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Toiminnanjohtajan katsaus

Kasvun & kehityksen 
käsipallovuosi

Edistysaskelia otettiin myös ottelumäärissä ja yleisö-
määrissä. Ilahduttavaa on sekin, että määrätietoinen 
työ liiton taloudellisen kehityksen kannalta on vah-
vistunut vuosi vuodelta. Olemme vankasti positiivi-
sella puolella ja vahvistumme tältäkin osin koko ajan.
 
Jokaisen vuoden pohjalta on hyvä ponnistaa uuteen 
tulevaan. Jatkamme strategiamme mukaisesti pai-
nopisteidemme parissa. Panostamme tavoitteelli-
suuteen, jatkuvuuteen ja ammattimaisuuteen. Me 
teemme tätä työtä suurella sydämellä ja intohimolla 
– olipa kyse huippu-urheilun tai harrastustoiminnan 
kehittämisestä.
 
Vuosi 2018 oli kaikkien aikojen käsipallovuosi. Näillä 
eväillä on hyvä lähteä tekemään uusia kaikkien aiko-
jen vuosia. On ilo olla osa tätä porukkaa!
 
Päivi Mitrunen
toiminnanjohtaja

Suomen Käsipalloliiton keskeisiin tavoitteisiin kuulu-
vat lajin jatkuvuudesta ja tunnettuuden lisäämises-
tä huolehtiminen, käsipallon tavoitteellisuuden var-
mistaminen ammattimaisella maajoukkuetoiminnalla 
sekä lajin vastuuhenkilöiden osaamiseen panosta-
minen. Strategia tuo toimintaamme punaisen langan, 
joka ohjaa kaikkea tekemistämme. Siinä olemme edis-
tyneet ja onnistuneet tavoitteidemme mukaan.
 
Strategiatyön peruspilareihin kuuluu lapsi- ja nuoriso-
käsipallon kehittäminen. Kun lapsille ja nuorille luo-
daan selkeät ja innostavat portaat, suomalainen käsi-
pallo kasvaa ja kehittyy ansaitsemalleen tasolle. Yksi 
merkittävistä kehitysakselista on School Tour -toi-
minta, jota kehittämään palkkasimme vuonna 2018 
työntekijän. Panostus tulevaisuuteen on elinehtom-
me ja se tuottaa myös tulosta. Koulukäynnit ovat 
kuuluneet jo yli kymmenen vuoden ajan käsipallon 
merkittävimpiin pelaajarekrytointikanaviin ja vuosita-
solla tavoitamme nyt jopa 20 000 lasta. 
 
Myös maajoukkueemme kertovat tulevaisuudesta. 
Vuonna 2018 meillä oli yhteensä seitsemän maajouk-
kuetta; miehissä, naisissa, pojissa ja tytöissä. Koimme 
upeita hetkiä kansainvälisissä otteluissa ja saimme 
huikeaa kokemusta. Sitä tarvitaan edelleen kasvaes-
samme ja edetessämme eurooppalaisella huippukäsi-
pallotiellä. Otamme jokaisen askeleen etenemisessä 
innolla vastaan. Innostavien esikuvien ja onnistumis-
ten kautta tulevatkin huippukäsipalloilijamme saavat 
treenaamiseen lisää potkua ja energiaa. 
 
Luvut kertovat puolestaan. Laji kasvaa – askel ker-
rallaan, mutta varmasti ja eteenpäin mennen. 
Vuoden 2018 aikana yläkoululeiritykset pääsivät 
mukavaan vauhtiin ja mukana oli kolme ikäluokkaa. 
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Suomen Käsipalloliitto lyhyesti

Suomen Käsipalloliitto on vuonna 1941 perustettu valtakunnallinen toimija, jonka tavoit-

teena on huolehtia lajin jatkuvuudesta sekä lisätä lajin tunnettuutta. Viemme suomalais-

ta huippukäsipalloa maailmalle ja panostamme nuorisoon käsipallon tulevaisuutta ajatel-

len. Kehitämme myös harrastekäsipalloa, jotta käsipallo olisi lajina jokaisen saavutettavissa. 

Toimintamme kiteytyy kolmeen sanaan: huipulle, harrastaen ja intohimolla.  

25.3.2019 

Suomen Käsipalloliitto
Liittohallitus
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Vuosi 2018 oli erittäin aktiivinen ja tuloksellinen: 
 ● maajoukkueet osallistuivat ikäluokkiensa 

karsintoihin
 ● lisenssimäärissä ja ottelumäärissä tapahtui pientä 

kasvua
 ● School Touria jatkettiin useamman seuran voimin
 ● valmentajia ja opettajia koulutettiin ahkerasti
 ● käsipallolukion kolmas vuosi alkoi syksyllä 

Kisakalliossa
 ● yläkoululeiritoimintaa kehitettiin 
 ● liiton talous oli voitollinen jo kuudentena vuotena 

peräkkäin ja oma pääoma saavutti tavoitteena 
olleen 250 000 euron rajan 

Strategia
Käsipalloliitto jatkoi liiton strategian mukaista toimin-
taa vuodelle 2020 sovitun tahtotilan saavuttamiseksi. 
Strategian kolme painopistealuetta ovat: 

 ● jatkuvuus = lajin levitystyö
 ● tavoitteellisuus urheilussa = jatkuva 

maajoukkuetoiminta 
 ● ammattimaisuus = vastuuhenkilöiden 

osaaminen

Käsipalloliiton syyskokouksessa vahvistettiin yhdes-
sä seurojen kanssa työstetty lapsi- ja nuorisokäsi-
pallon strategia vuosille 2018–2022. Sen mukaisesti 
haluamme vahvistaa liiton strategiaa ja luoda lap-
suusvaiheeseen selkeät portaat, joiden avulla strate-
gia toteutuu. 

School tour
Liitto jatkoi koulukiertue School Touriin panostamis-
ta. School Tour on liiton tärkein työkalu lajin levittä-
miseksi ja seurojen pelaajarekrytoinnin tukemiseksi. 
Junioritoimintaan panostavat seurat tekevät School 
Touria systemaattisesti, mutta tekijöitä ei aina löy-
dy kysyntää vastaavasti. Siksi liitto palkkasikin lop-
puvuodesta työntekijän tukemaan seuroja School 
Tourin toteuttamisessa ja kehittämisessä. 

Et ole yksin
Käsipalloliitto liittyi toimintavuoden aikana mukaan 
Väestöliiton ylläpitämään Et ole yksin -palveluun. 
Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun 
yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä 
ja vähentää kiusaamista sekä seksuaalisen häirinnän 
ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa.

Vuosi 2018 lyhyesti
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Maajoukkueet
Vuoden 2018 aikana Suomen Käsipalloliitolla oli 
yhteensä seitsemän maajoukkuetta: miehet, naiset, 
P98, P00, T00, T02 ja P02. 

Miesten maajoukkue jatkoi edellisenä syksynä alka-
neita MM-karsintoja ja pelasi tammikuussa Slovakiaa, 
Venäjää ja Luxemburgia vastaan. Huhtikuussa jouk-
kue osallistui Georgiassa pelattuun kansainväli-
seen turnaukseen, jossa se kohtasi Georgian A- ja 
B-maajoukkueet sekä Italian. 

Ennen syksyllä alkaneita EM-karsintoja joukkue koh-
tasi Suomessa vielä tuplamaaotteluissa Färsaaret 
ja Japanin. Ottelut pelattiin Hangossa, Karjaalla, 
Siuntiossa ja Karjaalla seurojen avustamina.

EM2020-karsinnat alkoivat lokakuussa vierasottelul-
la Tšekkiä vastaan ja heti perään kotiottelulla Valko-
Venäjää vastaan.

Naisten maajoukkue aloitti toukokuussa valmistau-
tumisen syksyn MM-karsintoihin pelaamalla tupla- 
maaottelut Puolan B-maajoukkuetta vastaan. 
Syyskuussa joukkue oli leirillä Unkarissa ja kohtasi 
Kroatian maajoukkueen sekä Kiinan maajoukkueen 
kahdesti. 

P98-maajoukkue osallistui heinäkuussa B EM-kisoihin 
Makedoniassa. Joukkue sijoittui sijalle 10/11. Joukkue 
voitti turnauksessa Färsaaret ja Iso-Britannian sekä 
pelasi tasan Liettuan kanssa. Tappiot tulivat Viroa, 
Kreikkaa ja Valko-Venäjää vastaan. Tämän ikäluokan 
maajoukkueen taival päättyi kesän turnaukseen.

P00-maajoukkue osallistui elokuussa B EM-kisoihin 
Georgian Tbilisissä, jossa joukkueen sijoitus oli 
8/11. Joukkue voitti Kreikan ja pelasi tasan Georgian 
kanssa alkulohkossa. Tappiot tulivat Italiaa, Valko-
Venäjää, Luxemburgia sekä viimeisessä sijoitusotte-
lussa Georgiaa vastaan.

Joukkue oli kutsuttu joulun välipäivinä pelattavaan 
kansainväliseen turnaukseen Saksan Mertzigissä. 
Suomen joukkue sijoittui turnauksessa viimeiseksi, 
mutta sai hyvää ja tarvittavaa pelikokemusta.

T00-maajoukkuella ei ollut kilpailutapahtumia. 
Joukkue osallistui kaikille suurleireille Kisakalliossa 
sekä lokakuussa Liettuassa pelattuun Janis 
Grinbergas -turnaukseen, jossa joukkue kohtasi 
Ukrainan ja Liettuan maajoukkueet.
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T02-maajoukkue aloitti kilpailutoimintansa kesä-
kuussa European Open -turnauksessa. Joukkue voit-
ti historian ensimmäisessä maaottelussaan hienos-
ti Islannin, muut voitot tulivat Virosta ja Färsaarista. 
Joukkue hävisi Ranskalle, Espanjalle, Slovakialle sekä 
Azerbaidzanille. Joukkueen sijoitus oli 15/20.

P02-maajoukkueella ei ollut vielä kilpailutoimintaa. 
Joukkue kokoontui ensimmäistä kertaa maajoukkuee-
na Kisakallioon Suurleirille elokuussa.

SM-liiga, SM-sarja, Suomen Cup
Miesten SM-liigassa Suomen mestaruuden voitti 
Riihimäen Cocks. Riihimäkeläiset löivät finaalis-
sa Helsingin Dickenin voitoin 3−1. Mestaruus oli 
Cocksille jo kymmenes ja peräti kuudes perättäinen. 
Pronssia otti Karjaan BK-46, joka voitti Kauniaisten 
GrIFK:n kahden ottelun yhteistuloksella 67−50. 

Naisten SM-sarjassa Suomen mestaruuden voit-
ti Dicken, joka löi hienossa finaalisarjassa Helsingin 
IFK:n voitoin 3-2. Pronssia voitti BK-46 Karjaalta, joka 
voitti Kauniaisten GrIFK:n kahden ottelun yhteistu-
loksella 51–39. 

Suomen Cupissa Cocks vei miesten mestaruu-
den voittamalla HIFK:n finaalissa Riihimäellä 30–20. 
Naisissa HIFK voitti Dickenin lukemin 26–19.

Vuoden palkitut 
Vuoden 2018 käsipalloilijaksi urheilutoimittajat 
äänestivät Nico Rönnbergin (Riihimäen Cocks).

Kauden 2017–2018 LähiTapiola-tähtipelaajat oli-
vat Kathlen Ax (HIFK) ja Nico Rönnberg (Riihimäen 
Cocks). 

Kauden 2017–2018 parhaiksi pelaajiksi valittiin 
Sonja Koskinen (Dicken) ja Nico Rönnberg (Riihimäen 
Cocks). 

Kauden 2017–2018 Vuoden nuoriksi pelaajiksi 
valittiin Ingrid Degerth (KyIF) ja Robin Granlund (Dicken).

Kauden 2017–2018 Fair Play -joukkueiksi valit-
tiin naisissa ÅIFK ja miehissä BK-46.

Kauden 2017–2018 Erotuomaripariksi valittiin 
Mikael Lindroos ja Jan-Erik Leandersson.

Kauden 2017–2018 Vuoden käsipalloteko oli 
Yläkoululeiritys. Yläkoululeiritys Kisakalliossa on ollut 
menestys ja se on täydentänyt oivallisesti käsipalloi-
lijan huippu-urheilijan polun alkuvaihetta.

Käsipallohistoriaa
Riihimäen Cocks teki suomalaista käsipallohistoriaa, 
kun se osallistui syksyllä ensimmäisenä suomalaise-
na seurana miesten Champions Liigan lohkovaihee-
seen. Joukkue pelasi 10 ottelua, joista saldona kaksi 
tasapeliä ja kaksi voittoa. Cocksin sijoitus oli omassa 
lohkossaan 5/6. 

Nico Rönnberg teki voittomaalin viimeisessä kotiot-
telussa Orlen Wisla Plockia vastaan ajassa 59:59. 
Rönnberg johti vuodenvaihteessa kymmenen pela-
tun ottelun jälkeen lohkovaiheen maalintekijätilastoa 
72 maalilla. Rönnberg valittiin myös Finland Svenska 
Idrottin (FSI) vuoden 2018 Braggmedaljenin saajaksi.
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Käsipalloforum
Kolmas Käsipalloforum järjestettiin Kisakalliossa 
2.9.2018, paikalla oli 21 seurojen edustajaa yhdeksäs-
tä eri seurasta. Käsipalloforumissa kuultiin mm. aivotä-
rähdyksistä, jotka tapahtuvat käsipallossa, Tähtiseura-
konseptista, MLL:n ja Folkhälsanin Turvallinen ja 
viihtyisä harrastusryhmä -projektista sekä siitä, miten 
BK-46 sai seuran uuteen nousuun. 

Uusia valmentajia
Vuosi 2018 oli vilkas valmennuskoulutusvuo-
si. Starttikoulutuksia pidettiin eri paikkakunnilla, 
TS1- ja TS2-valmentajia valmistui vuoden aikana ja 
myös uusi TS2-kurssi käynnistyi. Lisäksi järjestet-
tiin yksi Muuntokoulutus entisille pelaajille, jotka 
suuntautuvat valmentajan uralle. Saimme neljä uut-
ta Euroopan Käsipalloliiton Master Coach -kurssin 
käynyttä valmentajaa: John Hollfast, Tomas Mecklin, 
Ken Sirenius ja Rostislav Grinishin.

Uusia palveluja 
Suomisport-digitaalisen urheilupalvelun kehittämi-
nen jatkui yhteistyössä Olympiakomitean ja muiden 
lajiliittojen kanssa. 

Liitto otti myös käyttöön SignHero-sähköisen allekir-
joitusprosessin helpottamaan seuroja pelaajasiirtojen 
tekemisessä.

EM-kisat
Miesten EM-kisat järjestettiin tammikuussa Kroatiassa. 
Voiton vei Espanja, Ruotsi sai hopeaa ja Ranska 
pronssia.

Naisten EM-kisat järjestettiin joulukuussa Ranskassa. 
Hallitseva Euroopan mestari on Ranska, joka voitti 
Pariisissa pelatussa loppuottelussa Venäjän. Pronssin 
vei Hollanti. 
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Tilikauden 2018 kokonaistuotot olivat 1 507 000 €,  
kokonaiskulut 1  468  000 € ja tulos 39  000 € 
ylijäämäinen.

Liiton oma pääoma on positiivisen tuloksen ansiosta 
edelleen vahvistunut. Omapääoma oli 260 000 € ja 
omavaraisuusaste 75 %.

Tuotot
Kokonaistuotot sisältävät seurojen erotuomarikulu-
jen edelleen laskutuksen. Sen osuus tulorahoitukses-
ta oli 18 % (266 000 €).

Lisenssituottojen osuus tulorahoituksesta oli edel-
lisvuosien tapaan merkittävin. Vaikka lisenssituotot 
laskivat 2 %, niiden osuus tulorahoituksesta oli 26 % 
(392 000 €). Sarjamaksujen osuus tulorahoituksesta 
oli 11 % (170 000 €) ja muiden tuottojen osuus 27 % 
(403 000 €).

Valtion toiminta-avustuksen osuus tulorahoituksesta 
oli 18 % (276 000 €).

Kulut
Kokonaiskulut sisältävät seurojen erotuomarikulu-
ja. Niiden osuus kokonaiskuluista oli yhteensä 18 % 
(269 000 €). 

Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista oli 37 % 
(547 000 €), josta liiton osuus 25 % (373 000 €) 
ja seurojen 12 % (174 000 €). Matkakulujen osuus 
kokonaiskuluista oli 36 % (522 000 €), josta liiton 
osuus 31 % (448 000 €) ja seurojen 5 % (73 000 €). 

Ulkopuolisten palveluiden osuus kokonaiskuluis-
ta oli 16 % (237 000 €), josta liiton osuus 15 %  
(215 000 €) ja seurojen 1 % (22 000 €). 

Muiden kulujen osuus kokonaiskuluista oli 11 %  
(162 000 €).

Talous 2018

Jäsenmaksutuot

Varsinaisen toim

Pääsyliput

Koulutus

Varainhank

Ilmoitus ja mainos

Sponssorisop

Leirimaksut

Lahjoitukset ja avustukset

Sarjamaksut

Yleisavustukset

ET-kulujen

Lisenssituotot

%

Lisenssituotot 26

Jäsenmaksutuotot 1

Pääsyliput 2

Varsinaisen toiminnan 
muut tuotot 2

Sarjamaksut 11

Ulkopuoliset 
palvelut 16

Lahjoitukset ja 
avustukset 6

Leirimaksut 6

Koulutus 2

Sponsori-
sopimukset 4

Ilmoitus- ja
mainostuotot 2

Muut kulut 6

Varainhankinnan
muut tuotot 2

ET-kulujen 
seuralaskutus

18

Yleisavustukset 18

Tulorahoituksen jakauma Kulujakauma

Toimitilak

Muut palkkiot

Materiaali

Henkilösivu

Muut kulut

Seurojen erot

Ulkopuolisetpal

Palkat

Matkakulut

%

Matkakulut 36

Palkat 18

Seurojen 
erotuomari
palkkiot 12

Henkilösivu-
kulut 4

Materiaalikulut 3 Muut palkkiot 3

Toimitilakulut 2

- Poistot- ja arvonalentumiset 0 %
- Koneet- ja kalusto 0 %
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Toimijat 2018

Liiton toimisto
Liiton toimisto sijaitsee Sporttitalossa Helsingin 
Pitäjänmäessä. 

Luottamus- ja toimihenkilöt

Liittohallitus
 Kausi
Jari Henttonen, puheenjohtaja 2016–2018
Petri Heino, varapuheenjohtaja 2016–2018
Dan Berglund 2017–2019
Marcus Karsten 2016–2018
Annika Laaksonen 2018–2020
Timo Lehtinen 2016–2018
Jessica Ranta-aho 2017–2019
Petri Peltoniemi 2018–2020

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän (9) kertaa. 
Hallituksen sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja 
Päivi Mitrunen.

Hallituksen jäsenten vastuualueet 
Jari Henttosen (2016−2018) vastuualueet puheen-
johtajuuden lisäksi olivat talous, strategia, sidosryh-
mät sekä miesten ja naisten maajoukkue. Henttonen 
on myös johtoryhmän jäsen.

Petri Heinon (2016−2018) vastuualueet varapu-
heenjohtajuuden lisäksi olivat kehitys ja strategia 
sekä valmennus. Heino on myös johtoryhmän jäsen.

Dan Berglund (2017−2019) on kilpailuvaliokunnan 
jäsen. Vastuualueita ovat lajin levitys ja seuratoiminta.

Marcus Karstenin (2016–2018) vastuualueita olivat 
nuorten maajoukkueet ja Käsipalloforum. Karsten on 
myös johtoryhmän jäsen.

Annika Laaksonen (2018–2020) on Erotuomari-
valiokunnan ja Kilpailuvaliokunnan jäsen.

Jäsenseurat ja lisenssit
Toimintavuoden päättyessä liittoon kuului 31 (31) 
jäsenseuraa. Lisenssipelaajia oli kauden 2017–2018 
päättyessä 4 156 (4 144).

Lisenssit jakautuivat seuraavasti:

Kategoriat Kausi Kausi Miehet Naiset

17/18 16/17 17/18 17/18

Aikuiset 608 590 370 238

A-juniorit 225 220 107 118 

B-juniorit 308 318 155 153 

C-juniorit 538 493 280 258 

D-juniorit 592 605 316 276 

E-juniorit 345 313 161 184 

F-juniorit 299 324 143 156

Minit 370 392 174 196

Toimitsijat 430 417 306 124

Kertalisenssi 169 198  90  79

Virelisenssi  70  43  60  10

Harrastelisenssi 173 201 102  71

Kuukausilisenssi 29 30 16  13

Yhteensä kpl 4.156 4.144 2.280 1.876

 
Muutos +0,3 % (+0,2 %)

Naisten osuus (1.876 kpl) kaikista lisensseistä (4.156 
kpl) on 45,1 % (44,4 %). Miesten osuus (2.280 kpl) 
kaikista lisensseistä (4.156 kpl) on 54,9 % (55,6 %).

Liittokokoukset
Varsinainen kevätliittokokous pidettiin Kisakalliossa 
22.4.2018. Edustettuna oli 10 jäsenseuraa edustaen 
51 ääntä.

Varsinainen syysliittokokous pidettiin Helsingissä 
24.11.2018. Edustettuna oli 11 jäsenseuraa edus-
taen 53 ääntä.
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Timo Lehtinen (2016–2018) vastuualueita olivat 
markkinointi ja mediayhteydet sekä sähköinen media/
videointi/streamaus.

Jessica Ranta-aho (2017−2019) on Nuoriso-
valiokunnan jäsen.

Petri Peltoniemen (2018−2020) vastuualueita 
ovat lajin levitystyö, suhteet Olympiakomiteaan ja 
Opetusministeriöön sekä markkinointi.

Johtoryhmä
Johtoryhmässä ovat Jari Henttonen (pj), Päivi Mitrunen, 
Petri Heino ja Marcus Karsten. 

Vastuualueisiin kuuluvat strategia, pitkän tähtäimen 
suunnittelu, budjetointi, toimintasuunnitelmat, tavoit-
teiden alustus yhdessä valiokuntien vastuullisten 
kanssa sekä toiminnan mittarit.

Valiokunnat
Ansiomerkkivaliokunta

 ● Tapio Arponen (pj)
 ● Jens Backlund
 ● Clas Czarnecki

Erotuomarivaliokunta 
 ● Roger Sjölund (pj)
 ● Jan-Erik Leandersson
 ● Mona Förström
 ● Annika Laaksonen
 ● Henrik Lindroos 
 ● Mikael Lindroos
 ● Erotuomaripäällikkö: Roger Sjölund

Kilpailuvaliokunta
 ● Taneli Tiilikainen (pj)
 ● Dan Berglund
 ● Annika Laaksonen
 ● Ken Sirenius
 ● Roger Sjölund
 ● Kilpailupäällikkö: Taneli Tiilikainen

Kurinpitovaliokunta
Kevätliittokokous 2018 valitsi seuraavat henkilöt  
jatkamaan valiokunnassa:

 ● Tapani Norros (pj)
 ● Jorma Vartia
 ● Katri Koskela
 ● Ann-Liz Träskelin
 ● Fredrik Udd

Valiokunnan toimikausi jatkuu 30.6.2019 saakka.

Kurinpitopäällikkönä toimi 30.6.2018 saakka 
Jan Ruys. Heidi Kullberg aloitti 1.7.2018. Hänen toi-
mikautensa kestää 30.6.2019 saakka.

Nuorisovaliokunta
 ● Kimmo Lähteenmäki (pj)
 ● Astrid Geisor-Goman
 ● Jaakko Horelli
 ● Heidi Nieminen
 ● Jessica Ranta-aho
 ● Taneli Tiilikainen

Valmennusvaliokunta
 ● Ken Sirenius, valmennuspäällikkö (pj)
 ● Kaj Kekki, miesten maajoukkueen päävalmentaja
 ● Tommy Suoraniemi, naisten maajoukkueen 

päävalmentaja
 ● Toni Kallio, miesten maajoukkueen apuvalmentaja 

ja P98 maajoukkueen projektivalmentaja
 ● Thomas Hivert, T00 tyttöjen päävalmentaja
 ● Tomas Mecklin, T02 tyttöjen päävalmentaja
 ● Asko Härkönen, Kisakallion rehtori

Kansainväliset suhteet
 ● Jari Henttonen
 ● Päivi Mitrunen

Tilintarkastajat 
 ● Joakim Rehn KHT, Grant Thornton
 ● Satu Peltonen KHT, Revico GT Oy
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Maajoukkueet

Miesten maajoukkue 
 ● Päävalmentaja Kaj Kekki
 ● Maalivahtivalmentaja John Hollfast
 ● Valmentaja Toni Kallio
 ● Huoltaja Kristian Andersson
 ● Fysio Börje Lostedt
 ● Lääkäri Stefan von Knorring
 ● Tiedottaja TBR-media

Naisten maajoukkue 
 ● Päävalmentaja Tommy Suoraniemi
 ● Valmentaja Ken Sirenius
 ● Maalivahtivalmentaja Vanja Radic
 ● Fysioterapeutti Maria Jansson
 ● Joukkueenjohtaja Katri Koskela
 ● Tiedottaja Markus Erhovaara

Poikien maajoukkue P98
 ● Vastuuvalmentaja Toni Kallio
 ● Mv-valmentaja Jan Stolt
 ● Joukkueenjohtaja Jan Ruys

Poikien maajoukkue P00
 ● Vastuuvalmentaja Jaakko Horelli
 ● Valmentaja  Anton Usvalahti
 ● Fysioterapeutti Kaarle Kaurinkoski
 ● Joukkueenjohtaja Tuomas Laine

Tyttöjen maajoukkue T00
 ● Vastuuvalmentaja Thomas Hivert
 ● Fysioterapeutti Carolina Böckelman
 ● Joukkueenjohtaja Nina Peitsaro

Tyttöjen maajoukkue T02
 ● Vastuuvalmentaja Tomas Mecklin
 ● Valmentaja  Börje Nylund
 ● Fysioterapeutti Janika Lonka

Poikien maajoukkue P02
 ● Vastuuvalmentaja Jaakko Horelli
 ● Valmentaja  Kai Elomaa
 ● Fysioterapeutti Antero Puisto

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 

Kunniapuheenjohtaja Henrik Vænerberg

Kunniajäsenet
 ● Risto Orko (in Memoriam)
 ● Lars-Erik Mattsson (in Memoriam)
 ● Lars-Erik Ahlgren (in Memoriam)
 ● Bengt Fager (in Memoriam)
 ● Anita Berglund (in Memoriam)
 ● Lars-Erik Lindeberg (in Memoriam)
 ● Börje Nordström (in Memoriam)
 ● Matti Norstedt (in Memoriam)
 ● Henrik Vænerberg
 ● Åke Nyberg
 ● Jan-Gösta Westerlund
 ● Stig Eriksson
 ● Heikki Tuominen
 ● Folke Söderberg
 ● Göran Wallén
 ● Katja Nyberg
 ● Tapio Arponen
 ● Kaj Blomqvist

Kansainvälisen käsipalloliiton (IHF) kunniajäsen 
Henrik Vænerberg

Liiton edustukset  
 ● Olympiayhdistyksen valtuuskunta, varsinainen 

jäsen Jari Henttonen, varajäsen Päivi Mitrunen
 ● SVUL, hallituksen jäsen Tapio Arponen
 ● Helsingin Urheiluhallit Oy, hallituksen jäsen  

Jari Henttonen
 ● EHF-lehtori, Mona Förström
 ● EHF Court of Arbitrationissa, välimiehet  

Jari Henttonen ja Pirjo Ojala
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Huippukäsipallo 

Miesten maajoukkue
Maajoukkue kohtasi tammikuussa MM2019-karsinnoissa 
Slovakian ja Luxemburgin kotona ja Venäjän vieraissa. 
Joukkue ei selvinnyt karsinnoista jatkoon.

Joukkueen päätavoite on ollut vuoden 2020 EM-kisat, 
joiden karsinnat alkoivat syksyllä 2018. Joukkue 
aloitti valmistautumisen karsintoihin huhtikuussa 
ja osallistui Georgiassa pelattuun kansainväliseen 
turnaukseen, jossa joukkue kohtasi Georgian 1- ja 
2-joukkueet sekä Italian. 

Ennen syksyllä alkaneita EM-karsintoja joukkue koh-
tasi vielä harjoitusotteluiden muodossa Färsaaret ja 
Japanin tuplamaaotteluissa Suomessa. EM-karsinnat 
alkoivat vierasottelulla lokakuussa Tšekkiä vastaan ja 
heti perään kotiottelulla Valko-Venäjää vastaan.

Miesten maajoukkue kokoontui otteluiden yhteydes-
sä Kisakallioon harjoittelemaan.

Tulokset löytyvät tulosliitteestä.

Käsipallo 2018

Naisten maajoukkue
Naisten maajoukkue aloitti valmistautumisen 
MM2019-karsintoihin leireilemällä keväällä maa-
joukkueviikon aikana Kisakalliossa ja kohtasi Puolan 
B-maajoukkueen kahdesti. 

Syyskuussa joukkue oli leirillä Unkarissa ja kohtasi 
Kroatian maajoukkueen sekä Kiinan maajoukkueen 
kahdesti. 

Joukkue osallistui MM2019-karsintoihin joulukuus-
sa Sveitsissä. Joukkue voitti Färsaaret, mutta hävi-
si ottelunsa Liettuaa ja Sveitsiä vastaan eikä näin 
ollen päässyt varsinaisiin karsintoihin. Sveitsi voitti 
esikarsintalohkon.

Tulokset löytyvät tulosliitteestä.
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Nuorten maajoukkueet
Kisakalliossa järjestettiin neljä nuorten maajoukkuei-
den suurleiriä:

 ● 2.–6.1.
 ● 7.–10.6.
 ● 1.–5.8.

P98
P98 osallistui heinäkuussa B EM-kisoihin 
Makedoniassa. Joukkue sijoittui sijalle 10/11. Joukkue 
voitti turnauksessa Färsaaret ja Iso-Britannian sekä 
pelasi tasan Liettuan kanssa. Tappiot tulivat Viroa, 
Kreikkaa ja Valko-Venäjää vastaan.

Tulokset löytyvät tulosliitteestä.

T00
Joukkue osallistui kaikille tyttömaajoukkueleireil-
le Kisakalliossa. Joukkueella ei ollut kilpailutapah-
tumia vuonna 2018. Joukkue osallistui lokakuussa 
Liettuassa pelattuun Janis Grinbergas -turnaukseen, 
jossa kohtasi Ukrainan ja Liettuan maajoukkueet.

Tulokset löytyvät tulosliitteestä.

P00
Joukkue osallistui poikamaajoukkueleireille 
Kisakalliossa. Maajoukkue osallistui kesällä M18 
Championships -turnaukseen Georgian Tbilisissä. 
Joukkue pelasi turnauksessa useamman hyvän otte-
lun, mutta loppuun asti voimat eivät aivan riittäneet, 

sillä osa pelaajista sairastui turnauksen aikana vatsa-
tautiin. Joukkueen sijoitus oli 8/11.

Joulukuussa joukkue osallistui Saksan Merzigissä jär-
jestettävään perinteiseen seitsemän maan turnauk-
seen, Sparkassen Cupiin. Turnauksen taso oli erit-
täin kova, joukkue ei onnistunut voittamaan yhtään 
ottelua.

Tulokset löytyvät tulosliitteestä.

T02
Joukkue osallistui kaikille tyttömaajoukkueleireille 
Kisakalliossa. Joukkue aloitti kilpailutoimintansa heinä-
kuussa European Open -turnauksessa, jossa se voitti 
ensimmäisessä maaottelussaan Islannin. Muut voitot 
tulivat Virosta ja Färsaarista. Joukkue hävisi Ranskalle, 
Espanjalle, Slovakialle sekä Azerbaidzanille. Joukkueen 
sijoitus oli 15/20.

Tulokset löytyvät tulosliitteestä.

P02
Joukkue osallistui ensimmäiselle maajoukkueleirille 
elokuussa Kisakalliossa.

Joukkueella ei ollut vielä kilpailutapahtumia vuonna 
2018. 
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Nuorisokäsipallo 

Nuorten sarjat
Junioreiden SM-sarjoja pelattiin tytöissä ja pojis-
sa A-junioreista F-junioreihin. A–C-ikäisten Suomen 
mestaruudet ratkaistiin LähiTapiola Final4-
lopputurnauksissa lukuun ottamatta A-poikia, joiden 
välierät ja mitaliottelut pelattiin yksittäisinä ottelui-
na. A-tyttöjen LähiTapiola Final4 pelattiin Turussa, 
B-juniorit pelasivat Kauniaisissa, C03-juniorit Paraisilla 
ja C04-juniorit Karjaalla.

LähiTapiola Final4-turnauskonsepti on jo vakiintunut ja 
sitä kehitetään edelleen yhteistyössä seurojen kanssa. 
A-ikäluokassa on ollut vaikeuksia löytää ajankohtaa tur-
naukselle johtuen siitä, että ikäluokan pelejä ei ole voi-
tu pelata samana päivänä kuin aikuisten SM-sarjaa.

Haastajasarjoja järjestettiin edelleen kilpasarjojen 
rinnalla ja mahdollisuus osallistua haastajasarjoihin 
oli B–F -junioreissa. B-junioreissa haastajasarja saa-
tiin käyntiin syksyllä ensimmäistä kertaa, kun tyttö-
jen sarjaan ilmoittautui kymmenen joukkuetta ja poi-
kien sarjaan kuusi. 

Edustusoikeussäännöt pyritään pitämään mahdolli-
simman väljinä, jotta harrastajat voisivat pelata mah-
dollisimman joustavasti haluamallaan tasolla. Kauden 
2018–2019 alussa mm. helpotettiin pelaajien liikku-
mista haastajasarjoissa, mikäli seuralla on kaksi jouk-
kuetta samassa sarjassa.

F-juniorien kilpa- ja haastajasarjat pelataan kaudella 
2018–2019 ensimmäistä kertaa pienellä kentällä (n. 
20 m x 13 m). Syksyn kokemukset ovat rohkaisevia, 

mutta pelimuoto tullaan arvioimaan vielä ennen seu-
raavan kauden alkua. 

Seurat järjestivät edelleen runsaasti junioriturnauk-
sia. Minijunioreille ei ole liiton kilpailutoimintaa, joten 
etenkin tälle ikäluokalle on monia turnauksia tarjolla 
seurojen järjestämänä.

Koulukäsipallo
Koulukäsipallossa pelattiin kaudella 2017–2018 
ensimmäistä kertaa kuudessa eri sarjassa, kun ala-
koulut (5-6 luokat) irrotettiin omaksi sarjakseen. 
Tämän lisäksi pelattiin jo totuttuun tapaan yläkoulu-
jen ja toisen asteen sarjat. Kaikissa ikäluokissa pelat-
tiin sekä tyttöjen että poikien sarjat. Koulukäsipalloon 
osallistui ennätysmäärä joukkueita: poikien sarjoihin 
29 (24) ja tyttöjen sarjoihin 26 (21) joukkuetta.
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School Tour
LähiTapiolan tukema rekrytointiohjelma School 
Tour toteutettiin yhdeksäntenä vuonna peräkkäin. 
School Tour on erittäin merkittävä toimintamuoto 
pelaajarekrytoinnissa.

Seurojen School Tour -managerit ja -assistentit liik-
kuivat kouluissa esittelemässä käsipalloa alakoulu-
laisille sekä toisinaan myös yläkoululaisille liiton tar-
joaman konseptin ja taloudellisen tuen avulla. School 
Tour mahdollisti myös pienimuotoiset turnaukset 
koulujen välillä.

School Tourin suosion takia seurojen on toisinaan 
vaikea vastata koulujen kysyntään. Kysyntään vas-
tatakseen liitto palkkasi loppusyksystä School Tour 
-managerin tekemään työtä yhdessä seurojen kans-
sa. Samalla kehitetään edelleen School Tourin seu-
rantaa ja mittareita, jotta toiminnasta saadaan entis-
tä tuloksellisempaa.

School Touria toteutti toimintavuoden aikana 12 
(13) seuraa. School Tour tavoitti 114 (96) koulua ja 
12 500 (12 000) oppilasta. Uusia harrastajia saatiin 
lajiin seuroille tehdyn kyselyn mukaan sata, joka on 
huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna (yli 
200). Tilastoinnissa on tosin tältä osin haasteita ja se 
perustuu seurojen itsearviointiin.

School Tour tilasto 2018 2017

Liiton taloudellinen tuki seuroille (€) 19.500 16.500

School Touria tekevät seurat 12 13

Koulut, joissa School Tour -vieraillut 114 96

Kohdattuja oppilaita 12.500 11.650

Uusia pelaajia käynyt harjoituksissa 133 347

Uusia pelaajia aloittanut käsipallon 100 224

Yläkoululeiritys
Tyttöjen ja poikien yläkoululeiritykset jatkuivat heti 
alkuvuodesta tammikuussa yhteistyössä Kisakallion 
Urheiluopiston kanssa. 

Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jon-
ka tarkoituksena on auttaa nuoria kasvamaan urheili-
joiksi. Yläkoululeiritykset ovat Olympiakomitean koor-
dinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät 
yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajilii-
tot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyr-
kiviä urheilijoita sekä tukea urheilijoiden opiskelua.

Yläkoululeirityksiä järjestään luokkien 4–5 tytöille ja 
pojille erikseen elo- ja toukokuun välillä. Jokaiselle lei-
rille osallistuu noin 50 poika- ja tyttöpelaajaa. Pelaajat 
valitaan yhteistyössä seurojen valmentajien kanssa. 

Vuonna 2018 yläkoululeirityksessä oli kolme ikäluok-
kaa: pojat ja tytöt 2003, pojat 2004/2005 ja tytöt 
2004/2005.

Käsipallolukio
Käsipallolukio toimii Suomen Käsipalloliiton valmen-
nuskeskuksen, Kisakallion Urheiluopiston yhteydessä 
Lohjalla. Lukiota käydään Lohjan Yhteislyseon lukios-
sa tai Virkby Gymnasiumissa.

Käsipallolukion vahvuus oli kolmetoista urheilijaa, 
kaksi poikaa ja yksitoista tyttöä, jotka harjoittelevat 
päivittäin ammattimaisesti Kisakalliossa. 

Käsipallolukion tavoitteena on mahdollistaa käsipal-
loilijoiden kehittyminen  omien edellytystensä mah-
dollistamalle tasolle - opiskelua unohtamatta. 

Vuoden 2018 aikana tehtiin mittava analyysi- ja 
kehityssuunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa ja 
tehostaa toisen asteen valmennustoimintaa. Muutos 
tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminta siirtyy syk-
systä 2019 Helsinkiin ja muodostaa uuden Käsipallo 
Akatemian. 
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Käsipalloakatemia
Suomen Käsipalloliiton ja Pääkaupunkiseudun urhei-
luakatemian (URHEA) yhteistyössä järjestämä 
Käsipalloakatemia jatkoi toimintaansa edellisvuoden 
tapaan. Valmennuksessa oli 21 urheilijaa. Valmentajina 
toimivat Björn Monnberg ja Thomas Hivert. 

Myös Turun Seudun Urheiluakatemiassa toimii urheili-
joiden aamuvalmennusryhmä, jota vetää Aku Kuusisto. 
Turussa ryhmän mukana harjoittelee 12 urheilijaa. 

Urheilukoulu
Käsipallo ei saanut urheilijoita Urheilukoulun vuonna 
2018 aloittaneeseen valmennusryhmään. Seuraavan 
kerran käsipallo on mukana keväällä 2019 aloittavas-
sa ryhmässä.

Olympiakomiteayhteistyö
Käsipallo on mukana Olympiakomitean joukkuepal-
loilulajien kehitystyössä. Käsipallo ei saanut vuonna 
2018 Olympiakomitean tehostamistukea. 

Aikuisten harrastekäsipallo
Käsipalloliiton alimmat aikuisten sarjat ovat matalan 
kynnyksen aikuisten sarjoja. Lisäksi liitto järjestää 
sarjoja ja turnauksia senioreille sekä erityisryhmille.

Miesten harrastesarjaan eli 3. divisioonaan osallistui 
6 (9) joukkuetta.

Ikämiesten SM-turnaukseen osallistui 4 (5) joukkuetta. 
Turussa pelatun SM-turnauksen voitti BK-46 Karjaalta.

50-vuotiaiden Suomen mestaruudesta pelattiin jo 
viidettä kertaa ja turnaukseen osallistui 3 (3) jouk-
kuetta. Riihimäellä pelatussa SM-turnauksessa mes-
taruuden vei kotijoukkue Cocks. Mestaruus oli heille 
jo kolmas peräkkäinen tässä ikäluokassa.

Naisten harrastesarja eli 2. divisioona osallistui 6 (4) 
joukkuetta. Kaudelle 2018–2019 joukkueita ilmoit-
tautui kahdeksan, joten kiinnostus harrastesarjaan 
on naisten puolella vahvassa nousussa.
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Käsipalloliitto järjesti myös mielenterveyskuntoutuji-
en SM-turnauksen Ruskeasuolla Helsingissä. Turnaus 
oli järjestyksessään seitsemäs ja siihen osallistui 4 
(4) joukkuetta.

Koulutustoiminta 
Suomen Käsipalloliiton valmennuskoulutus-
toimintaa on toteutettu pääosin Kisakalliossa. 
Valmentajakoulutuksessa käytetään Ruotsin 
Tränarskolan -mallia ja materiaaleja (lisenssi 
Ruotsista). Vuonna 2018 järjestettiin ensimmäinen 
suomenkielinen TS2-koulutus.

Vuonna 2018 järjestettiin käsipallo-ohjaajan 
Starttikurssi Paraisilla, Turussa, Riihimäellä, Vantaalla, 
Karjaalla sekä Porvoossa. 

Vuoden 2018 aikana Suomen käsipalloliiton, 
Ruotsin käsipalloliiton sekä Euroopan käsipallolii-
ton valmentajakoulutuksista valmistui yhteensä 155 
valmentajaa:

    2018 Yht.

Startti
Miehet 37

87Naiset 50

TS 1
Miehet 27

39Naiset 12

TS 2
Miehet 23

25Naiset 2

TS 3
Miehet 0

0Naiset 0

Master 
Coach

Miehet 4

4Naiset 0

  Yhteensä 155  

Syyskuussa pidettiin valmentajaseminaari, jonka 
luennoitsijana toimi tanskalainen Claus Dallgaard 
Hansen. Teemana seminaarissa oli lahjakkuuden tun-
nistaminen ja kehittäminen. Seminaarissa vieraili 
myös fysioterapeutti Aki-Matti Alanen Kisakalliosta 
puhumassa urheiluvammoista ja ennaltaehkäiseväs-
tä harjoittelusta sekä psykologi Kati Peltonen, joka 
piti luennon aivotärähdyksistä urheilussa.

Kansalliset kilpailut
Kauden 2017−2018 aikana pelattiin 2600 (2600) 
ottelua, joista 1950 (1800) oli junioreiden ja 650 
(800) aikuisten otteluita. 

Sarjoihin osallistui 266 (262) joukkuetta, joista 41 
(48) miesten, 27 (22) naisten ja 198 (192) juniorei-
den. Juniorijoukkueista 104 (100) oli poikien ja 94 
(92) tyttöjen.

Yleisömäärät kasvoivat naisten SM-sarjassa ja las-
kivat miesten SM-liigassa. Miesten SM-liigan ylei-
sömäärä oli kaudella 2017–2018 yhteensä 33 787 
(38 335) ja naisten SM-sarjassa 14 806 (12 021). 
Katsojaluku oli 48 593 (50 356). Miesten SM-liigan 
ottelukohtaiseksi yleisökeskiarvoksi tuli 248 (286). 
Naisten SM-sarjan keskiarvo oli 151 (125) katsojaa. 

Sjundeå IF järjesti Sjundeå Cupin 24.–26.5.2018. 
Jo 46. kerran järjestetyssä turnauksessa ratkais-
tiin Suomen ulkokenttämestaruudet ikäluokissa A–C. 
Sjundeå Cupiin ilmoittautui 284 (311) joukkuetta ja 
joukkueissa pelasi yhteensä 2896 (4300) pelaajaa. 
Otteluita oli 707 (796).
 
Folkhälsän oli näkyvästi turnauksessa Trygg idrott 
för alla -kampanjallaan.

Valiokunnat

Erotuomaritoiminta
Erotuomarivaliokunta työsti käsipalloerotuomarei-
den strategiaa. Strategian missiona on erotuomarei-
den määrän kasvu, laatu ja jatkuvuus. Visiona on kas-
vattaa käsipalloerotuomareiden määrää vastaamaan 
käsipallon harrastajien määrän kasvua sekä saavut-
taa tilanne, jossa erotuomareiden määrä mahdollistaa 
kilpailutilanteen erotuomareiden välillä.

Erotuomarivaliokunta on vastannut erotuomariston, 
tarkkailijoiden ja toimitsijoiden nimeämisestä liiton 
kilpailuihin. Valiokunta on ehdottanut kansainväliset 
erotuomarit ja tarkkailijat liittohallitukselle ja vastan-
nut erotuomariston kehittämisestä kaikilla tasoilla.
Erotuomaritoiminnan kehittämisessä ja koulutukses-
sa on edetty tarpeen mukaisilla toimenpiteillä, jotta 
nykytila ja tulevaisuus olisi turvattu

Valioerotuomareille pidettiin leiri Kisakalliossa 
elokuussa.

Erotuomarikerho, jolle jatko- ja peruskoulutus on 
ulkoistettu, on järjestänyt kauden aikana  kaksi 
alue-erotuomarien kertauskurssia ja yhden kaikille 
avoimen alkeiskurssin. Lisäksi B-ikäisten sääntökou-
lutusprojektia on jatkettu ja näistä nuorista on saatu 
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kymmenkunta uutta erotuomaria. Nuoria erotuoma-
reita on koulutettu ja tarkkailtu eri turnausten ja 
muutaman sarjapelin yhteydessä. Suurena haastee-
na on saada nämä uudet rekrytoidut erotuomarit jat-
kamaan myös seuraavalle kaudelle. Siihen tarvitaan 
kaikkien seurojen tuki.

Liiton kilpailutoiminnassa on mukana 95 (84) ero-
tuomaria, joista naisia 30 (27).

Kansainvälisesti kausi 2018 oli erittäin vilkas. 

Erotuomareista kokenein parimme Mikael Lindroos ja 
Jan-Erik Leandersson tuomitsivat useassa kovatasoi-
sessa miesten EHF Cup ja Champions Liigan ottelussa.

Erotuomaripari Miro Korja ja Christopher Metsämäki 
tuomitsivat EHF Cupin otteluissa.

Kansainväliset tarkkailijamme saivat tarkkailuteh-
täviä naisten Champions Liigassa, maaotteluissa ja 
Euroopan liiton Cupeissa. Päivi Mitrunen toimi IHF:n 
delegaattina naisten U20 MM-lopputurnauksessa 
Unkarissa.

Pohjoismainen yhteistyö on jatkunut erotuomareiden 
vaihdoilla. Erotuomareita on käynyt vuoden aikana 
Norjassa. Norjasta on vastaavasti käynyt erotuoma-
reita tuomitsemassa otteluita Suomessa.

Pohjoismainen erotuomarikokous pidettiin 
2.-4.3.2018 Norjassa. Mukana olivat kaikkien 
Pohjoismaiden erotuomaripäälliköt sekä EHF:n ero-
tuomaripäällikkö Dragan Nachevski sekä IHF:n ero-
tuomaripäällikkö Ramon Gallego.

Eri toimijoiden määrät vuoden lopussa 2018
 ● alue-erotuomarit  71 (73
 ● liittoerotuomarit 7 (10) 
 ● valioerotuomarit 17 (16)
 ● vain toimitsijoita 2 (2)
 ● vain delegaatteja 4 (7)

Kansainväliset erotuomarit 2018
 ● EHF-erotuomareina Mikael Lindroos & Jan-Erik 

Leandersson sekä Miro Korja & Christopher 
Metsämäki

 ● EHF-Candidates erotuomaripari Sami Kinnari & 
Johan Skogberg.

Kansainväliset tarkkailijat 2018
 ● Mona Förström
 ● Päivi Mitrunen
 ● Roger Sjölund

Kaikki erotuomarit ja tarkkailijat ovat allekirjoittaneet 
Käsipalloliiton Code of Conductin syksyllä 2018.
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Kurinpitovaliokunta 
Valiokunta käsitteli vuoden aikana kahdeksan toimi-
alaansa kuuluvaa tapausta, joista kuudessa päätök-
sen teki toimivaltansa mukaisesti kurinpitopäällikkö, 
yhdessä tapauksessa valiokunta ja yhden tapauk-
sen valituksen käsitteli liittohallitus. Päätöksenteko 
tapahtui pääasiassa asiakirjojen perusteella. Lisäksi 
valiokunta antoi pyydettäessä lausuntoja liiton eri 
säännöistä ja niiden tulkinnoista.

Ansiomerkkivaliokunta 
Vuoden 2018 aikana myönnettiin seuraavat Suomen 
Käsipalloliiton ansiomerkit:

 ● kultainen ansiomerkki 4 kpl
 ● hopeinen ansiomerkki 2 kpl
 ● pronssinen plaketti 6 kpl

Lista ansiomerkkien saaneista on luettavissa 
Käsipalloliiton nettisivuilla: 
http://finnhandball.net/suomen-kasipalloliitto/
ansiomerkit/

Seuratoiminnan kehittäminen
Käsipalloliitto on mukana Olympiakomitean ja lajiliit-
tojen seuratoiminnan laatuohjelmassa, jota kutsu-
taan Tähtiseura-ohjelmaksi. Ohjelma toimii työkaluna 
lasten ja nuorten, aikuisten harrastetoiminnan ja/tai 
huippu-urheilun kehittämisessä seurassa. 

Tähtiseuramerkit luovutettiin lasten ja nuorten 
-osion kriteerien täyttämisestä Porvoon Akillekselle 
ja Sjundeå IF:lle. 

Seurakäyntejä liitto toteutti keväällä 2018 seitse-
mään seuraan.
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Antidoping 
Suomen Käsipalloliitto on sitoutunut noudatta-
maan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antido-
ping -säännöstöä sekä Kansainvälisen käsipallolii-
ton (IHF) ja Euroopan käsipalloliiton (EHF) antidoping 
-säännöstöjä.

Liitto järjesti antidopingkoulutusta mm. nuorten maa-
joukkueiden suurleirillä. Kielletyt aineet ja menetel-
mät -opasta jaettiin pelaajille. Antidoping-asiat ovat 
esillä myös liiton valmentajakoulutuksissa.

ADT teetti vuoden aikana 84 (92) testiä: 38 (40) 
kilpailuissa ja 46 (52) kilpailujen ulkopuolella.  
Käsipallossa oli yksi doping-tapaus kielletyn lääkeai-
neen käytöstä. 

Käsipalloliiton liiton sivuilla on linkit kaikkeen olen-
naisimpaan tietoon antidopingasioissa sekä muihin 
urheilurikkomuksiin (esim. kilpailumanipulaatio) liitty-
vissä asioissa. 

Käsipalloliiton antidopingtoiminta arvioitiin erinomai-
seksi Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) 
vuonna 2018 tekemässä selvityksessä.
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Tulosliite 2018

Miehet maaottelut 2018

MM2019-karsinta

4.1. Suomi-Slovakia 22–27

7.1. Slovakia-Suomi 24–16

11.1. Suomi-
Luxemburg

30–25

13.1. Venäjä-Suomi 36–26

EM2020-karsinta

24.10. Tšekki-Suomi 31–27

27.10. Suomi-
ValkoVenäjä

20–27

Maaottelut

4.4. Suomi-Georgia 2 31–26

5.4. Suomi-Italia 28–35

6.4. Suomi-Georgia 19–21

6.10. Suomi-Färsaaret 29–24

7.10. Suomi-Färsaaret 27–25

20.10. Suomi-Japani 30–28

21.10. Suomi-Japani 17–23

Naiset maaottelut 2018

MM-esikarsinta 2018

30.11. Färsaaret-Suomi 19–22

1.12. Suomi-Sveitsi 10–21

2.12. Suomi-Liettua 25–35

Unkari

26.9. Suomi-Kiina 25–31

28.9. Suomi-Kroatia 19–21

30.9. Suomi-Kiina 24–21

P98 maaottelut 2018

M20 Championships, Skopje, Makedonia

20.7. Suomi-Eesti 21–32

21.7. Liettua-Suomi 21–21

23.7. Färsaaret-Suomi 24–29

24.7. Suomi-Valko-Venäjä 20–39

26.7. Suomi-Kreikka 21–35

28.7. Suomi-Iso-Britannia 36–22

29.7. Suomi-Kreikka 23–26

Interamnia GP Tournament, Italia

6.7. Italia-Suomi 34–29

7.7. Puola-Suomi 36–22

8.7. Suomi-Kreikka 27–32

P00 maaottelut 2018

M18 Championships, Tbilisi, Georgia

10.8. Suomi-Georgia 25–25

13.8. Italia-Suomi 17–32

14.8. Suomi-Valko-Venäjä 35–19

16.8. Suomi-Kreikka 22–30

18.8. Luxemburg-Suomi 33–26

19.8. Georgia-Suomi 23–22

Sparkassen-Cup, Merzig, Saksa

27.12. Sveitsi-Suomi 23–20

28.12. Saksa-Suomi 29-8

28.12. Tšekki-Suomi 25–19

29.12. Suomi-Hollanti 22–35

29.12. Saarland-Suomi 33–25
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T00 maaottelut 2018

Janis Grinbergas -turnaus, Liettua

26.10. Suomi-Ukraina 27–29

27.10. Liettua99-Suomi 33–27

28.10. Liettua00-Suomi 24–21

T02 maaottelut 2018

European Open, Göteborg, Ruotsi

2.7. Islanti-Suomi 10–13 

2.7. Suomi-Azerbajdan 17–18 

3.7. Suomi-Espanja 12–24 

3.7. Suomi-Ranska 8-19 

4.7. Suomi-Slovakia 15–19 

4.7. Venäjä-Suomi 27–15 

5.7. Viro-Suomi 9-19 

6.7. Färsaaret-Suomi 14–20
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Käsipallo on maailman vauhdikkain ja monipuolisin pallopeli.

Suomen Käsipalloliiton tavoitteena on huolehtia lajin jatkuvuudesta sekä lisätä lajin tunnettuutta.  

Viemme suomalaista huippukäsipalloa maailmalle ja panostamme nuorisoon käsipallon tulevaisuutta 

ajatellen. Kehitämme myös harrastekäsipalloa, jotta käsipallo olisi lajina jokaisen saavutettavissa. 

Toimintamme kiteytyy kolmeen sanaan: huipulle, harrastaen ja intohimolla.  

Suomen Käsipalloliitto ry
Valimotie 10

00380 Helsinki

www.finnhandball.net
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