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SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 
TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
 
 
 
JOHDANTO 

Suomalainen käsipalloilu jatkaa liiton strategian mukaisesti panostaen liiton vahvistettuihin 
painopistealueisiin, jotka ovat tavoitteellisuus urheilussa, jatkuvuus ja ammattimaisuus.  
 
Vuonna 2018 jatketaan seuraavia liiton strategisia hankkeita: seuratoiminnan kehitys, valmentaja- 
ja ohjaajakoulutuksen tehostaminen sekä harrastekäsipallon edistäminen. Painopistealueina 
pitkäjänteinen valmennuksen kehittäminen liiton valmennuskeskuksen Kisakallion kanssa, 
tavoitteena miesten EM-lopputurnauspaikka v. 2020, sekä Käsipallolukio- ja Yläkoulutoiminta 
yhdessä Kisakallion kanssa. Seuratoiminnan kehittämisessä keskitytään Olympiakomitean 
koordinoiman laatuohjelman jalkauttamiseen käsipalloseuroihin. 
 
Tavoitteellisuus 
Maajoukkuetoiminta jatkuu suunnitellusti niin aikuis- kuin juniori-ikäisten maajoukkueiden osalta. 
Toimivat maajoukkueet luovat pelaajillemme ja valmentajillemme perustan mielekkääseen ja 
tavoitteelliseen urakehitykseen lajin parissa. Miesten maajoukkueen realistiseksi tavoitteeksi on 
asetettu vuoden 2020 EM-kisojen lopputurnauspaikka, jolloin mukana on 24 maata nykyisen 16 
sijasta. Tätä projektia vie eteenpäin maajoukkueen päävalmentaja Kaj Kekki. 
 
Jatkuvuus 
Käsipalloliiton strategian mukaan harrastajapohjan kasvattaminen on yksi liiton toiminnan 
kulmakivistä, ja siihen panostetaan strategian mukaisesti: 
 
School Tour on vuonna 2018 edelleen liiton tärkein pelaajarekrytoinnin työkalu. School Tour -
toiminnan tavoitteena on kasvattaa lajin harrastajapohjaa sekä lisätä lasten harrasteliikuntaa lajiin 
perehdyttämisen kautta kouluissa. Toiminnan tehokkuutta mitataan seuroissa mm. 
harrastajamäärien kasvulla. Seuroja kannustetaan myös ylittämään oman kuntansa rajat ja 
viemään toimintaa uusille alueille. 
 
Lisäksi Käsipalloliitto tulee panostamaan lajiesittelytapahtumiin, kuten European Week of Sport -
tapahtumaan, jota Euroopan lajijärjestö EHF koordinoi #BeActive -tunnuksen alla. Käsipalloa 
esitellään uusilla paikkakunnilla tapahtumien, kurssien ja kouluturnausten muodossa sekä tuetaan 
mahdollisten uusien seurojen toimintaa varusteilla ja informaatiolla. 
 
Jatkuvuuden varmistamisessa on juniorivalmentajien osaamisessa ja juniorivalmennuksen laadun 
varmistamisessa tärkeä rooli. Valmennuskoulutusta jatketaan ja koulutusta kehitetään edelleen. 
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Ammattimaisuus 
Käsipalloliitto kehittää valmennus- ja nuorisotyötä ammattimaisella ja laadukkaalla otteella. 
Valmennuspäällikkö Ken Sirenius  johtaa liiton valmennustoimintaa, koulutuspäällikkö Jaakko 
Horelli vastaa liiton koulutustoiminnasta. 
 
Tavoitteena on 1-2 olympiavalmentajan tointa lähivuosina. Kisakallion Urheiluopiston kanssa on 
vuodesta 2016 voimassa monivuotinen sopimus liiton valmennuskeskuksena toimimisesta. 
 
Liitto jatkaa panostamista seuratoiminnan kehittämiseen vuonna 2018. Seurojen kanssa 
yhteistyössä luotuja laatukriteerejä hyödynnetään kohtaamisissa seurojen kanssa, mutta 
painopiste on Olympiakomitean koordinoimassa laatuohjelmassa. Siinä kukin kehityshaluinen 
seura voi valita tavoitteleeko laatumerkkiä laadukkaan nuorisotoiminnan, aikuisten 
harrasteliikunnan tai huippu-urheilustandardien mukaisesti. Liitto myös osallistuu alueellisiin ja 
valtakunnallisiin seurakehittämisen työryhmiin. 
 
Seuratoiminnan kehitysohjelman yhtenä tavoitteena on ohjata seuroja ammattimaisempaan 
toimintaan, jolloin itse lajin kehittämiselle avautuu paremmat mahdollisuudet.  
 
Kentän ääntä kuunnellaan, tyytyväisyyskysely tullaan tekemään taas vuoden 2018 aikana, 
edellisen kerran 2016. 
 
Käsipalloforum 2018 
Elokuussa 2017 järjestettiin toinen suomalaisen käsipallon kehityspäivä, ”Käsipalloforum”. 
Forumiin kutsuttiin seurojen avainhenkilöitä keskustelemaan suomalaisen käsipallon nykytilasta, 
tavoitteista ja käytännön toimenpiteistä koskien niin huippu-, juniori- kuin harrasteurheilua ja 
samalla jalkautettiin liiton strategisia tavoitteita käytännön toiminnaksi. Mukana oli myös 
ulkopuolisia luennoitsijoita, näin saadaan lisää mielenkiintoa seminaariin. 
Käsipalloforum on jatkossakin liiton kalenterissa, vuoden 2018 Forumin päivämääräksi on jo 
sovittu 1.9.18. 
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HUIPPUKÄSIPALLO 

Tärkeinä kumppaneina huippu-urheilussamme ovat käsipalloseurojen ja Olympiakomitean lisäksi 
liiton valmennuskeskus Kisakallion Urheiluopisto, koululaitos, Urheiluakatemia-järjestelmä 
Helsingissä sekä Turussa, puolustusvoimat, kunnat sekä kansainväliset järjestöt Euroopan 
Käsipalloliitto EHF sekä Kansainvälinen käsipalloliitto IHF. 
 
Miesten SM-liiga 
Miesten SM-liigan asemaa lajin tärkeänä keulakuvana kehitetään edelleen yhdessä seurojen 
kanssa käyttäen ohjaavana työkaluna liigalisenssin vaatimuksia. Tavoitteena on seurojen 
urheilullinen kehittyminen, taloudellinen vakaus sekä ammattimaisempi organisaatio. Kaudella 
2017–18 uutena joukkueena on mukana HC HIK Hangosta. SM-liiga pyritään pelaamaan kaudella 
2018–19 niin ikään 10 joukkueella, mikäli lisenssiehdot täyttäviä joukkueita löytyy tarvittava 
määrä. 
 
SM-liigaotteluiden LähiTapiola-tähtipelaajat valitaan edelliskausien malliin. Kauden parhaat 
pelaajat palkitaan kauden päätteeksi. 
 
Naisten SM-sarja 
Naisten SM-sarjan joukkuemäärä kaudella 2018–19 tulee olemaan SM-sarjalisenssien 
myöntämisen ehtojen mukaisesti enintään kymmenen. Kaudella 2017–18 joukkueita on mukana 
kahdeksan, joista uutena KyIF Kirkkonummelta. 
 
Tähtipelaajat valitaan ja parhaat pelaajat palkitaan kuten miesten SM-liigassa. 
 
Miesten SM-liigassa ja naisten SM-sarjassa sovelletaan samoja toimintaohjeita. Tavoitteena on 
kehittää ottelutapahtumia koko ajan enemmän yleisöä kiinnostavammaksi. Myös sarjajärjestelmiä 
on uudistettu siten, että saataisiin mahdollisimman paljon tasaisia ja merkityksellisiä otteluita. 
Kaikki ottelut videoidaan ja tallennetaan liiton videopankkiin, josta ne ovat seurojen, 
erotuomareiden ja maajoukkuevalmentajien katsottavissa.  
Liitto on myös panostanut seurojen valmennuksen tukemiseen hankkimalla kaikille miesten ja 
naisten SM-seuroille oikeudet Sideline-valmennus- ja analyysityökaluun kaudelle 2017-18.  
Liitto myöntää myös lupia otteluiden suoratoistoon, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monia 
lajista kiinnostuneita. 
 
Miesten maajoukkue 
Miesten maajoukkue tavoittelee päävalmentaja Kaj Kekin johdolla vuoden 2020 EM-
lopputurnauspaikkaa. Maajoukkue on uudistunut syksyllä 2017, mukana on monta nuorta 1990-
luvun lopulla syntynyttä pelaajaa, joiden odotetaan olevan vuonna 2020 huipulla. Nämä pelaajat 
ovat kulkeneet maajoukkueurheilijan urapolun alusta lähtien ja osa pelaajista on suorittanut 
asevelvollisuutensa puolustusvoimien Urheilukoulussa. 
 
Maajoukkue jatkaa tammikuussa syksyllä 2017 alkaneita MM2019-karsintoja. Suomen lohkossa 
ovat lajin huippumaat Venäjä ja Slovakia sekä Luxemburg. Lohkon voittaja jatkaa, joka pelataan 
kesäkuussa 2018. 
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Maajoukkueen leiritys tapahtuu Käsipalloliiton valmennuskeskuksessa Kisakalliossa Lohjalla. 
Maajoukkueleirit järjestetään pääosin karsintaottelujen yhteydessä. 
 
Naisten maajoukkue  
Naisten maajoukkueen päävalmentajana  jatkaa Tommy Suoraniemi. 
Naisten nuorella maajoukkueella on menossa syksyllä 2016 aloitettu useamman vuoden kestävä 
kehitysprojekti, tavoitteena saavuttaa Euroopan huippumaat. 
 
Naisten maajoukkueen ohjelma muodostuu harjoitusleireistä keväällä Kroatiassa ja kesän alussa 
Kisakalliossa. Syksyllä 2018 tavoitteena on osallistua MM-karsintoihin. 
Naisilla on syksyllä 2017 perustettu kehitysryhmä, joka kokoontuu vuonna 2018 sekä resurssien 
että aikataulujen puitteissa. 
 
Nuorten maajoukkueet 
Maajoukkuetoiminta on kevätpainotteista ja maajoukkueleirit Kisakalliossa ovat viisipäiväisiä.  
 
Maajoukkuekonseptia noudattavat kaikki nuorten maajoukkueet toiminnassaan, tähtäimessä 
aikuisten maajoukkue. 
 
Poikamaajoukkueiden leirit Kisakalliossa vuonna 2018:  
Tammikuu 
Helmikuu 
Kesäkuu 
Elokuu 
 
P98 maajoukkue 
P98-maajoukkueen päävalmentajana toimii Teddy Nordling, apuvalmentajana Timo Oksanen ja 
maalivahtivalmentajana Jan Stolt. 
 
Maajoukkueen toiminta vuonna 2018 painottuu kahteen osa-alueeseen, leireilyyn Kisakallion 
Urheiluopistolla, jossa uuden valmennusjohdon voimin työstetään joukkueen pelillisiä ja taktisia 
puolia sekä harjoitusotteluihin kesällä, jotka valmistavat joukkuetta heinäkuussa Makedoniassa 
pelattaviin B EM-kisoihin. 
 
P00 maajoukkue 
P00-maajoukkueen päävalmentajana toimii Jaakko Horelli, apuvalmentajana Anton Usvalahti. 
 
Joukkue osallistuu ikäluokkansa ensimmäiseen B EM-kisaturnaukseen elokuussa 2018, turnaus 
pelataan Georgiassa.  
Valmistautuminen uuden valmennuksen kanssa aloitetaan tammikuussa. Maajoukkueleirien lisäksi 
joukkue pelaa kesällä EM-kisoihin valmistavia harjoitusotteluita. 
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P02 maajoukkue 
P02 maajoukkueen kilpailutoiminta alkaa kesällä 2018. Joukkueella on silloin jo kaksi vuotta 
yläkoulutoimintaa ja 10 yläkoululeiriä takana.  Joukkueen ensimmäinen kilpailullinen tavoite on 
kesän 2019 European Open Göteborgissa, Ruotsissa. 
 
Tyttömaajoukkueiden leirit 2018:  
Tammikuu  
Helmikuu 
Kesäkuu  
Elokuu  
 
T00 maajoukkue 
T00-maajoukkueen päävalmentajana toimii Thomas Hivert, apuvalmentajana Marcus Sjöstedt. 
 
T00-maajoukkueen päätavoite vuonna 2019 on B-ryhmän EM-kisat.  Vuoden 2018 aikana joukkue 
aloittaa pitkän valmistautumisen seuraaviin EM-kisoihin. Maajoukkueleirit Kisakalliossa kuuluvat 
ohjelmaan, näiden lisäksi joukkue pyrkii järjestämään maaotteluita kesälle.  
 
T02 maajoukkue 
T00-maajoukkueen päävalmentajana toimii Tomas Mecklin, apuvalmentajana Björn Nylund. 
 
T02 maajoukkueen kilpailutoiminta alkaa kesällä 2018. Joukkueella on silloin jo kaksi vuotta 
yläkoulutoimintaa ja 10 yläkoululeiriä takana. Kesän 2018 päätavoite on European Open 
Göteborgissa, Ruotsissa. 
 
Käsipalloilijan urapolku 
Kehittämistyön ytimessä on urheilijan valmennusarki. Käsipalloliiton ja Olympiakomitean 
yhteistyössä laatima Käsipalloilijan urapolku on kuvaus siitä, kuinka nuoren käsipalloilijan matka 
kohti maailman huippua tulisi lajissa parhaimmillaan rakentaa. Polku luo myös kuvaa eri vaiheissa 
olevien toimijoiden rooleista ja yhteistyötarpeista. Samalla se taustoittaa ja ottaa kantaa 
ratkaisuihin, joita urheilijan olisi kyseisessä lajissa tarkoituksenmukaista tehdä esim. urheilun ja 
opiskelun yhteensovittamisessa. 
 
Käsipallolukio 
Käsipallolukio on erittäin tärkeä osa pelaajapolun valintavaihetta. Valintavaiheessa urheilijan tulee 
nostaa harjoittelun määrää ja harjoitella laadukkaasti. Tähän vaikuttaa urheilijan arki johon kuuluu 
koulu, ruoka, lepoaika, harjoittelu sekä vapaa-aika.  
Käsipallolukio tarjoaa pelaajille kokonaisuuden, joka on hallittu ja optimoitu urheilijan kehittymistä 
varten. Lukio-opinnot suoritetaan Lohjan Yhteiskoulun lukiossa ja Virkby gymnasiumissa. 
Arkipäivisin asutaan ja harjoitellaan Kisakalliossa kaksi kertaa päivässä. Viikonloppuisin pelataan 
seurajoukkueen kanssa. 
 
Käsipallolukiossa harjoittelee ja opiskelee tällä hetkellä 8 pelaajaa, 6 tyttöä ja 2 poikaa.  
Tavoitteena on, että syksyllä 2018 aloittaa 20 uutta lukiolaista ja harjoittelussa on poika- ja 
tyttöryhmät erikseen. 
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Yläkoululeiritys 
Käsipalloliitto on uudistanut maajoukkuetoimintansa. Yhtenä osana uudistusta on syksyllä 2016 
aloitetut yläkoululeiritykset yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston kanssa.  
Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan 
urheilijoiksi. Leiritykset ovat Olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka 
järjestävät yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot.  
Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän valmentautumista 
sekä tukea urheilijoiden opiskelua. 
Käsipallon yläkoululeirityksiä järjestetään koululukuvuoden aikana (elo-toukokuu) 4-5 per 
maajoukkue. Jokaiselle leirille osallistuu noin 50 poika- ja tyttöpelaajaa. Maajoukkuetoiminnan 
alkaessa pelaajat leireille valitaan yhteistyössä liiton ja seurojen valmentajien kanssa. 
 
Yläkoululeirityksen kautta Käsipalloliitto haluaa valmistaa potentiaalisia pelaajia käsipallolukiota ja 
maajoukkuetoimintaa varten. Annamme näille nuorille henkilökohtaista ja laadukasta 
valmennusta seuratoiminnan ulkopuolella. 
 
Yläkoululeiritoiminnassa on mukana seuraavat ikäluokat 2017/2018: pojat 2002/2003 ja tytöt 
2002/2003.  
Syksyllä 2017 uutena ryhmänä aloitti tyttöjen ja poikien v. 2004 syntyneiden ikäluokka. 
 
Antidoping-toiminta  
Suomen Käsipalloliitto ei hyväksy dopingin käyttöä urheilussa. Liiton toiminta korostaa eettisesti ja 
moraalisesti kestäviä elämänarvoja, ja tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille 
jäsenille oikeus reiluun liikuntaan ja urheiluun. 
 
Omalla toiminnallaan liitto haluaa varmistaa, ettei minkäänlainen doping saa lajissa jalansijaa. 
Koulutuksella ja viestinnällä sekä säännöstöillä ja sopimuksilla sitoutetaan seurat, pelaajat, 
valmentajat sekä muut taustahenkilöt antidoping-ohjelmaan. Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti 
liiton antidoping-viestinnällä, valmentajakoulutuksissa sekä aikuisten ja nuorten maajoukkue-
leireillä. Liiton yhteyspäällikkö ja valmennuspäällikkö ovat käyneet ADT:n kouluttajakoulutuksen. 
 
Liitto noudattaa vuonna 2015 uudistettua antidoping-ohjelmaa ja on sitoutunut kulloinkin 
voimassa olevan Suomen Antidoping -säännöstön sekä Kansainvälisen Käsipalloliiton (IHF) 
antidoping-säännöstön ohjeisiin ja määräyksiin. 
   
 
HARRASTEKÄSIPALLO 

Käsipalloliitto on edistänyt aikuisten harrastetoimintaa luomalla naisille (2. divisioona) ja miehille 
(3. divisioona) harrastesarjat, joissa kynnystä lähteä mukaan toimintaan on madallettu pitämällä 
lisenssin hinta alhaisena. Myös ottelumäärät pidetään vähäisempinä ja tätä kautta kustannukset 
alhaisempina kuin ylemmissä sarjoissa. Miesten harrastesarja on toiminut jo pidempään. Naisilla 
kausi 2017-18 on kolmas perättäinen kausi ja mukana on kuusi joukkuetta. 
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Seniori-ikäisille järjestetään SM-turnaukset niissä ikäluokissa, joihin joukkueita riittää. Tavoitteena 
on järjestää turnaukset ainakin 35- sekä 50-vuotiaille 
 
Junioreille on luotu haastajasarjoja, jolloin vähemmän kokeneet pelaajat saavat enemmän oman 
tasoisia pelejä ja pysyvät harrastuksessa mukana. Haastajasarjoihin osallistuvien joukkueiden 
määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja niissä ei ylläpidetä sarjataulukoita. Kilpailujärjestelmä 
mahdollistaa sen, että pelaajia ei tarvitse erotella omiin joukkueisiin, vaan samoja pelaajia voidaan 
peluuttaa sekä kilpa- että haastajasarjassa lukuun ottamatta kolmea kilpasarjaan kiinnitettyä 
pelaajaa. Haastajasarjoja on tarjolla kaudella 2017–18 C–F -junioreissa, osin yhdistettyinä 
ikäluokkina. Ikäluokkia on tarkoitus saada lisää kaudelle 2018–19. 
  
Käsipalloliitto on pyrkinyt poistamaan kaikki mahdolliset esteet pelaamiselle. Kilpailusäännöt 
tukevat pelaajien joustavaa liikkumista eri sarjojen ja joukkueiden välillä ja erilaisia poikkeuslupia 
myönnetään tarpeen mukaan. 
   
Liitto tukee kysynnän ja resurssien mukaan käsipallon pelaamisen eri muotoja. Beach Handball, 
ulkokäsipallo, minikäsipallo, firmaliigat ja koulukäsipallo kuuluvat tapahtumiin, joita liitto ja seurat 
järjestävät.  
Goalcha, käsipallon ulkopelaamiseen kehitetty harrastemuoto, tulee olemaan eräs painopistealue 
tulevana toimintavuotena ja liitto aikoo hyödyntää School Tour -työkaluaan pelimuodon 
jalkauttamisessa kouluihin.  
Nuorimmille junioreille kokeillaan kaudella 2017-18 pienen kentän testisarjaa, joka mahdollistaa 
enemmät kosketukset ja saattaa soveltua paremmin jatkossa myös nuorimpien ikäluokkien 
kilpapelaamiseen.  
 
  
NUORISOKÄSIPALLO 

Kilpailutoimintaa toteutetaan liiton juniorikäsipallon linjauksen mukaisesti. Lasten ja nuorten 
urheiluharrastuksessa tulee tavoitteena olla liikunnan ilo, osallistujien itsetunnon kasvattaminen, 
urheilullisiin elämäntapoihin kannustaminen sekä mahdollisuus elämänikäisen käsipallo- ja 
urheilukipinän syntymiseen. Urheilun ja siihen liittyvän kilpailutoiminnan tulee tukea lapsen ja 
nuoren kasvua ja kehitystä.  
 
Kilpailutapa eri ikäluokissa huomioi osallistujan iän sekä kehitys- ja taitotason. Juniorisarjoissa 
järjestetään erilliset kilpa- ja haastajasarjat, jotta mahdollisimman moni pääsisi pelaamaan ja 
kehittymään omalla tasollaan. Haastajasarjat ovatkin tuoneet uusia joukkueita mukaan 
toimintaan. 
 
School Tour 
School Tour on Käsipalloliiton pelaajarekrytointijärjestelmä, jota liitto koordinoi sekä rahoittaa ja 
seurat toteuttavat. School Tour -kouluvierailut ovat erittäin tärkeä uusien pelaajien 
rekrytointimuoto ja kouluvierailut tavoittavat 20 000 lasta vuosittain. Tavoitteena on pysyä 
vähintään samalla tasolla vuonna 2018. 
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School Tour toimii seurojen School Tour Managerien ja Assistenttien toimesta. School Tourin 
vastuuhenkilönä liitossa toimii liiton yhteyspäällikkö. Hän koordinoi School Tourin toteutumista ja 
kehittää toimintaa yhdessä seurojen kanssa.  
Seuroja kehotetaan sopimaan aktiivisesti käynneistä suoraan koulujen kanssa, mutta myös koulut 
voivat tilata School Tourin paikalle.  
 

Koulukäsipallo 
Suomen Käsipalloliitto järjestää koulukäsipallosarjan pojille ja tytöille. Peruskoulun sarjat on jaettu 
kaudella 2017-18 ensimmäistä kertaa yläkoulusarjaan (7.-10. luokat) sekä alakoulusarjaan (5.-6. 
luokat), kun aikaisemmin pelattiin yhdessä sarjassa (6.-10. luokat). Alakoulusarjojen laajentamista 
3.-4. luokkiin sekä haastajasarjojen synnyttämistä alakoulusarjoihin tarkastellaan vuoden 2018 
aikana. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset pelaavat oman sarjansa.  
 
Koulukäsipalloa markkinoidaan Koululiikuntaliiton (KLL) ja Finlands Svenska Idrott:in (FSI) sekä 
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kautta. Kouluja ja opettajia 
lähestytään myös suoraan sähköpostilla mahdollisuuksien mukaan. Kaudella 2017-18 on mukana 
ennätysmäärä (53) joukkuetta ja määrää on tavoitteena kasvattaa kaudella 2018-19.  
 
Seurojen nuorisovastaavat 
Nuorisovastaavat kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuoden aikana, yleensä jonkin maaottelun 
yhteydessä. Nuorisovastaavien tapaamisissa on saatu aikaan merkittävää keskustelua 
juniorikäsipallon kehittämisestä sekä uudistuksia (mm. suositut haastajasarjat vasta harrastamisen 
aloittaneille sekä aktiivisempaan pelitapaan kannustava peluutussuositus). Se on tärkeä foorumi 
asioiden valmistelussa ja helpottaa uudistusten käyttöönottoa, kun kaikki ovat olleet mukana 
valmisteluvaiheesta lähtien. Nuorisovastaavien kokoontumisia jatketaan tulevana toimintavuonna. 
 
Sinetti- ja laatuseuratoiminta 
Sinettiseuratoiminta tulee sulautumaan osaksi Olympiakomitean koordinoimaa seuratoiminnan 
laatuohjelmaa tulevan toimintavuoden aikana. Käsipallon sinettiseurat SIF ja Akilles on auditoitu 
uusimpien kriteerien mukaan ja laatuohjelman myötä on tavoitteena saada mukaan myös muita 
seuroja tavoittelemaan laatumerkkiä valitsemallaan osa-alueella. 
 
Käsipalloliitto on kehittänyt yhdessä seurojen kanssa käsipalloseurojen laatukriteerit ja koonnut 
erilaisia työkaluja seurojen toiminnan kehittämisen avuksi. Laatukriteeri tulevat säilymään 
käsipalloseurojen kehittämisen työkaluna, mutta painopiste seurakehittämisessä vuonna 2018 on 
yhteisessä laatuohjelmassa. 
 

Opettajakoulutus  
Käsipalloliiton kotisivuilla on materiaalia opettajille käsipallosta koulupelinä. Materiaali tullaan 
uudistamaan vuoden 2018 aikana. 
 
Yhteistyötä opettajakoulutuksen kanssa kehitetään, yhteistyötä tehdään sekä Jyväskylän että 
Vaasan yliopistojen kanssa. Jyväskylän yliopistolle tehdään kauden aikana kaksi erillistä 
opetuskertaa, yksi tammikuussa ja yksi joulukuussa. Vaasan opettajakoulutus pidetään 
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helmikuussa 2018, opiskelijat osallistuvat käsipallovalmentajan Starttikoulutukseen ja saavat siitä 
kurssitodistuksen.  
 
Käsipalloliitto osallistuu myös liikunnan- ja terveystiedon opettajien Liito2018 -opintopäiville 
Kisakallion Urheiluopistolla 2.–3.2.2018. Ehdoton edellytys lajin levittämisen kannalta on että 
myös suomenkieliset opettajat oppivat käsipallon salat. 
 
VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA  

Valmentajakoulutus 
Valmentajana toimiminen vaatii lisenssin eli tietyn tason valmentajakoulutuksen suorittamisen. 
 
Valmentajalisenssi on astunut voimaan portaittain, kaudella 2018-19 valmentajien 
valmennuskriteerit ovat seuraavat: 
 

• Lasten valmentajat  

o Mini-, F–D-ikäluokkien valmentajat: Käsipallo-ohjaajan Starttikurssi ja taso I. 

• Nuorten valmentajat   

o C-, B- ja A-ikäluokkien valmentajat: taso I ja taso II. 

• Aikuisten valmentajat  

o Naisten SM-sarjan ja miesten SM-liigan valmentajat: vaatimustaso II,               

suositus taso III 

• Juniorimaajoukkuevalmentajat: taso II, suositus taso III  

• Aikuisten maajoukkueiden valmentajat: taso III. 

Käsipallon valmentajakoulutusjärjestelmä koostuu Starttitasosta sekä sen jälkeen tasoista I, II ja III.  
Käsipalloliitto tarjoaa koulutustasoja Startista tasolle II. Taso III järjestetään yhteistyössä Ruotsin 
Käsipalloliiton (SHF) kanssa. 
 
Starttikoulutuksesta valmistuu käsipallo-ohjaajia, jotka ovat kykeneviä valmentamaan ja 
ohjaamaan Mini-, F- ja E-junioreita (6–9-vuotiaat). 
 
Taso I on suunnattu E–C-junioreiden (8–12-vuotiaiden) nuorten valmentajille (maksuton 
osallistujille, Käsipalloliitto vastaa kuluista). 
Taso II on suunnattu B–A-junioreiden ja nuorisomaajoukkueiden valmentajille. 
Taso III on suunnattu aikuisten edustusjoukkueiden ja maajoukkueiden valmentajille. 
 
Vuonna 2018 järjestetään Käsipalloliiton toimesta kaksi Taso I -koulutusta sekä yksi Taso II -
koulutus, käsipallo-ohjaajan starttikoulutus vähintään kolme kertaa. Tavoitteena on kouluttaa 
vuoden 2018 aikana 30 uutta Tason II valmentajaa, 50 uutta Tason I valmentajaa ja 60 käsipallo-
ohjaajaa. 
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Suomen Käsipalloliiton valmennusjärjestelmän uudistukset   
Valmennusjärjestelmä on muutettu tukemaan valmentajan profiloitumista ja jatkossa koulutamme 
lasten valmentajia, nuorten valmentajia sekä aikuisten valmentajia. Muutoksen tavoitteet ovat: 
 

• Lyhyempi koulutusaika, profiloinnin kautta lisätään valmentajien kompetenssia. 

• Valmentaja kehittyy valitsemallaan polulla ja saa lisäkoulutusta omalle osaamiselle. 

• Valmentaja voi kouluttautua haluamalleen valmentajapolulle. 

o Esim. kokenut pelaaja haluaa peliuran loputtua profiloitua aikuisten valmentajaksi  

Yhteistyökumppanina mukana on Suomen valmentajat ry. 
 
Käsipalloakatemia 
Suomen Käsipalloliiton ja Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, yhteistyö 
Käsipalloakatemian muodossa jatkuu. Myös Turussa on Urheiluakatemiatoiminnassa mukana 
käsipalloilijoita. Käsipalloakatemia antaa lupaaville pelaajille mahdollisuuden harjoitella aamuisin 
kolme kertaa viikossa. 
 
EROTUOMARITOIMINTA  

Koulutustoiminta 
Koulutustoiminnan painopistealueet ovat valioerotuomarikurssi ennen kauden aloitusta 
elokuussa, lisäksi tammikuussa sekä alue-erotuomareiden jatkokurssit syyskuussa.           
Alkeiskurssi järjestetään sekä keväällä että syksyllä. 
Toimitsijakursseja järjestetään kauden alussa sekä tarvittaessa kauden aikana.  
 
Uudet erotuomarit 
Uusia erotuomareita rekrytoidaan jatkuvasti. Tavoitteena on uusien kehitysryhmien 
perustaminen, jotta pohjaa saadaan laajennettua ja siten varmistaa erotuomareiden riittävyys ja 
maantieteellinen kattavuus. Seurojen järjestämiä turnauksia hyödynnetään koulutusmielessä 
yhteistyössä erotuomarikerhon kanssa.                           
Uusien erotuomareiden koulutuksesta ja rekrytoinnista vastaa Suomen Käsipalloerotuomarit ry. 
 
Tarkkailijat 
Tarkkailijat osallistuvat erotuomareiden kanssa yhteisiin koulutustapahtumiin. Tarkkailijoille 
järjestetään lisäksi yksi oma koulutustilaisuus ja kalibrointitilaisuuksia tarvittaessa. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Valiokunta pitää yhteistyötä niin Euroopan Käsipalloliiton kuin Kansainvälisen käsipalloliiton 
kanssa hyvin tärkeänä ja hyödyllisenä kansallista toimintaa ajatellen. Tällä hetkellä meillä on 2 
kansainvälistä erotuomariparia ja 3 kansainvälistä delegaattia. 
 
Code of conduct  
COC on otettu syksyllä 2017 käyttöön, kaikki erotuomarit ja delagaatit ovat sen allekirjoittaneet. 
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YHTEISKUNTAVASTUU  

Käsipalloliitto on jälleen mukana järjestämässä Mielenterveyskuntoutujien valtakunnallista 
käsipalloturnausta. Turnaus järjestetään Helsingin Ruskeasuolla huhtikuussa 2018. Järjestelyistä 
vastaavat Niemikotisäätiö ja Suomen Käsipalloliitto, joka on ollut mukana vuodesta 2011. 
Tärkeintä turnauksessa on liikunnasta ja yhteisöllisyydestä nauttiminen sekä liikunnan ja urheilun 
edistäminen osana kuntoutusta. 
 
JÄRJESTÖTOIMINTA  

Liiton operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja liittokokousten ja hallituksen linjausten 
mukaisesti. Liiton ulkoisista sidosryhmäsuhteista vastaavat ensisijaisesti liiton puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Hallituksen nimeämät valiokunnat ja työryhmät vastaavat 
kukin osa-alueellaan toiminnan suunnittelusta, sen toteutuksesta yhteistyössä liiton henkilöstön 
kanssa sekä sen seurannasta ja raportoinnista hallitukselle.  
                           
Liiton tärkeimmät järjestösidosryhmät ovat Olympiakomitea, Euroopan Käsipalloliitto (EHF), 
Kansainvälinen Käsipalloliitto (IHF) ja Northern European Handball Forum -yhteistyöryhmä. 
Yhteistyötä tehdään myös FSI:n kanssa. Julkishallinnon puolella tärkeimpänä yhteistyökumppanina 
on Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
 
VIESTINTÄ  

Liiton sisäinen ja ulkoinen viestintä on aktiivista ja avointa ja tapahtuu eri kanavissa, pääasiassa 
liiton verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram). 
 
Tiedottaminen seuroille 
Seuroja informoidaan pääasiallisesti sähköpostin kautta. Viestit lähetetään seuran/joukkueen 
viralliselle yhteyshenkilölle, jonka tehtävänä on välittää tieto seurassa eteenpäin. Sama viesti 
lisätään myös liiton verkkosivuille, Facebookiin ja Twitteriin periaatteella mieluummin liikaa kuin 
liian vähän tietoa. 
 
www.finnhandball.net 
Verkkosivut ovat liiton päätiedotuskanava. Verkkosivuja ylläpidetään pääasiassa liiton toimiston 
toimihenkilöiden toimesta. Toimisto käyttää ja päivittää verkkosivuja aktiivisesti ja pyrkii tuomaan 
sivuille joka päivä uutta, kiinnostavaa luettavaa käsipallosta ja muista ajankohtaisista aiheista. 
 
Syksyllä 2017 uudistetuilta sivuilta löytyy tarvittavaa materiaalia; mm. tulospalvelu, säännöt ja 
ohjeet, koulutusmateriaalia junnuille, tulevia tapahtumia jne. Kilpailutoiminnan lomakkeita on 
muutettu sähköiseen muotoon jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta.  
 
Verkkosivut ovat myös maajoukkueiden aktiivisessa käytössä. Joukkueiden viestintävastaavat 
raportoivat sivuilla joukkueiden tapahtumista ja päivittävät uutisia myös turnausten ja otteluiden 
aikana. Maajoukkueet informoivat aktiivisesti omista tapahtumistaan sivuilla. 
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Facebook ja Twitter 
Facebook ja Twitter ja Instagram ovat osana liiton viestintää. Käsipalloliiton Facebook-sivuilla on 
yli 4 000 tykkääjää, Twitterissä yli 800 seuraajaa ja Instagramissa yli 900. 
Facebookin kautta lähetettävät mielenkiintoisimmat viestit (videot) tavoittavat parhaimmillaan jo 
lähes 10.000 silmäparia. 
 
Lehdistötiedotteet 
Lehdistötiedotteet ovat informatiivisia ja ne toimitetaan kaikille medioille samanaikaisesti. 
Maajoukkueiden kuulumisista informoidaan aktiivisesti leirien ja otteluiden aikana. 
 
TALOUS 

Liiton talousarvio on määrältään 1 612 000 euroa. Kulut ovat yhteensä 1 607 000 euroa, josta 
seurojen erotuomarikulujen osuus on 263 000 euroa ja muun toiminnan osuus 1 344 000 euroa. 
Tulos on 5 000 euroa. 
  
Liiton omapääoma on positiivinen ja tavoitteena on edelleen hienoisesti kasvattaa omaa pääomaa.  
 
 
 
Helsinki 14.11.2017 
 
SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY 
Liittohallitus 
 
 
Liitteet: 

1. Talousarvio 2018  
2. Lisenssi- ja sarjamaksut kaudella 2018−2019  
3. Kilpailusuunnitelma 2018−2019 


