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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 
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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 

 

 


