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Suomalainen käsipalloilu jatkaa liiton strategian 
mukaisesti panostaen liiton vahvistettuihin paino- 
pistealueisiin eli urheilun tavoitteellisuuteen,  
jatkuvuuteen ja ammattimaisuuteen. 

Vuonna 2019 jatketaan seuraavia liiton  
strategisia hankkeita: 

 ● seuratoiminnan kehitys
 ● valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tehostaminen
 ● harrastekäsipallon edistäminen 

Painopistealueita ovat:
 ● pitkäjänteinen valmennuksen kehittäminen liiton 

valmennuskeskuksen Kisakallion kanssa 
 ● miesten EM-lopputurnauspaikka 2020
 ● Käsipallolukio- ja Yläkoulutoiminta

Johdanto

Seuratoiminnan kehittämisessä keskitytään Olympia-
komitean koordinoiman Tähtiseura-ohjelman jalkaut-
tamiseen käsipalloseuroihin.

Tavoitteellisuus
Maajoukkuetoiminta jatkuu suunnitellusti niin aikuis- 
kuin juniori-ikäisten maajoukkueiden osalta. Toimi-
vat maajoukkueet luovat pelaajillemme ja valmenta-
jillemme perustan mielekkääseen ja tavoitteelliseen 
urakehitykseen lajin parissa. Miesten maajoukkueen 
realistiseksi tavoitteeksi on asetettu vuoden 2020 
EM-kisojen lopputurnauspaikka, jolloin mukana on  
24 maata nykyisten 16 sijasta. 
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Jatkuvuus
Käsipalloliiton strategian mukaan harrastajapohjan 
kasvattaminen on yksi liiton toiminnan kulmakivistä. 
Kaudella 2018–2019 on sarjoissa mukana ennätyk-
sellisesti yli 280 joukkuetta.

School Tour on vuonna 2019 edelleen liiton tärkein 
pelaajarekrytoinnin työkalu. School Tour -toiminnan 
tavoitteena on kasvattaa lajin harrastajapohjaa sekä 
lisätä lasten harrasteliikuntaa lajiin perehdyttämi-
sen kautta kouluissa. Vuonna 2019 toimintaa suun-
nataan entistä enemmän esikoulu- ja ala-asteikäisille. 
Toiminnan tehokkuutta mitataan seuroissa mm. har-
rastajamäärien kasvulla. Seuroja kannustetaan myös 
ylittämään oman kuntansa rajat ja viemään toimintaa 
uusille alueille.

Lisäksi Käsipalloliitto panostaa lajiesittelytapahtu-
miin, kuten European Week of Sport -tapahtumaan, 
jota Euroopan lajijärjestö EHF koordinoi #BeActive 
-tunnuksen alla. Käsipalloa esitellään uusilla paikka-
kunnilla tapahtumien, kurssien ja kouluturnausten 
muodossa sekä tuetaan mahdollisten uusien seuro-
jen toimintaa varusteilla ja informaatiolla.

Jatkuvuuden varmistamisessa tärkeä rooli on juniori- 
valmentajien osaamisessa ja juniorivalmennuksen 
laadun varmistamisessa. Valmennuskoulutusta jatke-
taan ja koulutusta kehitetään edelleen.

Ammattimaisuus
Käsipalloliitto kehittää valmennus- ja nuorisotyötä 
ammattimaisella ja laadukkaalla otteella. Valmennus-
päällikkö Ken Sirenius johtaa liiton valmennustoimin-
taa ja koulutuspäällikkö Jaakko Horelli vastaa liiton 
koulutustoiminnasta.

Tavoitteena on 1–2 olympiavalmentajan toin-
ta lähivuosina. Kisakallion Urheiluopiston kanssa 
on voimassa sopimus liiton valmennuskeskuksena 
toimimisesta.

Liitto jatkaa panostamista seuratoiminnan kehittä-
miseen. Seurojen kanssa yhteistyössä luotuja laatu- 
kriteerejä hyödynnetään kohtaamisissa seurojen 
kanssa, mutta painopiste on Olympiakomitean koor-
dinoimassa uudessa Tähtiseura-ohjelmassa. Siinä 
kukin kehityshaluinen seura voi valita, tavoitteleeko 
Tähtimerkkiä laadukkaan nuorisotoiminnan, aikuis-
ten harrasteliikunnan tai huippu-urheilustandardien 
mukaisesti. Käsipalloliitto osallistuu myös 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 teh-
tiin syksyllä 2018. Edellisen kerran 2016.

Seura- ja kilpailutoiminnan kehittämisestä vastaa  
kilpailupäällikkö Taneli Tiilikainen .

Käsipalloforum
Syyskuussa 2018 järjestettiin kolmas suomalai-
sen käsipallon kehityspäivä, Käsipalloforum. Foru-
min ajatuksena on kutsua seurojen avainhenkilöitä 
keskustelemaan suomalaisen käsipallon nykytilas-
ta, tavoitteista ja käytännön toimenpiteistä koski-
en niin huippu-, juniori- kuin harrasteurheilua. Foru-
missa kuullaan myös mielenkiintoisia ulkopuolisia 
luennoitsijoita.

Käsipalloforum on jatkossakin liiton kalenterissa.  
Neljäs Käsipalloforum järjestetään 1.9.2019.

Yhteistyössä
Tärkeinä kumppaneina huippu-urheilussamme ovat 
käsipalloseurojen ja Olympiakomitean lisäksi liiton val-
mennuskeskus Kisakallion Urheiluopisto, koululaitos, 
Urheiluakatemia-järjestelmä Helsingissä sekä Turussa, 
puolustusvoimat ja kunnat sekä Euroopan Käsipallo- 
liitto EHF ja Kansainvälinen Käsipalloliitto IHF.
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Miesten ja naisten pääsarjat

Miesten SM-liigassa ja naisten SM-sarjassa sovelle-
taan samoja toimintaohjeita. Tavoitteena on kehittää 
ottelutapahtumia koko ajan enemmän yleisöä kiin-
nostavammiksi. Myös sarjajärjestelmiä on uudistettu 
siten, että saataisiin mahdollisimman paljon tasaisia 
ja merkityksellisiä otteluita. Järjestelmiä kehitetään 
yhdessä seurojen kanssa ja pieniä muutoksia on 
luvassa kaudelle 2019–2020.

Kaikki ottelut videoidaan ja tallennetaan liiton 
videopankkiin, josta ne ovat seurojen, erotuomarei-
den ja maajoukkuevalmentajien katsottavissa. 

Liitto on myös panostanut seurojen valmennuk-
sen tukemiseen hankkimalla kaikille miesten ja nais-
ten SM-seuroille oikeudet Sideline -valmennus-  
ja analyysityökaluun. Sopimus on voimassa toista 
vuotta kaudella 2018–2019.

Liitto myöntää myös lupia otteluiden suoratoistoon, 
jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monia lajista 
kiinnostuneita.

Miesten SM-liiga
Miesten SM-liigan asemaa lajin tärkeänä keulakuvana 
kehitetään edelleen yhdessä seurojen kanssa käyt-
täen ohjaavana työkaluna liigalisenssin vaatimuksia. 
Tavoitteena on seurojen urheilullinen kehittyminen, 
taloudellinen vakaus sekä ammattimaisempi organi-
saatio. SM-liiga pyritään pelaamaan kaudella 2019–
2020 niin ikään 10 joukkueella, mikäli lisenssiehdot 
täyttäviä joukkueita löytyy tarvittava määrä. 

Seuroja kannustetaan osallistumaan kansainväli-
siin otteluihin. Kaudella 2018–2019 Riihimäen Cocks 
on mukana Champions Leaguen lohkovaiheessa ja  
Dicken Challenge Cupin 3. karsintakierroksella.

Jokaisessa SM-liigaottelussa valitaan ottelun vakuut-
tavin pelaaja, LähiTapiola-tähtipelaaja. Kauden par-
haat pelaajat palkitaan kauden päätteeksi.

Huippukäsipallo
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Naisten SM-sarja
Naisten SM-sarjan joukkuemäärä kaudella 2019–
2020 on SM-sarjalisenssien myöntämisen ehto-
jen mukaisesti enintään kymmenen. Kaudella 2018–
2019 joukkueita on mukana kuitenkin vain kuusi, 
joten vaihtoehtoisia sarjajärjestelmiä on mietitty 
yhdessä seurojen kanssa. Viime kaudella mukana 
olleet ÅIFK ja Atlas hakevat vauhtia 1. divisioonasta 
kaudella 2018–2019.

HIFK damhandboll on jo monena vuonna osallistunut 
EHF:n naisten Challenge Cuppiin. 

Naisten SM-sarjassa valitaan LähiTapiola-tähtipe-
laajat ja parhaat pelaajat palkitaan kuten miesten 
SM-liigassa.

Maajoukkueet

Miesten maajoukkue
Miesten maajoukkue tavoittelee päävalmentaja 
Kaj Kekin johdolla vuoden 2020 EM-lopputurnaus-
paikkaa. Keväällä 2019 maajoukkue jatkaa syksyl-
lä 2018 alkaneita EM2020-karsintoja. Suomen loh-
kossa ovat lajin huippumaat Valko-Venäjä ja Tsekki 
sekä Bosnia-Hertsegovina. Miesten EM-karsinta-
lohkosta pääsee lopputurnaukseen kaksi parasta ja  
neljä parasta lohkokolmosta. EM-lopputurnaus pela-
taan tammikuussa 2020.

Maajoukkueen leiritys tapahtuu Käsipalloliiton val-
mennuskeskuksessa Kisakalliossa Lohjalla. Maa-
joukkueleirit järjestetään pääosin karsintaottelujen 
yhteydessä. Lyhyitä, viikonlopun kestäviä leirejä pyri-
tään saamaan mukaan kilpailukalenteriin sopivaksi.

Naisten maajoukkue 
Naisten maajoukkueen päävalmentajana jatkaa  
Tommy Suoraniemi ja apuvalmentaja Ken Sirenius.

Nuorella maajoukkueella on menossa useamman 
vuoden kestävä kehitysprojekti, jonka tavoitteena on 
saavuttaa Euroopan huippumaat.

Naisten maajoukkueen ohjelma muodostuu harjoi-
tusleireistä keväällä ja kesän alussa Kisakalliossa,  
josta joukkue lähtee tulevaan kesän EM-esikarsin-
taan. Joukkueen tavoite on selvittää tiensä varsi-
naiseen EM-karsintojen lohkovaiheeseen. Karsinnat 
alkavat syksyllä 2019.

Nuorten maajoukkueet
Maajoukkuetoiminta on kevätpainotteista ja maa-
joukkueleirit Kisakalliossa ovat viisipäiväisiä. 

Maajoukkuekonseptia noudattavat kaikki nuorten 
maajoukkueet toiminnassaan, tähtäimessä aikuisten 
maajoukkue.

Poikamaajoukkueiden leirit ovat Kisakalliossa  
tammikuussa, kesäkuussa ja elokuussa.

Tyttömaajoukkueiden leirit ovat tammikuussa, 
kesäkuussa ja elo-syyskuussa.

P00 maajoukkue
P00-maajoukkueen päävalmentajana toimii Jaakko 
Horelli ja apuvalmentajana Anton Usvalahti.

Joukkue osallistui ikäluokkansa ensimmäiseen  
B EM-kisaturnaukseen elokuussa 2018. Turnaus 
pelattiin Georgiassa. Joukkueella ei ole kilpailuotte-
luita vuonna 2019, mutta tavoitteena on kuitenkin 
pelata harjoitusotteluita ulkomaisia vastustajia vas-
taan vuoden aikana. 

P02 maajoukkue
P02 maajoukkueen kilpailutoiminta alkaa kesäl-
lä 2019. Joukkueella on silloin jo takana kaksi vuot-
ta yläkoulutoimintaa ja 10 yläkoululeiriä. Joukkueen 
ensimmäinen kilpailullinen tavoite on kesän 2019 
European Open Göteborgissa Ruotsissa.

T00 maajoukkue
T00-maajoukkueen päävalmentajana toimii Thomas 
Hivert.

T00-maajoukkueen päätavoite on B-ryhmän EM-kisat 
kesällä 2019. Joukkue aloitti vuonna 2018 pitkän val-
mistautumisen EM-kisoihin. Maajoukkueleirit Kisakal-
liossa kuuluvat ohjelmaan. Näiden lisäksi pyritään jär-
jestämään maaotteluita kesälle 2019.

T02 maajoukkue
T00-maajoukkueen päävalmentajana toimii Tomas 
Mecklin ja apuvalmentajana Björn Nylund.

T02 maajoukkueen kilpailutoiminta alkoi kesällä 
2018. Joukkueella oli silloin jo takana kaksi vuot-
ta yläkoulutoimintaa ja 10 yläkoululeiriä. Joukkue 
aloittaa valmistautumisen tulevan kauden kilpai-
luja varten tammikuussa 2019. Kesän 2019 pää-
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tavoite on B-ryhmän EM-kisat, jotka järjestetään 
elokuussa.

Käsipalloilijan urapolku
Kehittämistyön ytimessä on urheilijan valmennus- 
arki. Käsipalloliiton ja Olympiakomitean yhteistyös-
sä laatima Käsipalloilijan urapolku on kuvaus siitä, 
kuinka nuoren käsipalloilijan matka kohti maailman 
huippua tulisi lajissa parhaimmillaan rakentaa. Pol-
ku luo myös kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden 
rooleista ja yhteistyötarpeista. Samalla se taustoit-
taa ja ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan olisi 
kyseisessä lajissa tarkoituksenmukaista tehdä esi-
merkiksi urheilun ja opiskelun yhteensovittamisessa.

Käsipallolukio
Käsipallolukio on erittäin tärkeä osa pelaajapolun 
valintavaihetta. Valintavaiheessa urheilijan tulee 
nostaa harjoittelun määrää ja harjoitella laaduk-
kaasti. Tähän vaikuttaa urheilijan arki, johon kuuluu 
koulu, ruoka, harjoittelu, lepo sekä vapaa-aika. Käsipallo- 
lukio tarjoaa pelaajille kokonaisuuden, joka on hallittu 
ja optimoitu urheilijan kehittymistä varten. 

Lukio siirretään syksyllä 2019 Helsinkiin, jolloin luki-
on ja Urhean toiminta yhdistetään. Toiminta kattaa 
silloin myös toisen asteen koulutuksen. Uusi nimi on 
Käsipallo Akatemia. 

Käsipallolukion kehittäminen ja sen toiminta on erit-
täin tärkeää tulevaisuuden pelaajapolkua ajatellen. 
Lukion siirtäminen lähemmäksi urheilijoita nostaa 
toiminnan laatua ja laajuutta.

Yläkoululeiritys
Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jon-
ka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. 
Leiritykset ovat Olympiakomitean koordinoima ja 
hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät yhteistyös-
sä urheiluopistot (Käsipalloliiton yhteistyökumppani 
on Kisakallio), urheiluakatemiat ja lajiliitot. 

Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyr-
kiviä urheilijoita ja heidän valmentautumistaan sekä 
tukea urheilijoiden opiskelua.

Koululukuvuoden aikana (elo-toukokuu) järjestetään 
4–5 leiriä/maajoukkue. Jokaiselle leirille osallistuu 
noin 50 poika- ja tyttöpelaajaa. Maajoukkuetoimin-
nan alkaessa pelaajat leireille valitaan yhteistyössä 
liiton ja seurojen valmentajien kanssa.

Yläkoululeirityksen kautta Käsipalloliitto haluaa val-
mistaa potentiaalisia pelaajia käsipallolukiota ja maa-
joukkuetoimintaa varten. Nuoret saavat näin henkilö-
kohtaista ja laadukasta valmennusta seuratoiminnan 
ulkopuolella.

Lukuvuonna 2018–2019 toiminnassa ovat muka-
na vuonna 2003-syntyneet pojat ja tytöt sekä pojat 
2004/2005 ja tytöt 2004/2005. Syksyllä 2019 
uutena ryhmänä aloittaa tyttöjen ja poikien 2006 
-syntyneiden ikäluokka.

Antidoping-toiminta 
Suomen Käsipalloliitto ei hyväksy dopingin käyt-
töä urheilussa. Liiton toiminta korostaa eettisesti ja 
moraalisesti kestäviä elämänarvoja. 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. Koulutuk-
sella ja viestinnällä sekä säännöstöillä ja sopimuksilla 
sitoutetaan seurat, pelaajat, valmentajat sekä muut 
taustahenkilöt antidoping-ohjelmaan. 

Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti liiton anti- 
doping-viestinnällä, valmentajakoulutuksissa sekä 
aikuisten ja nuorten maajoukkueleireillä. Liiton kil-
pailupäällikkö ja valmennuspäällikkö ovat käyneet 
SUEKin kouluttajakoulutuksen. Tulevan toimintavuo-
den aikana myös koulutuspäällikkö käy koulutuksen.

Liitto noudattaa vuonna 2015 uudistettua anti- 
doping-ohjelmaa ja on sitoutunut kulloinkin voimas-
sa olevan Suomen Antidoping -säännöstön sekä Kan-
sainvälisen Käsipalloliiton (IHF) antidoping-säännös-
tön ohjeisiin ja määräyksiin.
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Aikuisten sarjat

Aikuisten alimmat divisioonat (naiset 2. divisioona ja 
miehet 3. divisioona) ovat matalan kynnyksen sarjo-
ja, joissa lisenssin hinta on pyritty pitämään alhaise-
na. Myös ottelumäärät pidetään vähäisempinä ja tätä 
kautta kustannukset alhaisempina kuin ylemmissä 
sarjoissa. Miesten harrastesarja on toiminut jo pidem-
pään. Naisilla kausi 2018–2019 on neljäs perättäi-
nen, ja mukana on jo kahdeksan joukkuetta.

Seniori-ikäisille järjestetään SM-turnaukset niissä ikä-
luokissa, joihin joukkueita riittää. Tavoitteena on jär-
jestää turnaukset ainakin 35- sekä 50-vuotiaille.

Nuorten sarjat 

Junioreille on luotu haastajasarjoja, joissa vähem-
män kokeneet pelaajat saavat enemmän oman tasoi-
sia pelejä ja pysyvät harrastuksessa mukana. Haas-
tajasarjoihin osallistuvien joukkueiden määrä on 
kasvanut vuosi vuodelta ja niissä ei ylläpidetä sar-
jataulukoita. Kilpailujärjestelmä mahdollistaa sen, 
että pelaajia ei tarvitse erotella omiin joukkueisiin, 
vaan samoja pelaajia voidaan peluuttaa sekä kilpa- 
että haastajasarjassa lukuun ottamatta kolmea kil-
pasarjaan kiinnitettyä pelaajaa. Haastajasarjoja on 

tarjolla kaudella 2018–2019 B-F -junioreissa, joista 
B-ikäluokka toteutuu ensimmäistä kertaa. 

F-junioreissa pelataan kaudella 2018–2019 ensim-
mäistä kertaa pienellä kentällä. Pelimuotoa testattiin 
edellisellä kaudella ja se todettiin hyväksi tässä ikä-
luokassa. Pienellä kentällä pelaaminen lisää pelaajien 
pallokosketusten määrää ottelussa, hauskuutta sekä 
aktiviteettia. Pelejä järjestetään myös turnausmuo-
toisena, mikä laskee joukkueiden kustannuksia mat-
kustamisen vähetessä.

Käsipalloliitto on pyrkinyt poistamaan kaikki mah-
dolliset esteet pelaamiselle. Kilpailusäännöt tukevat 
pelaajien joustavaa liikkumista eri sarjojen ja jouk-
kueiden välillä. Myös erilaisia poikkeuslupia myönne-
tään tarpeen mukaan.

Liitto tukee kysynnän ja resurssien mukaan käsipal-
lon pelaamisen eri muotoja. Beach Handball, ulkokäsi-
pallo, minikäsipallo, firmaliigat ja koulukäsipallo kuu-
luvat tapahtumiin, joita liitto ja seurat järjestävät.

Goalcha, käsipallon ulkopelaamiseen kehitetty peli-
muoto, on mukana 2019 School Tour -konseptissa. 
Lajiesittelyn lisäksi järjestämme School Tourilla lap-
sille välituntiliikuntaa Goalcha Street -käsipallon 
kautta.

Harrastekäsipallo
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Kilpailutoimintaa toteutetaan Käsipalloliiton juniori-
käsipallon linjauksen mukaisesti. Lasten ja nuorten 
urheiluharrastuksessa tavoitteena tulee olla liikunnan 
ilo, osallistujien itsetunnon kasvattaminen, urheilulli-
siin elämäntapoihin kannustaminen sekä mahdollisuus 
elämänikäisen käsipallo- ja urheilukipinän syntymi-
seen. Urheilun ja siihen liittyvän kilpailutoiminnan 
tulee tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. 

Kilpailutapa eri ikäluokissa huomioi osallistujan iän 
sekä kehitys- ja taitotason. Juniorisarjoissa järjeste-
tään erilliset kilpa- ja haastajasarjat, jotta mahdol-
lisimman moni pääsisi pelaamaan ja kehittymään 
omalla tasollaan. Haastajasarjat ovatkin tuoneet 
uusia joukkueita mukaan toimintaan.

School Tour
School Tour on Käsipalloliiton pelaajarekrytointijär-
jestelmä, jota liitto koordinoi sekä rahoittaa ja toteut-

taa yhteistyössä seurojen kanssa. Käsipalloliitto 
rekrytoi syksyllä 2018 School Tour -managerin pro-
jektin vetämiseen seuratyöntekijöiden tueksi. School 
Tour -kouluvierailut ovat erittäin tärkeä uusien pelaa-
jien rekrytointimuoto: kouluvierailut tavoittavat 
20  000 lasta vuosittain. Vuonna 2019 tavoitteena 
on 25 000 lapsen kohtaaminen.

School Tour toimii Käsipalloliiton School Tour Mana-
gerien ja seurojen Assistenttien toimesta. School 
Tourin vastuuhenkilönä liitossa toimii liiton koulutus-
päällikkö apunaan School Tour Manageri, joka koordi-
noi toiminnan toteutumista ja kehittämistä yhdessä 
seurojen kanssa.

School Tour Manageri ja seurat sopivat aktiivises-
ti käynneistä suoraan koulujen kanssa, mutta myös 
koulut voivat tilata School Tourin paikalle.

Nuorisokäsipallo

Ku
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Koulukäsipallo
Suomen Käsipalloliitto järjestää koulukäsipallosarjan 
pojille ja tytöille. Peruskoulun sarjat on jaettu kau-
della 2018–2019 lukioiden ja ammatillisten oppilai-
tosten sarjaan, yläkoulusarjaan (luokat 7-10) sekä 
alakoulusarjaan (luokat 5-6). Alakoulusarjoissa on 
mahdollisuus myös haastajasarjaan. 

Koulukäsipalloa markkinoidaan Koululiikuntaliiton 
(KLL) ja Finlands Svenska Idrott:n (FSI) sekä Suo-
men ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheilu-
liitto SAKU ry:n kautta. Kouluja ja opettajia lähesty-
tään myös suoraan sähköpostilla liiton ja seurojen 
toimesta. 

Seurojen nuorisovastaavat
Nuorisovastaavat kokoontuvat vähintään kaksi kertaa 
vuoden aikana, yleensä jonkin maaottelun yhteydes-
sä. Nuorisovastaavien tapaamisissa on saatu aikaan 
merkittävää keskustelua juniorikäsipallon kehittä-
misestä sekä uudistuksia, mm. suositut haastaja- 
sarjat vasta harrastamisen aloittaneille sekä aktiivi-
sempaan pelitapaan kannustava peluutussuositus. 

Nuorisovastaavien tapaamiset ovat tärkeä foorumi 
asioiden valmistelussa. Tämä helpottaa uudistusten 
käyttöönottoa, koska kaikki seurat ovat olleet muka-
na valmisteluvaiheesta lähtien. Nuorisovastaavien 
kokoontumisia jatketaan tulevana toimintavuonna.

Nuorisovaliokunta on vuoden 2018 aikana tehnyt 
ison työn lapsi- ja nuorisokäsipallostrategian työstä-
misessä. Toimintavuonna 2019 on tärkeää aloittaa 
strategian mukaiset toimenpiteet suomalaisen käsi-

pallon kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa strategian jal-
kauttamista seuroihin ja kentälle.

Laatuseuratoiminta
Käsipalloliitto on mukana seuratoiminnan Tähtiseura- 
laatuohjelmassa, joka on lajiliittojen ja Olympia- 
komitean yhteinen ohjelma, jota liikunnan aluejär-
jestöt tukevat yhdessä sovituilla palveluilla. Tähti-
seura-ohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisia 
urheiluseuroja ja se mahdollistaa seurojen kehitty-
misen lasten ja nuorten urheilussa, aikuisten harras-
teurheilussa sekä huippu-urheilussa.

Tähtiseura-ohjelma on käynnistynyt vuonna 2018, 
ja tällä hetkellä käsipallon tähtiseuroja ovat Porvoon 
Akilles ja Sjundeå IF. Tulevan toimintavuoden aika-
na kartoitetaan myös muiden seurojen kiinnostusta 
osallistua ohjelmaan.

Opettajakoulutus 
Käsipalloliiton kotisivuilla on materiaalia opettajille 
käsipallosta koulupelinä. Materiaali uudistetaan vuo-
den 2019 aikana.

Yhteistyötä tehdään Helsingin, Turun, Tampereen, 
Vaasan sekä Jyväskylän yliopistojen kanssa ja sitä 
kehitetään edelleen.

Käsipalloliitto osallistuu liikunnan- ja terveystiedon 
opettajien Liito-opintopäiville, jotka järjestetään vuo-
sittain. Ehdoton edellytys lajin levittämisen kannalta 
on, että myös suomenkieliset opettajat oppivat käsi-
pallon salat.
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Valmentajakoulutus
Valmentajana toimiminen Suomen Käsipalloliiton 
alaisissa otteluissa vaatii lisenssin eli tietyn tason 
valmentajakoulutuksen suorittamista.

Valmentajalisenssi on astunut voimaan portaittain, 
kaudella 2019–2020 valmentajien valmennuskritee-
rit ovat seuraavat:

Lasten valmentajat 
 ● Mini-, F-D -ikäluokkien valmentajat: 

 – Käsipallo-ohjaajan Starttikurssi ja taso I

Nuorten valmentajat  
 ● C-, B- ja A-ikäluokkien valmentajat: 

 – taso I ja taso II 

Aikuisten valmentajat 
 ● Naisten SM-sarjan ja miesten SM-liigan 

valmentajat: 
 – vaatimustaso II, suositustaso III

 ● Aikuisten maajoukkuevalmentajat ja juniori-
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 Käsipallo- 
liiton (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-vuotiai-
den) nuorten valmentajille (maksuton osallistujille, 
Käsipalloliitto vastaa kuluista).

Taso II on suunnattu B-A -junioreiden ja nuorisomaa-
joukkueiden valmentajille.

Taso III on suunnattu aikuisten edustusjoukkueiden 
ja maajoukkueiden valmentajille.

Vuonna 2019 järjestetään Käsipalloliiton toimesta 
yksi Taso I -koulutus, yksi Taso I -muuntokoulu-
tus sekä yksi Taso II -koulutus ja käsipallo-ohjaajan 
starttikoulutus vähintään kolme kertaa. Tavoittee-
na on kouluttaa vuoden 2019 aikana 25 uutta Tason 
II valmentajaa, 40 uutta Tason I valmentajaa ja 60 
käsipallo-ohjaajaa.

Sähköinen oppimisalusta
Selvitämme mahdollisuuden ja kustannukset sähköisen 
oppimisalustan käyttöönottoon vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Sähköinen oppimisalusta tuo lisää mahdol-
lisuuksia valmentajakoulutukseen sekä helpottaa tie-
don- ja materiaalinjakoa koulutettaville valmentajille. 

Valmentajaseminaari
Järjestämme syksyllä 2019 käsipallovalmentajase-
minaarin. Seminaariin kutsutaan luennoitsijaksi ulko-
maalainen huippuvalmentaja. Tavoitteena on saavut-
taa 50 osallistujaa.

Käsipalloakatemia
Suomen Käsipalloliiton ja Pääkaupunkiseudun Urheilu- 
akatemia Urhean, yhteistyö Käsipalloakatemian muo-
dossa jatkuu. Myös Turussa on Urheiluakatemian toi-
minnassa mukana käsipalloilijoita. Käsipalloakatemia 
antaa lupaaville pelaajille mahdollisuuden harjoitella 
aamuisin kolme kertaa viikossa.

Valmennus- ja koulutustoiminta
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Koulutustoiminta
Koulutustoiminnan painopisteitä ovat valioero- 
tuomarikurssi elokuussa ja tammikuussa sekä alue- 
erotuomareiden jatkokurssit syyskuussa. Alkeiskurs-
si järjestetään vuosittain tarpeen mukaan. Toimitsija-
kursseja järjestetään tarvittaessa kauden aikana. 

Uudet erotuomarit
Uusia erotuomareita rekrytoidaan jatkuvasti. Tavoit-
teena on uusien kehitysryhmien perustaminen, jot-
ta pohjaa saadaan laajennettua ja siten varmistaa 
erotuomareiden riittävyys ja maantieteellinen katta-
vuus. Seurojen järjestämiä turnauksia hyödynnetään 
koulutusmielessä yhteistyössä erotuomarikerhon 
kanssa.

Uusien erotuomareiden koulutuksesta ja rekrytoin-
nista vastaa Suomen Käsipalloerotuomarit ry.

Tarkkailijat
Tarkkailijat osallistuvat erotuomareiden kanssa yhtei-
siin koulutustapahtumiin. Tarkkailijoille järjestetään 
lisäksi yksi oma koulutustilaisuus ja kalibrointitilai-
suuksia tarvittaessa.

Kansainvälinen toiminta
Valiokunta pitää yhteistyötä niin Euroopan Käsipal-
loliiton kuin Kansainvälisen Käsipalloliiton kanssa 
hyvin tärkeänä ja hyödyllisenä kansallista toimintaa 
ajatellen. Tällä hetkellä liitolla on 2 kansainvälistä 
erotuomariparia ja 3 kansainvälistä delegaattia.

Code of conduct 
COC on otettu käyttöön syksyllä 2017. Kaikki 
liitto- ja valioerotuomarit sekä delegaatit ovat sen 
allekirjoittaneet.

Erotuomaritoiminta
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Käsipalloliitto on vuosittain mukana järjestämässä 
Mielenterveyskuntoutujien valtakunnallista käsi-
palloturnausta.  Turnaus järjestetään vuonna 2019 
Helsingin Ruskeasuolla. Järjestelyistä vastaavat  

Liiton operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja 
liittokokousten ja hallituksen linjausten mukaisesti. 
Liiton ulkoisista sidosryhmäsuhteista vastaavat ensi-
sijaisesti liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja. Hallituksen nimeämät valiokunnat 
ja työryhmät vastaavat kukin osa-alueellaan toimin-
nan suunnittelusta, sen toteutuksesta yhteistyös-
sä liiton henkilöstön kanssa sekä sen seurannasta ja 
raportoinnista hallitukselle. 

Yhteiskuntavastuu

Järjestötoiminta

Liiton tärkeimmät järjestösidosryhmät ovat Olympia- 
komitea, Euroopan Käsipalloliitto (EHF), Kansain- 
välinen Käsipalloliitto (IHF) ja Northern European  
Handball Forum -yhteistyöryhmä. Yhteistyötä tehdään 
myös FSI:n kanssa. Julkishallinnon puolella tärkeimpänä 
yhteistyökumppanina on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Niemikotisäätiö ja Suomen Käsipalloliitto, joka on 
ollut mukana vuodesta 2011. Tärkeintä turnauksessa 
on liikunnasta ja yhteisöllisyydestä nauttiminen sekä 
liikunnan ja urheilun edistäminen osana kuntoutusta.
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Liiton sisäinen ja ulkoinen viestintä on aktiivista ja 
avointa. Viestintä tapahtuu eri kanavissa, pääasias-
sa liiton verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa 
(Facebook, Twitter, Instagram) ja televisiossa.

Tiedottaminen seuroille
Seuroja informoidaan pääasiallisesti sähköpostin 
kautta. Viestit lähetetään seuran/joukkueen viralli-
selle yhteyshenkilölle, jonka tehtävänä on välittää 
tieto seurassa eteenpäin. Sama viesti lisätään myös 
liiton verkkosivuille, Facebookiin ja Twitteriin periaat-
teella ”mieluummin liikaa kuin liian vähän tietoa”.

www.finnhandball.net
Verkkosivut ovat liiton päätiedotuskanava. Verkko- 
sivuja ylläpidetään pääasiassa liiton toimiston toi-
mihenkilöiden toimesta. Toimisto käyttää ja päivit-

tää verkkosivuja aktiivisesti ja pyrkii tuomaan sivuille 
joka päivä uutta, kiinnostavaa luettavaa käsipallosta 
ja muista ajankohtaisista aiheista.

Verkkosivuiltamme löytyy tarvittavaa materiaalia: 
mm. tulospalvelu, säännöt ja ohjeet, koulutusmateri-
aalia junnuille ja tulevia tapahtumia. Kilpailutoimin-
nan lomakkeet ovat sähköisessä muodossa, jotta nii-
den käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta. 

Verkkosivut ovat myös maajoukkueiden aktiivisessa 
käytössä. Joukkueiden viestintävastaavat raportoivat 
sivuilla joukkueiden tapahtumista ja päivittävät uuti-
sia myös turnausten ja otteluiden aikana. Maajoukku-
eet informoivat aktiivisesti omista tapahtumistaan 
sivuilla.

Facebook, Twitter ja Instagram
Facebook, Twitter ja Instagram ovat osa liiton vies-
tintää. Käsipalloliiton Facebook-sivuilla on yli 4300 
tykkääjää, Twitterissä yli 900 ja Instagramissa yli 
1000 seuraajaa. Facebookin kautta lähetettävät mie-
lenkiintoisimmat viestit (videot) tavoittavat parhaim-
millaan jo lähes 10 000 silmäparia.

Lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet ovat informatiivisia ja ne toimite-
taan kaikille medioille samanaikaisesti. Maajoukkuei-
den kuulumisista informoidaan aktiivisesti leirien ja 
otteluiden aikana.

TV
TV on käsipallon tärkein viestintäkanava, jolla tavoi-
tetaan kaikkia urheilusta kiinnostuneita katsojia. 
Hyvä yhteistyö YLEn kanssa jatkuu maaotteluiden ja 
Mestaruusputken tiimoilta.
 
Keväällä televisioidaan miesten ja naisten ratkaisevat 
finaaliottelut ja syksyllä kausi alkaa edellisen kauden 
finalistien kohtaamisella. Lisäksi YLE näyttää maaot-
teluita mahdollisuuksiensa mukaan.

Viestintä
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Liiton talousarvio on määrältään 1 737 000 euroa. Tuotot ovat 1 292 000 euroa, kulut 1 728 000 euroa,  
yleisavustukset 445 000 euroa. Tulos 9 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 430 000 euron toiminta-avustusta vuodelle 2019. 
Vuodelle 2018 myönnetty toiminta-avustus on 276 000 euroa.

Liiton omapääoma on positiivinen ja tavoitteena on pitää talous edelleen tasapainossa.

Helsinki 23.10.2018

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY
Liittohallitus

Liitteet
Talousarvio 2019 
Lisenssi- ja sarjamaksut kaudella 2019−2020 
Kilpailusuunnitelma 2019−2020

Talous
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Talousarvio
2019

Ennuste
2018

Toteuma
2017

Toteuma
2016

Toteuma
2015

Toteuma
2014

VARSINAINEN TOIMINTA

0110 Kansallinen kilpailutoiminta -77 000 -90 036 -102 168 -104 867 -87 025 -70 254

0115 Erotuomaripalkkiot -3 000 -2 121 -1 043 -3 797 -4 891 -6 614

0131 Nuorisovaliokunta 0 -26 964 -22 981 -32 087 -39 265 -32 964

0135 Erotuomarivaliokunta -7 000 -5 654 -3 418 -7 980 -10 016 -5 269

A200 Koulutus ja valmennus -243 000 -101 680 -96 338 -62 068 -45 096 -38 529

A300 Toimisto -270 000 -336 960 -333 457 -321 811 -320 750 -279 659

0410 Järjestötoiminnan kulut -4 000 -3 866 -3 769 -3 129 -5 240 -4 336

0420 Levitystyö -43 000 0 0 0 -1 936 -304

A500 Viestintä -83 000 -11 282 -4 297 -1 505 -4 224 -8 225

B710 Miesten maajoukkue -155 000 -197 489 -191 639 -165 658 -125 622 -162 248

B720 Naisten maajoukkue -123 000 -103 969 -91 493 -132 572 -126 712 -113 587

B730 Poikien maajoukkueet -59 000 -90 601 -54 509 -71 624 -43 541 -39 174

B740 Tyttöjen maajoukkueet -113 000 -35 981 -51 787 -31 216 -45 652 -29 412

A800 Kansainvälinen järjestötoiminta -10 000 -7 358 -5 801 -6 680 -6 589 -4 465

A900 Muut valiokunnat, hallitus ja liittokokous -9 000 -6 178 -9 883 -9 605 -9 311 -6 045

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -1 199 000 -1 020 138 -972 582 -954 599 -875 871 -801 086

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot 9 000 8 400 8 400 9 300 9 300 8 100

Lisenssituotot 402 000 398 000 399 248 394 876 381 374 374 675

Sarjamaksut 163 000 161 300 161 250 150 660 129 175 120 700

Sakot 1 000 1 050 2 950 1 363 1 323 300

Lahjoitukset ja avustukset 81 000 79 190 80 098 71 650 79 150 85 115

Ilmoitus- ja mainostuotot 37 000 28 712 38 119 35 719 14 881 19 213

Sponsorisopimukset 45 000 60 500 76 622 60 505 42 823 64 875

Muut varainhankinnan tuotot 25 000 24 776 26 080 14 369 24 228 13 060

VARAINHANKINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 763 000 761 928 792 767 738 442 682 255 686 037

Muut kulut 0 -1 474 -1 249 -1 990 -3 580 -7 692

VARAINHANKINNAN KULUT YHTEENSÄ 0 -1 474 -1 249 -1 990 -3 580 -7 692

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 763 000 760 454 791 518 736 452 678 675 678 345

TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ -436 000 -259 684 -181 064 -218 146 -197 196 -122 741

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Korkotuotot 0 0 19 0 242 1

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT 0 0 19 0 242 1

Korkokulut 0 -802 -836 -1 016 -1 913 -2 892

Muut rahoituskulut 0 0 0 0 -5 -500

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN KULUT 0 -802 -836 -1 016 -1 918 -3 392

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 0 -802 -816 -1 016 -1 676 -3 391

TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ -436 000 -260 485 -181 880 -219 163 -198 872 -126 132

YLEISAVUSTUKSET

Valtion toiminta-avustus 430 000 276 000 270 000 270 000 230 000 218 000

Valtion erityisavustukset 0 0 0 0 8 000 0

Valmennusmääräraha 15 000 0 15 000 15 000 15 000 0

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 445 000 276 000 285 000 285 000 253 000 218 000
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Talousarvio
2019

Ennuste
2018

Toteuma
2017

Toteuma
2016

Toteuma
2015

Toteuma
2014

Vapaaehtoisten var. lis/väh 0 0 0 0 0 -6 115

TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 -6 115

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 9 000 15 515 103 120 65 837 54 128 85 753

2/2Talousarvio 2019
Suomen Käsipalloliitto ry

1.1.2018 - 30.9.2018
Suomen Käsipalloliitto ry



 

 

SYYSLIITTOKOKOUS 2018 
Liite 2c 

   

 

 

 

LISENSSI- JA SARJAMAKSUT KAUDELLA 2019-2020 
 
Lisenssit      
 
NSM/MSM 165 € 
M1D/N1D 160 € 
M2D 105 € 
Harrastelisenssi    72 € 
 
A-juniorit 155 € 
B-juniorit 140 € 
C-juniorit 135 € 
D-juniorit 113 € 
E-juniorit   70 € 
F-juniorit   68 € 
Minit   45 €  
 
Toimitsijalisenssi                       40 € 
 
Erotuomarilisenssi                                    55 € 
 
Kertalisenssi                                               30 € 
 
Kuukausilisenssi                                        50 €  
 
Beach-lisenssi                                            10 € 
 
Kannattajalisenssi                                    20 €   
 
Seurat ovat vastuussa lisenssien oikeellisuudesta Suomisportissa. 
 
 
Sarjamaksut 

MSM                                                     3 800 € 
NSM                                                      2 000 € 
M1D                                                      2 000 € 
N1D                                                          800 € 
M2D                                                         450 € 
M3D/N2D                                                250 € 
Junioreiden SM-sarjat                           300 € 
 
Suomen Cup 

Perusmaksu                                             100 € 
Puolivälierät                                            150 € 



 

  

 

KILPAILUSUUNNITELMA 2019–2020    24.11.2018 

 

 

Miesten SM-liiga 

 

Runkosarja 

a) SM-lisenssien myöntämismäärän mukaan korkeintaan kymmenen (10) joukkueen kaksinkertainen 

runkosarja, jonka jälkeen kaksinkertainen ylempi jatkosarja 1-4. sijoittuneiden kesken sekä 

kaksinkertainen alempi jatkosarja 5-8. sijoittuneiden kesken. Keskinäisten otteluiden tulokset ovat 

lähtöpisteinä jatkosarjoissa. 

Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut 

b) Jatkosarjojen sijoitusten perusteella määräytyvät pudotuspelien kotiedut (paremmin sijoittunut 

aloittaa kotona) ja vastakkain pelaavat parit (kussakin vaiheessa parhaiten sijoittunut vs. huonoiten 

sijoittunut). 

c) Ylemmän jatkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet sekä alemman jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet 

pelaavat puolivälierät, otteluparit ovat YJ3-AJ2 ja YJ4-AJ1, paras kolmesta.  

d) Puolivälierien voittajat pelaavat välierät ylemmän jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneita vastaan, paras 

viidestä. 

e) Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä.  

f) Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Yhteistuloksen ja 

vierasmaalien ollessa tasan, pelataan jälkimmäinen ottelu ratkaisuun saakka. Vierasmaalien määrä 

on merkitsevä tasatilanteessa. Mikäli jälkimmäisessä ottelussa päädytään jatkoajalle, 

vierasmaalisääntö ei enää päde. Jatkosarjassa paremmin sijoittunut saa valita, kumman ottelun se 

pelaa kotikentällä.  

 

SM-liigakarsinta 

g) Hallitus päättää SM-liigakarsinnan järjestämisestä keväällä 2019. 

h) SM-liigakarsintaotteluiden/runkosarjan jälkeen liittohallitus päättää, millä joukkueilla on oikeus 

hakea SM-liigalisenssiä kaudelle 2020–2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Naisten SM-sarja 

 

Runkosarja 7-10 joukkueen sarjassa 

i) SM-lisenssien myöntämismäärän mukaan korkeintaan kymmenen (10) joukkueen SM-sarja. 

j) 7-10 joukkueella pelataan kaksinkertainen runkosarja, jonka jälkeen kaksinkertainen ylempi 

jatkosarja 1-4. sijoittuneiden kesken sekä kaksinkertainen alempi jatkosarja 5-9. sijoittuneiden 

kesken. Keskinäisten otteluiden tulokset ovat lähtöpisteinä jatkosarjoissa. 

Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut 7-10 joukkueen sarjassa 

k) Jatkosarjojen sijoitusten perusteella määräytyvät pudotuspelien kotiedut (paremmin sijoittunut 

aloittaa kotona) ja vastakkain pelaavat parit (kussakin vaiheessa parhaiten sijoittunut vs. huonoiten 

sijoittunut). 

l) Ylemmän jatkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet sekä alemman jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet 

pelaavat puolivälierät, otteluparit ovat YJ3-AJ2 ja YJ4-AJ1, paras kolmesta.  

m) Puolivälierien voittajat pelaavat välierät ylemmän jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneita vastaan, paras 

viidestä. 

n) Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä.  

o) Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Yhteistuloksen ja 

vierasmaalien ollessa tasan, pelataan jälkimmäinen ottelu ratkaisuun saakka. Vierasmaalien määrä 

on merkitsevä tasatilanteessa. Mikäli jälkimmäisessä ottelussa päädytään jatkoajalle, 

vierasmaalisääntö ei enää päde. Jatkosarjassa paremmin sijoittunut saa valita, kumman ottelun se 

pelaa kotikentällä. 

Runkosarja 6 joukkueen sarjassa 

p) Kuuden (6) joukkueen nelinkertainen runkosarja, jonka jälkeen neljä parasta välieriin. 

Välierät ja mitaliottelut 6 joukkueen sarjassa  

q) Pudotuspelien kotiedut määräytyvät runkosarjan sijoitusten perusteella (paremmin sijoittunut 

aloittaa kotona) 

r) Välierissä kohtaavat runkosarjan 1. vs 4. ja 2. vs. 3, paras viidestä 

s) Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä. 

t) Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Yhteistuloksen ja 

vierasmaalien ollessa tasan, pelataan jälkimmäinen ottelu ratkaisuun saakka. Vierasmaalien määrä 

on merkitsevä tasatilanteessa. Mikäli jälkimmäisessä ottelussa päädytään jatkoajalle, 

vierasmaalisääntö ei enää päde. Jatkosarjassa paremmin sijoittunut saa valita, kumman ottelun se 

pelaa kotikentällä. 

SM-sarjakarsinta 

u) Hallitus päättää SM-sarjakarsinnan järjestämisestä keväällä 2019. 

v) SM-sarjakarsintaotteluiden/runkosarjan jälkeen liittohallitus päättää, millä joukkueilla on oikeus 

hakea SM-sarjalisenssiä kaudelle 2020–2021. 



 

  

Miesten 1. divisioona  

 

Ensimmäinen vaihe  

a) Tavoitteena kymmenen (10) joukkueen kaksinkertainen runkosarja.  

Toinen vaihe 

b) Karsinta ylöspäin, ks. mahdollinen SM-liigakarsinta. 

c) M1D sijoille 9-10. sijoittuneet joukkueet pelaavat karsinnat M2D alkusarjan sijoille 1-2. sijoittuneiden 

joukkueiden kanssa. M1D runkosarjan sijalle 9. sijoittunut joukkue kohtaa M2D alkusarjan toiseksi 

sijoittuneen joukkueen ja M1D runkosarjan sijalle 10. sijoittunut joukkue kohtaa M2D alkusarjan 1. 

sijoittuneen joukkueen, paras kolmesta. Ottelusarjojen voittajat pelaavat seuraavalla kaudella miesten 1. 

divisioonassa, häviäjät 2. divisioonassa. Kotiedut ottelusarjoissa ovat joukkueilla M1D/9 ja M1D/10. 

 

Miesten 2. & 3. divisioona  

Pelitapa määritellään lopullisesti, kun tiedetään joukkueiden lukumäärä.  

 

M2D:  

- kaksin- tai kolminkertainen alkusarja  

- mahdollinen karsinta määritellään 1. divisioonan joukkuemäärän pohjalta  

 

M3D:  

- tavoitteena vähintään kaksinkertainen sarja  

- yksi tuomari, peliaika 2 x 25 min 

- ilmoittautuminen joko M2D:aan (alin kilpasarja) tai M3D:aan (harrastesarja)  

 

Naisten 1. ja 2. divisioonat  

-Ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän perusteella Kilpailuvaliokunta päättää, miten N1D ja N2D 

pelataan. 

- N2D yksi tuomari, peliaika 2 x 25 min 

- Tavoitteena vähintään kaksinkertainen sarja 

-Ilmoittautuminen joko N1D:aan (alin kilpasarja) tai N2D:aan (harrastesarja) 

 

Nuorten SM-kilpailut  

Kaikissa kilpasarjoissa pelataan SM-arvosta. 

 

Sarjajärjestelmät A-F -junioreiden sarjoissa: 

 

Ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän perusteella kilpailuvaliokunta/liittohallitus päättää A-junioreiden 

sarjajärjestelmästä ja nuorisovaliokunta/liittohallitus päättää B-F -junioreiden sarjajärjestelmistä. 

 

A-C -junioreiden kilpasarjoissa pelataan runkosarjan jälkeen välierät ja mitaliottelut. Sarjoissa, joissa välieriä 

ja mitaliotteluita ei pelata, kultamitali ratkaistaan mahdollisessa tasatilanteessa uusintaottelussa. 



 

  

Suomen Cup 

 

Suomen Cupin tarkoituksena on olla kilpailu, johon kaikkien sarjojen joukkueilla on mahdollisuus osallistua ja 

haastaa toisiaan. 

 

Miehet 

 

Kaikki SM-liigajoukkueet osallistuvat Suomen Cup-kilpailuun. M1D-, M2D- ja M3D-joukkueiden toivotaan 

ilmoittautuvan kilpailuun. Kilpailu pelataan seuraavasti:  

 

Karsintavaihe  

 

a) Karsintavaiheessa pudotetaan tarvittava määrä joukkueita siten, että jäljelle jää 16 joukkuetta.  

 

Neljännesvälierät  

 

b) Neljännesvälierissä pelaa 16 joukkuetta (8 ottelua). Neljännesvälierissä pudotetaan 8 joukkuetta.  

 

Puolivälierävaihe  

 

c) Puolivälierässä pelaa 8 joukkuetta (4 ottelua).  

 

Välierät ja loppuottelu  

 

d) Suomen Cupin välierät pelataan mahdollisuuksien mukaan samana päivänä. Myös muut järjestelyt ovat 

Kilpailuvaliokunnan harkinnan mukaan mahdollisia.  

 

Naiset 

 

Naisten Suomen Cup pelataan samoilla periaatteilla kuin miesten Suomen Cup. SM-sarjajoukkueet ovat 

automaattisesti mukana ja N1D/N2D-joukkueiden toivotaan ilmoittautuvan kilpailuun. Karsintavaiheen 

jälkeen seuraa puolivälierävaihe, mikäli osallistuvien joukkueiden lukumäärä ei edellytä muuta.  

 

Arvonta 

 

Kilpailuvaliokunta järjestää arvonnat kunkin vaiheen jälkeen. Joukkueet arvotaan ottelupareiksi ilman 

ennakkosijoittelua. 

 

Karsintavaiheessa mahdollisesti huilaavat joukkueet määrittyvät rankingin mukaan ranking 1. alkaen. 

Ranking muodostuu edellisen kauden SM-loppusijoituksista. 

 

 



 

 

 

LAPSI- JA NUORISOKÄSIPALLOSTRATEGIA 2018-2022 

Nuorisovaliokunta 

 
  

27. SYYSKUUTA 2018 
SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 
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1 Suomen Käsipalloliiton Lapsi- ja nuorisostrategia 2018-2022 
 

Suomen Käsipalloliitolla on vuoteen 20220 asti voimassa oleva strategia, jonka seurat ovat hyväksyneet. 
 

1.1. MISSIO 
 
Käsipalloa voi pelata ja harrastaa tasa-arvoisesti omalla tasolla. Jokaiselle annetaan mahdollisuus tavoitella omaa parasta. 

 

1.2. VISIO 
 
Käsipallo on yksi menestyvistä suomalaisista palloilulajeista ja maajoukkueemme ovat mukana EM-lopputurnauksissa 2020-
luvulla. 

 

STRATEGISET PAINOPISTEET 
 

1. JATKUVUUS 
o Harrastajien määrä – 8 000 lisenssiä vuonna 2022 
o Lajin levinneisyys – uusia paikkakuntia ja seuroja 

2. AMMATTIMAISUUS 
o Kaikilla toimijoilla osaamista ja ammattitoimintaa lisää 

✓ Uusia TS1-valmentajia 400 kpl 
✓ Kansainvälisiä erotuomareita 4 erotuomariparia 
✓ Seuroissa päätoimisia työntekijöitä 

3. TAVOITTEELLISUUS 
o Kansainvälisen huipun saavuttaminen mahdollista 
o Jokainen pelaa omalla tasollaan 

✓ Useita maajoukkuetason pelaajia ulkomailla 
✓ Mukana arvokisoissa säännöllisesti 
✓ Seurat 
✓ Maajoukkueet 

 
Lapsi- ja nuorisostrategiatyön tavoitteena on vahvistaa liittomme strategiaa ja luoda lapsuusvaiheeseen (alle 12-vuotiaat) selkeät 
strategiset linjat ja portaat eteenpäin. Strategiatyö on jaettu kahteen osa-alueeseen: Hallinto ja Urheilu.         
Osa-alueet käsittelivät strategiatyössä seuraavia aiheita: 
 
Hallinto: 
 

1. Lajin levitys 
2. Sarjajärjestelmät ja Pelimäärät 
3. Olosuhteet 

 
Urheilu: 
 

1. Urheilijanpolku 
2. Valmennusosaamisen kehittäminen 
3. Pelitavat ja pelitapaohjeistus 
4. Kilpa- ja haastajatoiminta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

\\fhb.datalatu.fi\finnhandballnet\Valiokunnat\Nuorisovaliokunta\Lasten- ja nuortenkäsipallon strategia\Lasten- ja nuorten käsipallon strategia vol 1.4.docx 

  

2 Hallinto 
 

2.1 Lajin levitys 
 

Käsipallon kehityksen kannalta Suomessa on todettava, että lajin kasvu on ensisijaisen tärkeää. Olemassa olevien seurojen 
toiminnan varmistaminen ja vahvistaminen on työn ensimmäinen vaihe. Lajimme sisällä on perinteisiä seuroja, joiden 
toiminta on kuihtunut ja tekijöistä on selkeästi pulaa. Suomen käsipalloliiton tulee tukea yhteistyössä lajiseurojen kanssa 
näitä vaikeuksissa olevia seuroja. Kun olemassa olevien seurojen toiminnan laatu on saatu tasolle, että seuran tulevaisuus on 
taattu, voimme aloittaa uusien seurojen ja paikkakuntien vahvan rekrytoinnin. Strategiatyöryhmän selkeä toive oli, että 
Suomen Käsipalloliitto ohjaa kaikki mahdollisuuksien rajoissa olevat resurssit lajin levittämiseen ja kasvattamiseen.  

 
Strategiatyöryhmä totesi, että käsipallon tulee olla meidän kielemme, niin suomeksi kuin ruotsiksi. Kielikysymys ei saa 
muodostua esteeksi lajimme levitykselle. 

 

2.1.1 Olemassa olevien seurojen tukeminen 
Luodaan toiminnassa oleville seuroillemme markkinointityökalut seuratoiminnan kasvattamiseen. Yhtenäistetään 
suomalaisen käsipallon sanoma, jotta seurojen on helppo markkinoida toimintaansa. Markkinointiviestinnässä 
tuomme vahvasti esiin tasa-arvon sekä oman parhaan tavoittelemisen. Markkinointiviestinnän tarina pohjautuu 
Suomen käsipalloliiton visioon olla seuraava menestyvä palloilulaji Suomessa.  
 
Markkinoinnin työkaluina nostetaan vahvasti esiin aikakautemme merkittävin ja vahvin media, sosiaalinen media. 
Olemme markkinoinnissa ajanhermoilla ja välitämme viestiämme lasten ja nuorten ehdoin. Haluamme olla 
moderneja ja aktiivisia viestijöitä, tavoittaen kohderyhmämme lapset ja nuoret, mutta myös heidän vanhempansa. 
 
Jalkautetaan olemassa oleville seuroille KäsisEskari-konsepti, 5–6-vuotiaiden lasten pallokoulu, josta käsipalloilijan 
ura alkaa. Rakennetaan seuroille selkeä konsepti harjoitussisältöineen miten KäsisEskari aloitetaan, miten kausi 
etenee ja miten Eskari ryhmästä saadaan lapset jatkamaan aina pelivaiheeseen, esimerkiksi Riihimäen Cocks on 
rakentanut ja konspetoinut heidän KäsisEskari-toimintansa. 
 
Selvitetään mahdollisuus rakentaa suomalaiseen käsipallon seurakenttään sateenvarjoseura-konsepti. Konseptin 
tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa isot ja vahvat seurat tukevat pienempien seurojen toimintaa. Mitä 
enemmän hyvin toimivia junioriseuroja lajissamme on sitä vahvemmaksi harrastajapohjamme muodostuu ja tämä 
on kaikkien lajiseurojemme etu. On normaalia, että osa seuroista on kasvattajaseuroja ja osa seuroista rakentaa 
toimintansa huippu-urheilu lähtöisesti.  
 
Mittarit:  
1. Kaikilla olemassa olevilla seuroilla alkaa joka syksy uusi KäsisEskari, jossa harrastajia vähintään 20 tyttöä ja 20 

poikaa. 
2. Sateenvarjoseura-konseptin selvitystyö kaudella 2018-2019 
3. Sateenvarjoseura-konseptin aloitus kaudella 2020-2021 
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2.1.2 Kouluyhteistyö 
School Tour-konsepti todettiin hyväksi tavaksi tuoda laji tutuksi, mutta myös tärkeänä pelaajarekrytointikanavana. 
School Tourin kehittäminen tulee jatkossa olla toiminnan keskiössä ja seurat tarvitsevat School Tourin 
toteuttamiseen enemmän Suomen Käsipalloliiton tukea. Uusien pelaajien vastaanottamimen ja sitouttaminen 
seuran toimintaan on seurojen vastuulla ja heidän pitää kehittää omia toimintatapoja tässä. Suomen Käsipalloliitto 
auttaa ja tukee seuroja koulutuksen avulla uusien pelaajien vastaanottamisessa. 
 
Suomen Käsipalloliitto palkkaa School Tourin toteuttamiseen School Tour managerin, joka yhteistyössä seurojen 
kanssa kontaktoi koulut ja menee paikalle vetämään seuran esittelytunnit yhdessä seuran osoittaman assistentin 
kanssa. Uuden School Tour -konseptin kautta aktivoimme seuroja toteuttamaan School Touria entistä enemmän ja 
pystymme tavoittelemaan vuositasolla n. 10 % harrastajamäärien kasvua. Kannustamme seuroja myös aktiiviseen 
rekrytointiin muita kanavia pitkin, samoin seurat voivat tehdä School Touria myös omilla resursseillaan. 
 
Lanseeraamme School Tourin yhteydessä myös paikkakunnittain koulukäsipalloturnaus -konseptin. Kaikkien School 
Touriin osallistuvien seurojen tulee järjestää omalla paikkakunnallaan koulujen välinen käsipalloturnaus. Turnaus 
järjestetään kevät talvella koulujen kesken, joissa School Touria on käyty pitämässä. 
 
Käsipallokoulutus opettaja- ja liikunnanohjaajakoulutukseen vahvasti mukaan. Aloitetaan systemaattinen työ 
lajitietoisuuden kasvattamiseksi opettajakoulutuksessa. Menemme aktiivisesti mukaan erilaisiin opettajille ja 
opiskelijoille suunnatuihin tapahtumiin ja messuihin. 

 
Mittarit: 
1. Koulukäyntien määrä/kausi 
2. Tavoitettujen lapsien määrä/kausi 
3. Tavoitettujen opettajien määrä/kausi 
4. Tavoitettujen opettaja- ja liikunnanohjaajaopiskelijoiden määrä/kausi 
5. Aloittaneiden lapsien määrä/kausi 
6. Lisenssimäärän kasvu/kausi 
7. Koulukäsipalloturnauksien määrä/kausi 

 

2.1.3 Uusien seurojen rekrytointi 
Suomen Käsipalloliiton tekee vuoden 2019 aikana ”Miten käsis aloitetaan” -paketin helpottamaan uusien 
käsipalloseurojen aloitusta. Materiaalissa on selkeä ohjeistus käsipallon aloittamisesta ja mitä kaikkea se vaatii, 
tämä helpottaa uusien seurojen ja alueiden rekrytoinnissa. Tämä materiaali on samalla olemassa oleville seuroille 
hyvä ohjenuora toimintaan. 
 
Selvitetään mahdollisuus myös sateenvarjoseurakonseptiin uusien seurojen perustamisessa. 
 
Mittarit: 
1. Miten käsis aloitetaan -paketin materiaalit valmiina joulukuussa 2019 
2. Uusia seuroja käsipallossa kaudesta 2020-2021 lähtien/kausi 
3. Uusia paikkakuntia käsipallossa kaudesta 2020-2021 lähtien/kausi 

 

2.1.4 Matalankynnyksen käsipallosarjojen lisääminen ja kehittäminen 
Käsipallo lajina on myöhäisen erikoistumisen laji ja on tärkeää, että saamme pidettyä harrastajapohjan laajana 
mahdollisimman pitkään, samalla kun tarjoamme uusille aloittaville lapsilla mahdollisuuden päästä mukaan 
toimintaan ja pelaamaan. Haastajasarjojen kehittäminen ja määrien kasvattaminen on tässä erityisen tärkeää. Mitä 
helpompaa otteluihin mukaan tuleminen on, sitä helpommin pystymme ottamaan uusia pelaajia vastaan. 

 
Mittarit: 
1. Haastajasarjojen määrä/kausi  
2. Joukkuemäärät haastajasarjoissa/kausi 
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2.2 Sarjajärjestelmät ja pelimäärät 
 

Sarjajärjestelmiä ja sarjatasoja kehitetään siten, että jokainen seura ja pelaaja pystyy kilpailemaan tai harrastamaan sillä 
tasolla kuin haluaa. Sarjajärjestelmien ja ottelumäärien tulee mahdollistaa erilaisia käsipalloilijan polkuja, kuitenkin niin että 
nostamme vähitellen ottelumääriä kansainväliselle tasolle. Kilpa- ja haastajasarjan rinnalle perustetaan C-B -junioreissa 
aluesarja, johon seurat voivat osallistua yhdistelmäjoukkueilla.  
 
Kolme eri sarjatasoa mahdollistaa eritasoisten otteluiden ja ottelumäärien tarjoamisen yksittäiselle pelaajalle. 
 

1. Kilpasarja/SM-sarja on pääsarja, jossa taistellaan SM-mitaleista. 
2. Haastajasarjassa/1. divisioonassa ottelumäärä ei lähtökohtaisesti ylitä kilpasarjan määrää, mutta voi olla 

sama esimerkiksi silloin, kun samat seurat ovat mukana sekä kilpa- että haastajasarjassa 
3. Aluesarjassa tavoitellaan yhdistelmäjoukkuein laadukkaita otteluita tavoitteellisille pelaajille. 

Yhdistelmäjoukkueiden kautta myös seurayhteistyö kehittyy 
 

Mittarit: 
1. Ottelumäärät/sarja/kausi 
2. Aluesarjan toteuttaminen kaudella 2019-20 B-C -junioreissa  

 

2.3 Olosuhteet (aihe jätettiin vahvemmin SKPL kokonaisstrategian käsiteltäväksi) 
 

- Pelitapa mahdollistaa pienempien hallien käytön 
- Klibba → kuntapäättäjiin vaikuttaminen 
- Yksityiset hallit 
- Seuroilla olosuhdetoimintasuunnitelma 

o Myös ulkotilat 
o Oheisharjoittelutilat 
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3 Urheilu 
 

3.1 Valmennusosaaminen, hyvän harjoittelun laatutekijät sekä urheilijanpolku 
 

Valmentajakoulutusta on kehitetty viimeisen 10 vuoden aikana vahvasti ja ruotsalaisen käsipallovalmentajakoulutuksen 
integrointi koulutusjärjestelmäämme on onnistunut kohtalaisen hyvin. Keskustelua ja pohdintaa aiheutti 
valmentajakoulutusmateriaalin ajantasaisuus. Suomalainen käsipallovalmentajakoulutus on nykyaikainen uusimpaan 
tutkimustietoon perustuva monipuolinen koulutuskokonaisuus. 
 
Koulutamme sivistyneitä, ahkeria, nöyriä ja monipuolisia käsipallovalmentajia, joiden intohimo on käsipallon ja varsinkin yksilön 
kehittäminen. Koulutuksessa ja tiedon jaossa korostamme yhteistyötä yli seura- ja lajirajojen, monipuolisuuteen sekä 
monilajisuuteen kannustaen. Kehitämme käsipalloilijoistamme iloisia, aktiivisia, teknisiä, kilpailullisia ja monipuolisia pelaajia, 
jotka kunnioittavat peliä ja kaikkia siihen osallistuvia osapuolia. 
 
Rakennamme sähköisen oppimisalustan valmentajien ja valmennuskoulutuksen käyttöön. Alustalle tulee TASO -koulutusten 
materiaalit ja selkeät kuvaukset valmennuksen ikävuosikohtaisesta progressiosta. Tulevaisuudessa resurssien kasvaessa alusta 
toimii myös harjoituskokonaisuuksien ja harjoitteiden jako alustana esimerkiksi videoiden muodossa. 
 
Suomen Käsipalloliitto tekee suomalaiselle käsipallovalmentajalle sekä seuroille ohjeistuksen, jossa on selkeästi kirjattuna mitä 
missäkin ikäluokassa pelaajan, joukkueen sekä valmentajan tulee osata. Ohjeistuksen tulee sisältää käsipallolliset, fyysiset sekä 
henkiset osaamisen osa-alueet ikäluokittan, myös loukkaantumista ennaltaehkäisevä harjoittelu tulee olla sisällytettynä tähän 
ohjeistukseen. Ohjeistuksen tavoitteena on selkeyttää suomalaisen käsipalloilijan urheilijanpolkua, tuoda se esille ja jalkauttaa 
kentälle, ”KäsisEskarista ammattikäsipalloilijaksi”. Haluamme kannustaa lapsia ja nuoria tavoittelemaan omaa parastaan niin 
käsipallossa kuin sen ulkopuolella, sytyttää palon liikuntaan, urheiluun ja loppukädessä käsipalloon. Uudesta ohjeistuksesta 
tulee tiedottaa kaikkia sidosryhmiä ja samalla kannustaa heitä ohjeistuksen suosittelemaan toimintaan. 
 
Maajoukkuevalmentajamme ovat aloittaneet jo työn suomalaisen pelitavan kuvaamisesta. Tämän työn pohjalta rakenamme 
suomalaisen tavan pelata käsipalloa, minkälaisia pelaajia haluamme kasvattaa ja mitä suomalainen pelitapa vaatii pelaajilta 
sekä valmentajilta.  
 
Harjoittelumäärien nosto ja ammattivalmentajien määrän lisääminen yhteistyöllä koulujen ja kuntien kanssa: 
Tavoitteenamme on nostaa laadullisen ja ammattimaisen harjoittelun määriä jo pienestä pitäen. Kartoitamme mahdollisuuksia 
tulevaisuudessa järjestää koulujen ja kuntien kanssa sekä ala- että yläkouluikäisille käsipalloharjoittelua kouluaikana. (vrt. esim. 
URHEA). Kannustamme seuroja vahvasti mukaan koulujen iltapäiväkerhotoimintaan, kerhotoiminnan kautta saamme 
huomattavasti lisäresursseja valmentajapalkkauksiin ja lisää harrastajia käsipallon pariin. (vrt. https://www.hjk-
j.fi/toiminta/kerhotoiminta/ ja https://www.ilvesjalkapallo.fi/aamujailtapvakerhot 
 
Kartoitetaan mahdollisuus järjestää C- ja B-juniori (yläkoulu) ikäisille kerran kuukaudessa alueharjoitustapahtuma, jonne pääsee 
ilmoittautumaan pelaajat, jotka haluavat laadukasta lisäharjoitusta. Alueharjoitustapahtuma on yhden päivän mittainen 
miniharjoitusleiri, jonka harjoittelusta vastaa liiton määrittämät valmentajat yhteistyössä seuravalmentajien kanssa. 
Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaa seurat, liitto koordinoi ja hallinoi harjoitussisältöjä. 

 
Mittarit: 
1. Uusien koulutettujen määrä/vuosi 

Koulutus  Tavoite 
a. Starttikoulutus  50 
b. TS 1   25 
c. TS 2   20 
d. TS 3   5 
e. "Master Coach"  3 

2. Ammattivalmentajien määrä 
3. Kauden 2018-2019 aikana suomalaisen käsipalloilijan urheilijanpolun selkeä kuvaus julkiseksi – ”KäsisEskarista 

ammattilaiseksi” 
4. Kauden 2018-2019 aikana suomalaisen käsipallon valmennuslinjauksen aloitus 
5. Kauden 2019-2020 aikana suomalaisen käsipallon valmennuslinjauksen julkaiseminen 
6. Kauden 2018-2019 aikana sähköisen oppimisalustan kartoitus 
7. Kauden 2019-2020 aikana sähköisen oppimisalustan käyttöönotto 

https://www.hjk-j.fi/toiminta/kerhotoiminta/
https://www.hjk-j.fi/toiminta/kerhotoiminta/
https://www.ilvesjalkapallo.fi/aamujailtapvakerhot
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3.2 Pelitavat 
 

Suomen käsipalloliiton nuorisovaliokunta linjasi kaudelle 2016-2017 uuden aktiivisen puolustuksen peluutusohjeen. Ohjeistus 
(kts. alla) on edelleen paikallaan ja sen jalkauttamista juniori-ikäluokkiin jatketaan. Todettakoon, että työ on hyvässä vauhdissa 
ja aktiiviseen puolustuspelaamiseen on syytä kannustaa edelleen. Haluamme nähdä aktiivista, liikkuvaa ja vauhdikasta 
käsipalloa, jossa on koko kenttä käytössä. 

 
Nuorisovaliokunnan nuorisokäsipallon peluuttamisohje ikäluokissa Minit - A-juniorit 
 
Kaudesta 2016 -2017 lähtien käsipallossa tulee pyrkiä pois passiivisesta 6-0 puolustusmuodosta ja siirtyä kohti aktiivista 
puolustamista:  
 

✓ Minikäsipallossa joukkueiden tulee pelata vapaata tai 1 vs. 1 puolustusta 
✓ F- ja E-junioreissa joukkueiden tulee pelata 1 vs. 1  tai 3 – 3 puolustusta 
✓ D-junioreissa joukkueiden tulee pelata 1 vs. 1, 3 – 3 tai 3-2-1 puolustusta niin, että vähintään kaksi puolustuspelaajaa 

on vapaaheittoviivan ulkopuolella 
✓ C- junioreissa joukkueiden tulee pelata 3 – 3 tai 3 – 2 – 1, puolustusta niin, että vähintään kaksi puolustuspelaajaa on 

vapaaheittoviivan ulkopuolella 
✓ B-junioreissa joukkueiden tulee pelata 3 – 3, 3 – 2 – 1 tai aktiivista 5 – 1 puolustusta niin, että vähintään kaksi 

puolustuspelaajaa on vapaaheittoviivan ulkopuolella 
✓ A- junioreissa joukkueiden tulee pelata 3 – 3, 3 – 2 – 1, 5 – 1 tai aktiivista 6 - 0 puolustusta niin, että vähintään kaksi 

puolustuspelaajaa on vapaaheittoviivan ulkopuolella 
 

Aktiivista puolustusmuotoa halutaan painottaa, jotta nuorista tulee aikuisina hyvin liikkuvia ja peliä lukevia pelaajia, joita 
tarvitaan maajoukkueissa. Liikkuva peli tuottaa myös paremmin jaksavia pelaajia, urheilullisuus tulee itsestään. Pelistä tulee 
haastavampaa ja hauskempaa ainakin lasten mielestä. Lisää oivaltamisen iloa ja rohkeutta omiin ratkaisuihin. 
 
Rohkeaa aktiivisuutta ja 1 vastaan 1 -tilanteita pitää syntyä jatkuvasti, näin annamme kaikille oivat edellytykset kehittyä niin 
hyökkääjinä kuin puolustajina. Aktiivinen puolustus on haastavaa sekä pelaajille että valmentajille – erotuomareita 
unohtamatta. Haluamme korostaa hyvän puolustustyöskentelyn merkitystä; palkitkaamme nuorissa hyvää puolustusta eikä vain 
hyökkääjää ja maalintekijää. Aktiivinen puolustaminen luo hyvät edellytykset pallonriistoille ja nopeille vastahyökkäyksille (MV:n 
nopeaa avausta ja rohkeutta myös korostettava) – kollektiivisuus nousee arvoonsa jo pallonriisto-tilanteessa ja voimme 
opettaa/oppia miten parhaat kanssapelaajat yhdessä reagoivat tilanteisiin.  
 
Vaalimme ajatusta että kantapäillä seisten ei ole voitettu yhtään arvomitalia. Hyvin liikkuvat ja peliä lukevat pelaajat osaavat 
jatkossa pelata myös passiivista 6:0-peliä. Toisinpäin se on mahdotonta.  
Kansainvälinen käsipallo on siirtynyt monessa asiassa lähemmäs koripallon maailmaa. Osaavat, aktiivisesti liikkuvat pelaajat 
mahdollistavat valmentajalle paljon enemmän taktisia mahdollisuuksia. Ja tästä tulevat maajoukkuevalmentajat ja katsojat 
saavat nauttia. 
 
Keskustelussa mukana olleet seurat kokivat ajatuksen minikentän pelaamiseen E- ja F-junioreissa hyvänä ajatuksen. Tämä 
mahdollistaa turnausmuotoisen pelaamisen, enemmän joukkueita sarjoihin sekä isommat ottelumäärät. Samalla minikentällä 
pelaaminen lisää olosuhteita lajiimme uusien hallien muodossa. Minikentällä pelaaminen lisää pelaajien pallokontaktia, 
hauskuutta ja aktiviisuutta ottelun aikana. Nopeatempoinen minikentän käspallo tuotta pelaajille enemmän valintatilanteita, 
joissa lapsi joutuu tekemään päätöksiä.  
 
Kaudella 2018-2019 on kokeilussa F-junioreissa minikentän pelaaminen. Keräämme kauden päätytyttyä seuroilta kokemuksia 
koskien minikenttällä pelaamista ja sarjamuotoa. 

 
Mittarit: 
1. Joukkuemäärien lisääntyminen E- ja F-juniori sarjoissa/kausi  
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3.3 Kilpa- ja haastajatoiminta 
 

Kilpa- ja haastajatoiminnassa keskustelimme paljon vastakkain asetteluista. Jätämme kaikessa keskustelussa pois hyvä-huono -
pelaaja ajattelusta. Lapsissa ja nuorissa meillä on usein tilanne, jossa on enemmän pelannut ja vähemmän pelannut pelaaja 
samalla kentällä, tämä ei tee toisesta huonompaa tai parempaa. Tuijotamme liikaa kronologiseen ikään, kun kaikkien 
tutkimusten mukaan hallitseva tekijä on fyysinen ikä. Nuorisovaliokunta on jo nyt helpottanut yli-ikäisen poikkeusluvan 
hakuprosessia, lupa annetaan yleisesti ottaen haettaessa. Tämä helpottaa seurojen työtä joukkueiden rakentamisessa fyysisen 
iän, ei kronologisen iän puitteissa. 
 
Kilpa- ja haastajatoiminnan tavoitteena tulee olla myös taso-otteluiden lisääminen, sekä ottelumäärien kasvattaminen niillä 
pelaajilla jotka niin toivovat. Haluamme pelaajien pelaavan mahdollisimman paljon oman tasoisiaan otteluita ja sen määrän 
otteluita kun pelaajan itse sekä valmennus kokee pelaajalle tarpeelliseksi. 
 
Mittarit: 
 
1. Yli-ikäisten poikkeuslupien hakumäärät/kausi 
2. Joukkuemäärät/sarja/kausi 
3. Otteluiden maalierokeskiarvo/kausi?!? 
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4 Työryhmät 
 

4.1 Työryhmiin kutsuttiin tapaamisiin seuroista seuraavat henkilöt: 
 

4.1.1 Urheilutyöryhmä: 
 

1. Jaakko Horelli, SKPL, Nuorisovaliokunta, Puheenjohtaja 

2. Astrid Geisor-Goman, KyIF, Nuorisovaliokunta 

3. Kimmo Lähteenmäki, Cocks, Nuorisovaliokunta 

4. Björn Monnberg, Dicken 

5. Christian Lindblad, Akilles 

6. Thomas Lindström, Cocks 

7. Sam Kihlstedt, GrIFK 

8. Thomas Mecklin, KyIF 

9. Marcus Sjöstedt, SIF 

10. Oscar Kihlstedt, BK-46 

11. Aku Kuusisto, ÅIFK 

12. Sandra Blomqvist, PIF 

13. Malin Sandberg, HIFK Damhandboll 

14. Arto Starck, Atlas 

15. Ken Sirenius, SKPL 

4.1.2 Hallintotyöryhmä: 
 

1. Taneli Tiilikainen, SKPL, Nuorisovaliokunta, Puheenjohtaja 

2. Heidi Nieminen, ÅIFK, Nuorisovaliokunta 

3. Jessica Ranta-Aho, PIF, Nuorisovaliokunta, Liittohallitus 

4. Anna Airava, Dicken 

5. Emilia Kellokoski, GrIFK 

6. Linda Sandblom, HC HIK 

7. Sanna Eilola, Atlas 

8. Petri Heino, HIFK 

9. Andreas Frejborg, Akilles 

10. Tanja Karlsson, SIF 

11. Fredrik Adamsson, BK-46 

12. Raita Heiskanen, Sparta 
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4.2 Lopulliseen strategiatyöhön osallistui: 
 

4.2.1 Urheilutyöryhmä: 
 
1. Jaakko Horelli, SKPL, Nuorisovaliokunta, Puheenjohtaja 

2. Astrid Geisor-Goman, KyIF, Nuorisovaliokunta 

3. Kimmo Lähteenmäki, Cocks, Nuorisovaliokunta 

4. Cai Granforss, Dicken 

5. Christian Lindblad, Akilles 

6. Antti Karjalainen, Cocks 

7. Sam Kihlstedt, GrIFK 

8. Thomas Mecklin, KyIF 

9. Oscar Kihlstedt, BK-46 

10. Aku Kuusisto, ÅIFK 

11. Sandra Blomqvist, PIF 

12. Malin Sandberg, HIFK Damhandboll 

13. Arto Starck, Atlas 

14. Ken Sirenius, SKPL 

4.2.2 Hallintotyöryhmä: 
 

1. Taneli Tiilikainen, SKPL, Nuorisovaliokunta, Puheenjohtaja 

2. Heidi Nieminen, ÅIFK, Nuorisovaliokunta 

3. Jessica Ranta-Aho, PIF, Nuorisovaliokunta, Liittohallitus 

4. Anna Airava, Dicken 

5. Sanna Eilola, Atlas 

6. Andreas Frejborg, Akilles 

7. Raita Heiskanen, Sparta 

8. Viivi Kuja-Kyyny, Cocks 

 

 



Suomen Käsipalloliitto ry.  Esitys syksy 2018    

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 

 
1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA 

 
Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry.  
Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund r.f.  
Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään nimeä Finnish Handball Association Federation. 
 
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto.  
 
Liiton kotipaikka on Helsinki. 
 

2 § LIITON TARKOITUS 
 
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää käsipalloilua sekä toimia käsipalloilussa toimivien 
jäsenseurojensa valtakunnallisena liittona. 
 
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. 
Toiminnassa pyritään noudattamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.  
 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Tarkoitustaan liitto toteuttaa 
 
1. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa 
2. edistämällä käsipalloilua harrastavien uusien seurojen perustamista sekä tukemalla 

jäsenseurojen toiminnan tehostamista 
3. huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä 
4. vahvistamalla Suomessa noudatettavaksi kansainvälisten käsipalloliittojen (IHF, EHF) peli- ja 

muut säännöt sekä laatimalla ja vahvistamalla kansalliset käsipalloilua koskevat kilpailu-, 
kurinpito-, ansiomerkki- ym. säännöt 

5. valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja 
erimielisyydet 

6. ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja järjestämällä 
kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja 

7. ylläpitämällä miesten, naisten sekä nuorten maajoukkueita 
8. edustamalla kansallisena jäsenliittona Suomessa kansainvälisiä käsipalloliittoja (IHF, EHF) sekä 

valvomalla niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista 
9. huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta 

 
 Toimintansa tukemiseksi liitto voi 
 

1. periä osallistumis-, toimitus- ja muita maksuja liiton toimintaan osallistuvilta liittokokousten ja 
liittohallituksen päätösten mukaisesti 

2. omistaa kiinteistöjä, kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä muita arvopapereita 
3. toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia 
4. vastaanottaa lahjoja ja testamentteja 
5. myydä ilmoitus- ja mainostilaa  

 
4 § LIITON JÄSENYYDET   
 



Suomen Käsipalloliitto ry.   
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Liitto kuuluu Kansainväliseen Käsipalloliittoon (IHF), Euroopan Käsipalloliittoon (EHF), Suomen 
Liikunta ja Urheilu r y:een (SLU) ja Suomen Olympiakomiteaan. Liittohallitus päättää liittymisestä 
muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.  

 
5 § LIITON JÄSENET 

 
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset (seurat), joiden tarkoituksena 
on edistää ja kehittää käsipalloilua ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä. Liittohallitus 
hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. 
 
Liittokokous voi kutsua henkilön, joka menestyksellisesti on toiminut liiton puheenjohtajana, 
liiton kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus osallistua liittohallituksen 
kokouksiin ilman äänioikeutta. Lisäksi henkilöt, jotka toiminnallaan ovat erityisesti edistäneet 
liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan kutsua liittokokouksen päätöksellä liiton 
kunniajäseniksi tai ainaisjäseniksi taikka myöntää heille liiton kultainen tai hopeinen ansiomerkki. 
Liittokokous vahvistaa ohjesäännöt liiton kunniapuheenjohtajan, kunniajäsenen, ainaisen jäsenen 
sekä liiton myöntämien ansiomerkkien jakoperusteista (Ansiomerkkisäännöt).  
 
Liiton kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, ainaisjäsenillä ja kultaisen ansiomerkin saaneilla on 
vapaa pääsy kaikkiin liiton ja sen jäsenseurojen järjestämiin otteluihin. 

 
 Liitto voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltään. Maksujen määrä vahvistetaan 
vuosittain syysliittokokouksessa.  
 
 

6 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN   
 
Suomen Käsipalloliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen 
antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisten Käsipalloliittojen (IHF ja EHF) antidopingsäännöstöjä. 
 

7 § LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET 
 
 Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, liiton puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden 
lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. 
 
Jos liiton jäsenenä oleva yhdistys purkautuu, se on erotettava liitosta. 

 
Liiton jäsenenä oleva yhdistys voidaan katsoa eronneeksi, ellei se vuoden kuluessa jäsenmaksun 
erääntymisestä lukien ole hoitanut jäsenmaksuaan. 

 
Liittohallitus voi erottaa jäsenseuran, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai 
toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Liittohallitus voi myös päättää seuran 
sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta. Sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, 
sakosta tai varoituksesta päättää liittohallitus tai sen asettama kurinpitovaliokunta sen mukaan 
kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitosäännöissä.  
 
Liittohallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liittokokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut 
erääntyneitä jäsen-, sarja- tai toimitusmaksujaan liitolle ennen kokousta tai jos jäsenellä on 
maksamattomia sakkoja liitolle. 
 
Liittohallitus tai sen asettama kuripitovaliokunta päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen 
(pelaajaan, joukkueenjohtajaan, valmentajaan, erotuomariin tai toimitsijaan) kohdistuvasta liiton 
alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin 
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määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitosäännöissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on 
urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden 
vastaisesti.  
 
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän päivää sen 
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjeessä, jollei muuta näytetä. Päätöksestä saa valittaa liiton 
kurinpitosääntöjen mukaisesti kuripitovaliokunnan päätöksestä liittohallitukselle ja 
liittohallituksen päätöksestä liittokokoukselle ja/tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen 
mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. 

 
8 § LIITON HALLINTO 

 
Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. 
Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus. 

 
9 § LIITTOKOKOUS 

 
Varsinaisia liittokokouksia pidetään vuosittain, kevätliittokokous huhti-toukokuun aikana ja 
syysliittokokous loka-marraskuun aikana. 
Ylimääräinen liittokokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai kun liittokokous niin päättää tai 
kun vähintään yksi viidesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia 
tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen esityksen. Kokous on kutsuttava koolle pidettäväksi 
viipymättä, viimeistään kuitenkin 30 vuorokauden kuluttua päätöksestä tai vaatimuksen 
esittämisestä.   
 
Kaikissa liittokokouksissa on käsiteltävä seuraavat asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi äänten 

laskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
5. todetaan kokouksessa edustettuina olevat jäsenet ja vahvistetaan niiden äänimäärät. 
 
Varsinaisessa kevätliittokokouksessa on lisäksi käsiteltävä seuraavat asiat: 
 
6. esitetään liiton edellisen vuoden vuositoimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien 

lausunto 
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja 

vastuuvelvollisille 
8. valitaan kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja sekä neljä kurinpitovaliokunnan jäsentä tulevan 

pelikauden ajaksi 
9. keskustellaan ja päätetään esityslistalla olevista muista asioista 

 
 Varsinaisessa syysliittokokouksessa on lisäksi käsiteltävä seuraavat asiat: 
 

6. valitaan liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka kolmas vuosi sekä liittohallituksen 
jäsenet joka kolmas vuosi eroamisvuorossa olevien tilalle 

7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 
8. vahvistetaan liiton liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
9. vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma 
10. keskustellaan ja päätetään esityslistalla olevista muista asioista 
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Liittokokouksessa saavat äänestää vain jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Liittohallitus voi 
evätä jäsenen äänioikeuden lisäksi, kuten 7 §:n 5. momentissa on määrätty. Jokaisella jäsenellä 
on kokouksessa yksi ääni sekä lisä-ääniä kutakin liiton viralliseen kilpailuun kuluvassa olevana 
kautena osallistuvaa joukkuetta kohti, ei kuitenkaan viittä lisä-ääntä enempää. Jos jäsenellä on 
samassa luokassa useampia joukkueita, annetaan niistä vain yksi lisä-ääni. 
 
Kullakin jäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen korkeintaan kolme edustajaa. Edustajilla on 
oltava kirjallinen, virallisesti allekirjoitettu valtakirja, ja valtakirjasta on käytävä ilmi kuka käyttää 
jäsenen äänioikeutta liittokokouksessa. 
 
Sama edustaja voi edustaa liittokokouksessa vain yhtä jäsenseuraa.  
Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä on liittokokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus. 
 
Liittokokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi 
henkilö, tämän on saatava yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan 
vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on 
yhtynyt. 
 
Kokouskutsu varsinaisiin liittokokouksiin lähetetään jäsenille vähintään kahdeksan viikkoa ennen 
kokousta kirjallisesti, jäsenten liitolle ilmoittamiin osoitteisiin. Asiat, joita jäsenet haluavat saada 
kokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava liittohallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen 
kokousta. Ilmoitus kokouksessa käsiteltävistä asioista lähetetään jäsenille viimeistään seitsemän 
päivää ennen kokousta. 
 
Ilmoitus ylimääräisestä liittokokouksesta ja siinä käsiteltävistä asioista on lähetettävä jäsenille 
kirjallisesti viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.  
 

10 § LIITTOHALLITUS 
 

Liiton toimintaa johtaa liittohallitus. Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Kummankin sukupuolen tulee olla edustettuna 
liittohallituksen jäsenissä. Eri sukupuolet tulee olla edustettuna liittohallituksessa. 
 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.  
 
Liittohallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi eroamisvuorossa. 
 
Kaikkien jäsenten toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alussa. 
 
Liittohallitus kutsuu liitolle sihteerin. 
 
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään neljä hallituksen 
jäsenistä on saapuvilla. 
 
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saanut valitaan. Henkilövaaleissa äänten 
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen 
puheenjohtaja on yhtynyt. 
 
Liittohallituksen tehtävät 
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• hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liittokokousten päätösten mukaisesti 

• edustaa liittoa 

• valita liiton edustajat muihin yhteisöihin 

• kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä 

• valita liiton valiokunnat ja työryhmät 

• pitää jäsenluetteloa ja luetteloa pelaajista 

• päättää liiton toimihenkilöiden nimittämisestä ja erottamisesta 

• hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta 

• huolehtia toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten 
laatimisesta 

• vahvistaa liiton sääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet siltä osin kuin niitä ei ole 
säädetty liittokokouksessa päätettäviksi 

• huolehtia arvokilpailujen anomisesta ja maajoukkueiden osallistumisesta kansainvälisiin 
kilpailuihin 

• päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista liittokokouksen 
vahvistamien kurinpitosääntöjen mukaisesti 

• päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä sekä esittää liittokokoukselle 
kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenen ja ainaisjäseneksi valitsemista 

• hoitaa muut liiton ja käsipalloilun toimintaa edistävät tehtävät 
 

Liiton puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä liittohallituksen jäsenillä on vapaa pääsy 
kaikkiin liiton ja jäsenien järjestämiin otteluihin.  

 
Liittohallitus päättää vapaan pääsyoikeuden myöntämisestä muille henkilöille ottelutilaisuuksiin. 

 
11 § NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
 Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun 

henkilön kanssa, jolle liittohallitus on myöntänyt nimen kirjoittamisoikeuden.  
 
12 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI 

 
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme 
viikkoa ennen kevätliittokokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto 
liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätliittokokousta. 

 
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää varsinainen liittokokous tai ylimääräinen liittokokous 
vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta. 
 

14 § LIITON PURKAMINEN 
 
Liiton purkamisesta päättää varsinainen liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. 
 
Liiton purkautuessa on varat luovutettava liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. 
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