	  on	  tällä	  hetkellä	  niin	  hyvässä	  tasapainossa,	  että	  liiton	  johdossa	  
voimme	  keskittyä	  pääsääntöisesti	  oikeaan	  asiaan	  eli	  toiminnan	  kehittämiseen,	  kunhan	  vain	  jatkossakin	  pidämme	  
talouden	  tasapainossa.	  Suomalaisessa	  käsipallossa	  nimittäin	  on	  rutkasti	  kehittämistä	  kaikilla	  osa-‐alueilla,	  vaikka	  
selkeästi	  hyviä	  askeleita	  on	  otettu.	  Kevään	  aikana	  laaditaan	  hallituksen	  johdolla	  ja	  seurojen	  avustuksella	  liitolle	  uusi	  
pitkän	  tähtäimen	  suunnitelma,	  joka	  saataneen	  kevätliittokokouksen	  hyväksyttäväksi.	  Toivottavasti	  suunnitelma	  
sisältää	  juuri	  niitä	  oikeita	  asioita,	  joiden	  avulla	  Suomi-‐käsis	  pysyy	  nousu-‐uralla.	  	  
Lopuksi	  haluan	  kiittää	  kaikkia	  Suomen	  käsipalloilijoita,	  erotuomareita,	  tarkkailijoita,	  valmentajia,	  seura-‐aktiiveja,	  
katsojia,	  tukijoita,	  liiton	  toimiston	  henkilökuntaa	  ja	  Käsipalloliiton	  hallituksen	  jäseniä	  erinomaisesta	  ja	  uutterasta	  
työstänne	  lajin	  hyväksi.	  Hyvää	  Suomen	  100-‐vuotisjuhlavuotta	  ja	  nähdään	  käsipallohalleilla,	  
 
Jari	  Henttonen	  
Käsipalloliiton	  puheenjohtaja	  
 
	  


