
 

Hyvät	  käsipallon	  ystävät,	  
Lähestymme	  vilkkaan	  kautemme	  huipennusta	  niin	  kotimaan	  kuin	  kansainvälisilläkin	  
käsipallokentillä.	  Naisten	  SM-‐sarjan	  runkosarja	  lähestyy	  loppuaan	  ja	  saamme	  jännittää	  
viimeiseen	  otteluun	  saakka	  puolivälierien	  otteluparien	  varmistumista.	  Jo	  nyt	  on	  kuitenkin	  
varmaa,	  että	  runkosarjan	  yleisöennätys	  rikkoutuu	  komeasti	  niin	  kokonaiskatsojamäärän	  
kuin	  keskiarvonkin	  suhteen.	  Toivottavasti	  naisten	  vauhdikkaat	  otteet	  houkuttelevat	  
käsipallojännäreitä	  samalla	  tavoin	  myös	  pudotuspeleihin.	  
	  	  
Riihimäen	  Cocks	  on	  menestynyt	  loistavalla	  tavalla	  paitsi	  kotoisessa	  SM-‐liigassa,	  myös	  
kansainvälisissä	  ympyröissä.	  Kutakuinkin	  varma	  Baltian	  Liigan	  Final	  Four	  -‐paikka	  ja	  
eteneminen	  jo	  kahdesta	  vastustajasta	  EHF	  Challenge	  Cupissa	  on	  parasta	  
suomalaismenestystä	  moniin	  vuosiin.	  Täytetään	  myös	  Hyvinkään	  katsomo	  15.3.,	  kun	  
Cocks	  ottaa	  mittaa	  kovasta	  serbijoukkueesta	  RK	  Metaloplastika	  Sabacista!	  
	  	  
Maaliskuun	  maajoukkuehuipennuksena	  on	  luonnollisesti	  naisten	  EM-‐karsintaviikko,	  
jonka	  aikana	  Suomi	  kohtaa	  Slovakian	  kahdesti.	  Kotiottelusta	  Vantaan	  Energia	  Areenalla	  
voidaan	  hyvällä	  syyllä	  odottaa	  samanlaista	  positiivista	  käsipalloviihdettä	  kuin	  syksyn	  
Ranska-‐ottelustakin	  –	  ja	  ennen	  kaikkea	  kovaa	  taistelua	  sarjapisteistä.	  
	  
Terveisin,	  Jari	  
	  

TULEVIA	  
TAPAHTUMIA:	  

	  
7.–9.3.Ball	  Sports	  -‐messut,	  
Messukeskus,	  Helsinki	  
	  
13.	  ja	  20.3.	  
Pääkaupunkiturnauksen	  Try	  out	  
-‐tilaisuudet,	  Ruskeasuon	  
palloiluhalli	  
	  
15.3.	  Challenge	  Cup	  -‐ottelu	  
Cocks	  -‐	  Metaloplastika	  Sabac,	  
Hyvinkää	  Martinhalli	  
	  
18.3.	  Liittohallituksen	  kokous,	  
Helsinki	  
	  
23.3.	  Challenge	  Cup	  -‐ottelu	  	  
Metaloplastika	  Sabac	  -‐Cocks,	  
Serbia	  
	  
26.3.	  Suomi-‐Slovakia,	  naiset,	  	  
klo	  19	  Energia	  Areena,	  Vantaa	  
	  
29.3.	  Slovakia-‐Suomi,	  naiset,	  
Slovakia	  
	  
26.–30.3.	  EHF	  Women’s	  
Challenge	  Trophy,	  Greece	  
	  
29.–30.3.	  P94,	  P96	  ja	  P96	  
maajoukkueleiri,	  Solvalla	  

Puheenjohtajan	  terveiset	  

Naisten	  EM2014-‐karsintaottelu	  Suomi-‐Slovakia	  26.3.	  	  

Helmikuun	  tähtipelaajat	  

	  
Naisten	  EM2014-‐karsinta	  jatkuu	  taas	  muutaman	  kuukauden	  jälkeen.	  Nyt	  maaliskuussa	  
Suomi	  kohtaa	  ensin	  kotikentällä	  Slovakian	  keskiviikkona,	  heti	  saman	  viikon	  lauantaina	  
kohdataan	  Slovakia	  uudestaan,	  tällä	  kertaa	  Slovakiassa,	  Michalovcessa.	  
	  
Syksyn	  peli	  Ranskaa	  vastaan	  näytti	  meille	  faneille	  uuden,	  positiivisen	  ja	  innostuneen	  
nuoren	  joukkueen.	  Toivottavasti	  	  sama	  positiivinen	  vire	  jatkuu	  myös	  tulevissa	  otteluissa.	  
	  
Maaliskuun	  jälkeen	  on	  vielä	  vuorossa	  Islanti	  kotona	  11.6.	  (pelipaikkana	  Karjaa)	  sekä	  
Ranska	  vieraissa	  15.6.	  
	  
Lippujen	  myynti	  on	  jo	  alkanut,	  voit	  ostaa	  omasi	  ennakkoon	  Lippu.fi	  tai	  paikan	  päältä	  
Energia	  Areenalta.	  Ovet	  avataan	  klo	  17.30,	  ottelu	  alkaa	  klo	  19.	  
	  

 	  
Käsipallon	  pääsarjojen	  helmikuun	  LähiTapiola-‐tähtipelaajat	  ovat	  selvillä.	  Naisten	  SM-‐sarjassa	  tittelin	  vei	  HIFK:n	  maalivahti	  Annika	  
Lindström,	  miesten	  SM-‐liigassa	  tähtipelaajatitteli	  jaettiin	  peräti	  4	  pelaajan	  kesken:	  Mikael	  Heinonen	  (BK-‐46),	  Yevgen	  Umovist	  (Cocks),	  
Anton	  Rémy	  ja	  Heikki	  Laitinen	  (Atlas)	  
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