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Vuosi 2020 toi koronapandemian 
myötä uuden ulottuvuuden, jonka 
myötä moni suunnitelma meni uusiksi. 
Treenejä, leirejä ja pelejä jouduttiin 
siirtämään, kun käsipallomaailma 
hiljeni muiden urheilulajien ja muun 
maailman rinnalla. Odotimme kaikkien 
aikojen käsipallokevättä, mutta toisin 
kävi. Syksyllä pääsimme jälleen uuteen 
vauhtiin, joskin koronatilanne vaikut-
taa edelleen tulevaisuuteemme.

Toiminnan keskiöön on noussut yhä 
vahvemmin vastuullisuus, välittämi-
nen ja yhteisöllisyys. Näihin teemoi-
hin kuuluvat niin urheilun turvallisuus 
kuin ilo ja positiiviset elämykset sekä 
kaiken kiusaamisen, häirinnän ja 
epäasiallisen käytöksen kitkeminen 
toiminnasta.

Suomalaisen käsipalloilun yhtenä joh-
tavana teemana on jokaisen yhdenver-
tainen arvostus ja pelin kunnioittami-
nen. Vuonna 2019 aloitetun Käsipallo 
kuuluu kaikille #respect -kampanjan 
yhtenä sanomana onkin kohdata jokai-

nen ihminen sellaisena kuin hän on ja 
arvostaa kaikkia yhdenvertaisesti. 

Mitä vuosi 2021 tuokaan tullessaan, 
edessä on joka tapauksessa juhlavuosi, 
kun Suomen Käsipalloliitto viettää 
80-vuotisjuhlavuottaan. Samalla 
juhlitaan Euroopan Käsipalloliittoa 
(EHF), jota Suomen Käsipalloliittokin oli 
30 vuotta sitten perustamassa.

Toivottavasti pääsemme myös 
tekemään kaikkien aikojen uutta 
käsipallovuotta.

Kohti uutta ja tulevaa

Päivi Mitrunen
toiminnanjohtaja
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Käsipallo vuonna 2021

Suomalainen käsipalloilu jatkaa liiton 
strategian mukaisesti panostaen 
painopistealueisiin, jotka ovat tavoit-
teellisuus urheilussa, jatkuvuus ja 
ammattimaisuus. 

Vuonna 2021 jatketaan seuraavia 
liiton strategisia hankkeita: 

 ● seuratoiminnan kehitys
 ● valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 

tehostaminen 
 ● harrastekäsipallon edistäminen 

Painopistealueita ovat:
 ● pitkäjänteinen valmennuksen kehit-

täminen liiton valmennuskeskuksen 
Kisakallion kanssa

 ● Käsipallo Akatemia ja 
Yläkoululeiritoiminta

 ● digitaalinen oppimisalusta, 
SMART-projekti

 ● Tähtiseura-ohjelman käsipallon 
huippu-urheilun laatutekijät 
vahvistetaan ja ensimmäiset seurat 
kutsutaan mukaan suorittamaan 
merkkiä

 ● Live Score -palvelu käyttöön  
laajasti kaikissa sarjoissa

 ● Vastuullisuustyö

Tavoitteellisuus 
urheilussa
Maajoukkuetoiminta jatkuu suunnitel-
lusti aikuis- ja juniori-ikäisten maajouk-
kueissa. Toimivat maajoukkueet luovat 
pelaajillemme ja valmentajillemme 
perustan mielekkääseen ja tavoitteelli-
seen urakehitykseen lajin parissa. 

Miesten maajoukkueen lähitavoitteeksi 
on asetettu vuoden 2022 EM-kisojen 
lopputurnauspaikka. Pidemmän ajan 
tavoitteena on vuoden 2024 EM-kiso-
jen lopputurnauspaikka. 

Naisten maajoukkueen lähivuosien 
tavoitteeksi on asetettu nousu 24 
parhaan maan joukkoon ja EM-loppu-
turnausedustus vuonna 2024. 
Juniorimaajoukkueiden tavoitteina 
on nousta Championship-tasolta 
Euro-tasolle.

Jatkuvuus

Käsipalloliiton voimassa olevan 
strategian mukaan harrastajapohjan 
kasvattaminen on yksi liiton toiminnan 
kulmakivistä. Haastajasarjatoiminnan 
tuominen kilpasarjojen rinnalle on 
kasvattanut viime vuosina joukkuei-
den määrää. Kaudella 2020–2021 
joukkuemäärä on 300 (edellisenä 
vuonna 290).

School Tour on edelleen liiton tärkein 
ja toimivin pelaajarekrytoinnin työkalu. 
LähiTapiola School Tour -toiminnan 
tavoitteena on kasvattaa lajin harras-
tajapohjaa sekä lisätä lasten harraste-
liikuntaa lajiin perehdyttämisen kautta 
kouluissa. Vuonna 2021 toimintaa 
suunnataan entistä enemmän esi-
koulu- ja ala-asteikäisille. Toiminnan 
tehokkuutta mitataan seuroissa mm. 
harrastajamäärien kasvulla. Seuroja 
kannustetaan myös ylittämään oman 
kuntansa rajat ja viemään toimintaa 
uusille alueille.

Jatkuvuuden kannalta tärkeässä 
roolissa on juniorivalmentajien osaami-
sen ja laadun varmistaminen. Valmen-
nuskoulutusta jatketaan ja koulutusta 
kehitetään edelleen.

Ammattimaisuus

Käsipalloliitto kehittää valmennus- ja 
nuorisotyötä ammattimaisella ja 
laadukkaalla otteella. Valmennuspääl-
likkö Ken Sirenius johtaa sekä liiton 
valmennustoimintaa että Käsipallo 
Akatemian toimintaa. Koulutuspäällik-
kö Jaakko Horelli vastaa liiton kou-
lutustoiminnasta, nuorisotoiminnasta 
sekä Yläkoululeiritoiminnasta. Seura- ja 
kilpailutoiminnan kehittämisestä vas-
taa kilpailupäällikkö Taneli Tiilikainen. 
Lähivuosien tavoitteena on varmistaa 
mahdollisuus 1–2 olympiavalmentajalle. 
Kisakallion Urheiluopisto toimii liiton 
valmennuskeskuksena.

Tähtiseuraohjelma 

Käsipalloliitto on mukana seuratoi-
minnan Tähtiseura-laatuohjelmassa, 
joka on lajiliittojen ja Olympiakomitean 
yhteinen ohjelma. Tähtiseura-ohjelman 
tavoitteena on kehittää suomalaisia 
urheiluseuroja sekä mahdollistaa seu-
rojen kehittymistä lasten ja nuorten 
urheilussa, aikuisten harrasteurheilus-
sa ja/tai huippu-urheilussa.

Tähtiseuraohjelman yhteisten kehitys-
päivien ohella liitto kustantaa tähti-
seuroilleen osallistumisen Tähtiseura-
päivät -tapahtumaan, joka on kaikkien 
lajien tähtiseurojen valtakunnallinen 
kohtaamispäivä. Seuraava Tähtiseura-
päivät järjestetään 2.–3.10.2021. 

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kai-
kille urheiluseuroille. Liiton tavoitteena 
on houkutella lisää jäsenseurojaan 
hyödyntämään verkkopalvelua, vaikka 
seuralla ei vielä olisikaan aikomukse-
naan tavoitella tähtimerkkiä. Tähti-
seura-verkkopalvelussa seurat voivat 

itsenäisesti palvelun työkaluja hyödyn-
täen –– tai halutessaan yhteistyössä 
liiton kanssa – kehittää toimintaansa.

Käsipallon huippu-urheilun laatutekijät 
vahvistetaan toimintavuoden aikana ja 
ensimmäiset seurat kutsutaan mukaan 
suorittamaan merkkiä. Kutsuttavilla 
seuroilla tulee olla määriteltyjen 
huippu-urheilun peruskriteerien 
täyttymisen lisäksi suoritettuna lasten 
ja nuorten osa-alueen Tähtimerkki. 
Tavoitteena on lisäksi kaksi uutta 
tähtimerkkiä lasten ja nuorten ja/tai 
aikuisten osiossa.

Käsipallon tähtiseuroja ovat tällä het-
kellä Dicken, Porvoon Akilles ja Sjundeå 
IF. Joukkueet ovat saavuttaneet lasten 
ja nuorten toiminnan tähtimerkin ja 
Dicken lisäksi aikuisten harrastetoimin-
nan tähtimerkin.

Käsipalloforum

Kerran vuodessa, kauden alussa järjes-
tettävän Käsipalloforumin ajatuksena 
on kutsua seurojen avainhenkilöitä 
keskustelemaan suomalaisen käsipal-
lon nykytilasta, tavoitteista ja käytän-
nön toimenpiteistä, jotka koskevat niin 
huippu-, juniori- kuin harrasteurheilua. 
Forumissa kuullaan myös mielenkiintoi-
sia ulkopuolisia luennoitsijoita.
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Huippukäsipallo

Huippu-urheilussa tärkeitä kumppa-
neitamme ovat käsipalloseurojen ja 
Olympiakomitean lisäksi liiton valmen-
nuskeskus Kisakallion Urheiluopisto, 
koululaitos, Pääkaupunkiseudun urhei-
luakatemia URHEA, puolustusvoimat, 
kunnat sekä Euroopan Käsipalloliitto 
EHF ja Kansainvälinen käsipalloliitto 
IHF.

Miesten ja naisten 
pääsarjat
Miesten ja naisten pääsarjat ovat 
maajoukkueiden ohella huippu-
käsipallon näkyvin muoto Suomessa. 
Sarjajärjestelmiä ja ottelutapahtumia 
kehitetään siten, että ottelut olisivat 
merkityksellisiä ja ne näyttäytyi-
sivät laadukkaina ja kiinnostavina 
huippu-urheilutapahtumina.

Viime vuosina kärkiseurat ovat 
lähestyneet hyvää eurooppalaista 
tasoa osallistumalla eurocupeihin ja 
saavuttamalla hyviä tuloksia. Samaan 
aikaan joukkueiden määrä on kuitenkin 

vähentynyt sarjoissa. Toimintavuoden 
2021 tavoitteena on löytää malli, jolla 
huippua voitaisiin edelleen kehittää 
siten, että myös jatkuvuus on turvattu.
 
Esimerkkinä uudenlaisesta ajattelu-
tavasta jatkuvuuden turvaamiseksi 
on ollut virolaisen HC Tallinn -seuran 
osallistuminen miesten SM-liigan 
runkosarjaan kaudella 2020–2021. 
Vuoden 2021 aikana selvitetään myös, 
minkälaisella organisaatiomallilla 
SM-liigaa ja SM-sarjaa olisi tehokkaam-
paa kehittää.

Työkalut
 ● SM-lisenssi sekä toimintaohjeet 

otteluissa
 ● SM-liigan ja SM-sarjan organisaatio-

mallien kehittäminen
 ● Huippu-urheilun laatutekijät 

Tähtiseuraohjelmassa

Yhteistyöllä lisää näkyvyyttä

Miesten SM-liigan ja naisten 
SM-sarjan kaikki ottelut striima-
taan SolidSportin alustalle. Katsoja 
voi valita ostaako yksittäisen otte-
lun vai kuukausikannattajuuden, 
jolla näkee kyseisen sarjan kaikki 
ottelut. Seuroille tilitetään sovittu 
osuus tuotoista. 

Kaudella 2020–2021 seuroille 
tarjotaan mahdollisuutta ottaa 
otteluselostus käyttöön ja siten 
tehdä entistä laadukkaampi 
tuotanto otteluista. Selostuk-
sen toteuttamiseen teknisen 
välineistön tarjoaa SolidSport. 
Selostajat tulevat Laajasalon 
urheilutoimittajakoulusta ja 
heidän mahdolliset matkakulunsa 
korvaa liitto runkosarjan osalta. 
Seuralta lähetykseen pyydetään 
asiantuntijakommentaattori. Osa 
seuroista on jo aiemmin käyt-
tänyt selostusta otteluissaan, 
mutta nyt tarkoitus on saada 
tämä elementti vielä laajemmin 

käyttöön ja tehdä ottelun katso-
minen mielenkiintoisemmaksi.

Liitolla on käytössään myös 
videopankki, johon ottelut tallen-
netaan ja josta ne ovat katselta-
vissa rajatuille käyttäjäryhmille, 
kuten SM-seuroille, erotuomareille 
ja maajoukkuevalmentajille. 
Kauden 2020–2021 aikana on 
rakennettu rajapinta, jonka avulla 
videot siirtyvät automaattisesti 
SolidSportista videopalveluun eikä 
seurojen tarvitse enää ladata niitä 
sinne.

SM-joukkueet jatkavat edelleen 
SidelineSportsin XPS-analyysityö-
kalun käyttöä, joka mahdollistaa 
valmennukselle digitaalisen 
analyysityökalun käytön. Analyysi-
työkalun lisenssimaksut katetaan 
suurelta osin liiton toimesta.

Miesten SM-liiga 
SM-liigan sarjajärjestelmä 2021–2022 
päätetään keväällä 2021. Kaudella 
2020–2021 SM-liigassa on kahdeksan 
joukkuetta, joista HC Tallinn osallistuu 
vain runkosarjaan.

EHF European Cupiin ilmoittautui kol-
me joukkuetta Suomesta: BK-46, Cocks 
ja HIFK. Myös HC Tallinn ilmoittautui 
samaan kilpailuun Viron kiintiöstä.

SM-liigaotteluissa kolme parasta 
pelaajaa saa LähiTapiola-tähtiä. 
Eniten tähtiä kerryttänyt nimetään 
kuukauden LähiTapiola-tähtipelaa-
jaksi. Kauden päätteeksi palkitaan 
eniten tähtiä kerännyt pelaaja vuoden 
LähiTapiola-tähtipelaajana.

Naisten SM-sarja
SM-sarjan sarjajärjestelmä 2021–2022 
päätetään keväällä 2021. Kaudella 
2020-21 SM-sarjaan osallistuu kuusi 
joukkuetta. Eurocupeissa ei kau-
della 2020–2021 nähdä joukkueita 
SM-sarjasta.

LähiTapiola-tähtipelaajat valitaan 
kauden aikana samalla periaatteella 
kuin miesten SM-liigassakin.
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Maajoukkueet 

Naisten maajoukkue 
Naisten maajoukkueen päävalmen-
tajana toimii Tomas Westerlund, 
apuvalmentajana Ken Sirenius ja 
maalivahtivalmentajana Vanja Radic. 
Koronaepidemian aiheuttaman kil-
pailuotteluiden peruuntumisten takia 
tavoitteena on rakentaa joukkueen 
kanssa uusi startti vuonna 2021. 

Nuorella maajoukkueella on menossa 
useamman vuoden kestävä kehitys-
projekti, jolla saavutetaan Euroopan 
huippumaat. Naisten maajoukkueen 
ohjelma vuonna 2021 muodostuu 
harjoitusleireistä naisten National 
Team Weekin aikana sekä MM playoff 
-vaiheesta huhtikuussa, mikäli joukkue 
selvittää tiensä sinne joulukuussa 
2020 pelattavasta karsintaturnauk-
sesta. Kesäkuussa joukkue osallistuu 
suunnitelmien mukaan EM-esikarsin-
toihin, joista voittaja etenee EM-kar-
sinnan lohkovaiheeseen. Lohkovaihe 
alkaa syksyllä 2021. 

Joukkueen pitkän tähtäimen tavoittee-
na on selvittää tie EM-lopputurnauk-
seen vuonna 2024, jolloin mukana on 
ensimmäistä kertaa 24 maata nykyisen 
16 sijasta. 

Miesten maajoukkue 
Miesten maajoukkue tavoittelee 
vahvan valmennustiimin johdolla 
menestystä. Päävalmentajana toimii 
kokenut ruotsalainen Ola Lindgren. 
Valmennustiimiin kuuluu myös apuval-
mentaja Teddy Nordling ja maalivahti-
valmentaja Vanja Radic. 

Keväällä 2021 maajoukkue jatkaa 
syksyllä 2020 alkaneita EM-karsintoja 
tavoitteenaan vuoden 2022 EM-lop-
puturnauspaikka. Suomen lohkossa 
ovat maailmanmestari Tanska sekä 
arvokisakävijät Sveitsi ja Pohjois-Ma-
kedonia. Karsintalohkon kaksi parasta 
joukkuetta jatkavat kesäkuussa 
pelattavaan playoff-vaiheeseen, josta 
voittaja etenee tammikuussa 2022 
pelattavaan lopputurnaukseen. 

Maajoukkueen leiritys tapahtuu 
Käsipalloliiton valmennuskeskuksessa 
Kisakalliossa Lohjalla. Maajoukkueleirit 
järjestetään pääosin karsintaottelujen 
yhteydessä National Team Weekin 
aikana. 

Nuorten maajoukkueet 
Maajoukkuetoiminta on kevätpainot-
teista. Maajoukkuekonseptia noudat-
tavat kaikki nuorten maajoukkueet, 

tähtäimessä aikuisten maajoukkue. 
Sekä poikamaajoukkueiden että 
tyttömaajoukkueiden viisipäiväiset 
leirit ovat Kisakalliossa tammikuussa, 
kesäkuussa ja elokuussa. 

T02-maajoukkue
T02-maajoukkueen päävalmentajana 
toimii Nils Kühr ja apuvalmentajana 
Tomas Mecklin. Maajoukkue osallistuu 
heinäkuussa pelattaviin B-EM -kilpai-
luihin. Kyseessä on joukkueen toiset 
B-EM -kilpailut.

P02-maajoukkue 
P02-maajoukkueen päävalmentajana 
toimii Toni Kallio ja apuvalmentajana 
Beatrix Nagy. Maajoukkueen pääta-
voite vuonna 2021 on kesältä 2020 
elokuulle siirretyt B-EM -kilpailut. 

T04-maajoukkue 
T04-maajoukkueen päävalmentajana 
toimii Sam Kihlstedt. Maajoukkueen 
kilpailutoiminta alkaa kesällä 2021. 
Joukkueella on silloin takana kolme 
vuotta yläkoulutoimintaa ja 16 ylä-
koululeiriä. Joukkueen ensimmäinen 
kilpailullinen tavoite on kesän 2021 
B-EM -kilpailut. 

P04-maajoukkue
P04-maajoukkueen kilpailutoiminta 
alkaa kesällä 2021. Joukkueella on 
silloin takana kolme vuotta yläkoulu-
leiritoimintaa ja 14 yläkoululeiriä. 
Joukkueen ensimmäinen kilpailullinen 
tavoite on kesän 2021 European Open 
Göteborgissa Ruotsissa.

Käsipalloilijan urapolku

Kehittämistyön ytimessä on urheilijan 
valmennusarki. Käsipalloliiton ja 
Olympiakomitean yhteistyössä laatima 
Käsipalloilijan urapolku on kuvaus 
siitä, kuinka nuoren käsipalloilijan 
matka kohti maailman huippua tulisi 
lajissa parhaimmillaan rakentaa. Polku 
luo myös kuvaa eri vaiheissa olevien 
toimijoiden rooleista ja yhteistyötar-
peista. Samalla se taustoittaa ja ottaa 
kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan 
olisi kyseisessä lajissa tarkoituksen-
mukaista tehdä esimerkiksi urheilun ja 
opiskelun yhteensovittamisessa.

Yläkoululeiritys

Yläkoululeiritykset ovat osa maajouk-
kuepolkua, jonka tarkoituksena on 
auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. 
Leiritykset ovat Olympiakomitean 

koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, 
jonka järjestävät yhteistyössä urheilu-
opistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. 
Käsipalloliiton yhteistyökumppani 
yläkoululeirityksessä on Kisakallion 
Urheiluopisto.

Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa 
huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän 
valmentautumistaan sekä tukea 
urheilijoiden opiskelua. Leirityksissä 
urheilijat saavat apua fysiikkaharjoitte-
luun, ravitsemukseen sekä henkiseen 
valmentautumiseen Kisakallion sekä 
Helsingin Urheiluakatemian (URHEA) 
ammattilaisilta.

Yläkoululeirityksiä järjestetään koulu-
lukuvuoden aikana elo-toukokuussa 
neljä kertaa. Leiritysten lisäksi kesällä 
järjestetään yksi kilpailumatka maail-
man suurimpaan käsipallon junioritur-
naukseen Partille Cupiin, Göteborgiin. 
Jokaiselle leirille osallistuu yli 40 poika- 
ja tyttöpelaajaa. 

Pelaajat leireille valitaan yhteistyössä 
liiton ja seurojen valmentajien kanssa.

Yläkoululeirityksen kautta Käsipallo-
liitto haluaa valmistaa potentiaalisia 
pelaajia Käsipallo Akatemiaa ja 

maajoukkuetoimintaa varten. Nuoret 
saavat näin henkilökohtaista ja laa-
dukasta valmennusta seuratoiminnan 
ulkopuolella.

#whatsimportantnow  

Helsingin Käsipallo 
Akatemia 

Käsipallo Akatemia on tärkeä osa 
pelaajapolun valintavaihetta, jossa 
urheilijan tulee nostaa harjoittelun 
määrää ja harjoitella laadukkaasti. 
Tähän vaikuttaa urheilijan arki, johon 
kuuluu opiskelu, ruoka, harjoittelu, lepo 
sekä vapaa-aika. Käsipallo Akatemia 
tarjoaa pelaajille kokonaisuuden, joka 
on hallittu ja optimoitu urheilijan 
kehittymistä varten. 

Akatemian päävalmentajana toimii 
Björn Monnberg. Tehtävän on 
mahdollistanut Olympiakomitean 
Käsipalloliitolle myöntämä Nuorten 
Olympiavalmentaja (NOVI) -tuki. 
Valmennustiimiin kuuluvat myös Nils 

Kühr, Jaakko Horelli, Ken Sirenius 
sekä Vanja Radic. 

Helsingin Käsipallo Akatemia toimii 
yhteistyössä Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemia URHEAn sekä siihen 
kuuluvien oppilaitosten kanssa. Akate-
mian alkuvaiheessa pelaajia on mukana 

neljästä koulusta: Mäkelänrinteen urhei-
lulukiosta, Brändö Idrottsgymnasiumis-
ta, Yrkesinstitutet Prakticumista sekä 
Stadin Ammatti opistosta. Akatemia 
harjoittelee kolmessa paikassa: Arcada-
hallenissa, Kumpulan liikuntakeskus 
Unisportissa sekä Stadin ammattiopisto 
Vallila Cross Fitissa.
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Treeniä, koulua & lepoa

Syksyllä 2019 opiskelun aloit-
tanut Hanna Nyman (Dicken) 
pitää Käsipallo Akatemiaa erittäin 
hyvänä mahdollisuutena yhdistää 
lukio-opinnot ja käsipallo. 

Seitsemänvuotiaana käsipallohar-
rastuksen aloittanut Hanna siirtyi 
Käsipallo Akatemiaan luontevasti 
Brändö Idrottsgymnasiumista. 
”Meillä on todella kiva porukka 
ja hyvä yhteishenki. Olemme 
yksi joukkue ja hyviä kavereita”, 
Hanna sanoo. 

Käsipallo Akatemiassa käsipalloili-
jat treenaavat kaksi kertaa päiväs-
sä yhteensä kahdeksan kertaa 
viikossa. Päälle tulevat treenit 
oman seurajoukkueen kanssa. 
”Päivät ovat pitkiä, mutta hyvin 
menee, kun kaikki arjen palaset 
loksahtelevat kohdilleen”, Hanna 
hymyilee.

”Valmentajat seuraavat treenien 
määrää, jota voidaan sopeuttaa 
oman jaksamisen mukaan. Opin-
not ja harjoittelu sopivat tällä 
kombinaatiolla hyvin yhteen. 
Myös opettajat ymmärtävät, 
että meillä on paljon treenejä ja 
antavat tarpeen mukaan lisäaikaa 
tehtävien tekemiseen.”

Hannan tavoitteena on suorittaa 
lukio kolmessa vuodessa. Lukion 
jälkeen tavoitteena on päästä 
pelaamaan esimerkiksi Tanskaan 
tai Norjaan. 

Antidoping-toiminta

Suomen Käsipalloliitto ei hyväksy dopingin käyttöä urheilussa. 
Omalla toiminnallaan liitto haluaa varmistaa, ettei doping saa lajissa 
jalansijaa. Koulutuksella, viestinnällä sekä säännöstöillä ja sopimuk-
silla sitoutetaan seurat, pelaajat, valmentajat sekä muut taustahen-
kilöt antidoping-ohjelmaan. Säännöissä määrätään vuodesta 2021 
alkaen, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen 
antidopingsäännöstössä mainittu elin.

Liiton kilpailupäällikkö, koulutuspäällikkö ja valmennuspäällikkö ovat 
käyneet antidoping-kouluttajakoulutuksen ja osallistuvat säännöl-
lisesti täydennyskoulutukseen. Nuorten maajoukkueleirille tilataan 
lisäksi vuosittain SUEKin antidopingkouluttaja. Myös Käsipalloliiton 
toimi- ja luottamushenkilöt suorittavat Puhtaasti paras -verkkokoulu-
tuksen toimintavuoden 2021 aikana.

Suomen Käsipalloliitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutu-
neet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, 
Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean, 
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten Käsipallo-
liittojen (IHF ja EHF) antidopingsäännöstöihin sekä Suomen allekir-
joittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sään-
töihin. Käsipallon harrastajien sitouttaminen sääntöihin tapahtuu 
lisenssin oston yhteydessä.

Harrastekäsipallo

SM-liigasta ja SM-sarjasta tuttu Live 
Score on kaudesta 2020–2021 mah-
dollinen kaikissa sarjoissa. Pöytäkirjan 
laatimisen siirtyminen digitaaliseksi 
mahdollistaa ottelun tapahtumien 
reaaliaikaisen seurannan.

Seuroja kannustetaan ottamaan Live 
Score käyttöön ja näin luopumaan 
paperisista pöytäkirjoista. Seuraavan 
toimintavuoden aikana tarkastellaan 
mahdollisuuksia laajentaa Live Scoren 
käyttöä entisestään ottamalla se 
käyttöön kaikissa otteluissa joidenkin 
sarjojen osalta.

Aikuisten sarjat
Naisten 2. divisioona ja miesten 3. 
divisioona ovat liiton alimpia sarjoja. 
Näissä harrastesarjoissa kustannukset 
ovat alhaisempia ja ottelumäärä maltil-
lisempi kuin kilpasarjoissa. Lisenssien 
hinnat ovat myös kohtuulliset.

Naisten 2. divisioona on viime vuosina 
vakiintunut ja joukkueita on löytynyt 
riittävästi sarjan läpiviemiseen. Kauden 

2020–2021 on aloittanut seitsemän 
joukkuetta. Miesten puolella joukkue-
määrät ovat hieman vähentyneet viime 
vuosina, mutta kaudella 2020–2021 
mukana on kuusi joukkuetta, mikä on 
kaksi enemmän kuin edellisellä kaudella.

Seniori-ikäisten SM-turnauksia järjes-
tetään useammissa luokissa. Keväällä 
2021 on tarkoitus järjestää sarjat 
35-vuotiaissa naisissa sekä 35-, 50- ja 
60-vuotiaissa miehissä, joista jälkim-
mäinen olisi laatuaan ensimmäinen 
turnaus.

Huippukäsipallon ja harrastekäsipal-
lon rajapinnassa miehillä on 1. ja 2. 
divisioona ja naisilla 1. divisioona. 
Miesten 1. divisioonassa on kaudella 
2020–2021 mukana 11 joukkuetta ja 
2. divisioonassa 6 joukkuetta. Naisten 
1. divisioonassa on 11 joukkuetta, 
joista kaksi osallistuu SM-tasonmit-
taussarjaan keväällä 2021.

Lasten ja nuorten sarjat
Lasten ja nuorten sarjoissa jatketaan 
kilpa- ja haastajasarjojen kehittämistä 
rinnakkain. Juniorisarjojen joukkue-
määrät ovat kasvaneet vuosi vuodelta 
ja lisäys on tullut nimenomaan haas-
tajasarjajoukkueiden määrän lisäänty-
misenä. Kaudella 2020–2021 haasta-
jasarja on ensimmäistä kertaa tarjolla 
kaikissa ikäluokissa B:stä F-junioreihin.

Haastajasarjoissa ei ylläpidetä sarja-
taulukoita, ja parhaat pelaajat tulee 
kiinnittää kilpasarjan joukkueeseen. 
Otteluohjelma laaditaan siten, että 
joukkue voi pelata samana päivänä 
peräkkäin sekä kilpa- että haastajasar-
jan ottelun. Näiden lisäksi joustavat 
pelaajasäännöt tähtäävät siihen, että 
seura pystyy järjestämään kilpa- ja 
haastajasarjan joukkuetoiminnan siten 
kuin se olisi yksi joukkue.

F-juniorit jatkavat pienellä kentällä 
pelaamista 4+1 -pelaajalla. Liitto uusi 
tälle kaudelle peluuttamiseen liittyviä 
ohjeistuksiaan sekä sääntötulkintoja 

nuorimpien ikäluokkien kohdalla tarkoi-
tuksena turvata aktiivinen pelitapa ja 
mahdollisimman monet pallokosketuk-
set. E-juniorit jatkavat 5+1 -pelaajalla, 
kunnes D-junioreissa siirrytään 6+1 
-pelaajaan.

Käsipalloliitto pyrkii poistamaan esteet 
pelaamiselle. Kilpailusäännöt tukevat 
pelaajien joustavaa liikkumista eri sar-
jojen ja joukkueiden välillä. Poikkeus-
lupia myönnetään tietyissä tapauksis-
sa kevyellä ilmoitusmenettelyllä.

Käsipallosta on moneksi
Liitto tukee kysynnän ja resurssien 
mukaan käsipallon pelaamisen eri 
muotoja. Beach Handball, ulkokäsipallo 
Goalcha, minikäsipallo, koulukäsipallo 
sekä erityisryhmien käsipallo kuuluvat 
tapahtumiin, joita liitto ja seurat 
järjestävät.
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LähiTapiola School Tour

LähiTapiola on 
toiminut suoma-
laisen juniorikäsipallon ja School Tour 
-kiertueen yhteistyökumppanina yli 
kymmenen vuotta. Pitkäjänteinen 
yhteistyö rakentuu yhteisille arvoille, 
joilla halutaan edistää yhdenvertaista 
mahdollisuutta liikuntaan, yhteisöl-
lisyyttä, toisten kunnioittamista ja 
reilua peliä sekä #respect-teemaa.

School Tour on Suomen Käsipalloliiton 
pelaajarekrytointijärjestelmä, jota liitto 
koordinoi sekä rahoittaa ja toteuttaa 
yhteistyössä seurojen kanssa. School 
Tour -kouluvierailut ovat erittäin tärkeä 
uusien pelaajien rekrytointimuoto, 
sillä kouluvierailut ovat tavoittaneet 
vuosittain noin 20 000 lasta ja 150 
koulua. Vuoden 2021 tavoitteena on 
30 000 koululaisen kohtaaminen

School Tour toimii Käsipalloliiton 
School Tour Managerin ja seurojen 
Assistenttien toimesta. School Tourin 

vastuuhenkilönä liitossa toimii liiton 
koulutuspäällikkö apunaan School Tour 
manageri. Yhdessä he koordinoivat 
School Tourin toteutumista ja kehittä-
vät toimintaa seurojen kanssa.

LähiTapiolan ja Käsipalloliiton 
kumppanuus näkyy kouluille jäävissä 
School Tour -palloissa. Koulukäsipal-
lon ohella LähiTapiola on mukana 
nuorten Final Four -lopputurnausten 
yhteistyökumppanina. 

Koulukäsipallo

Suomen Käsipalloliitto järjestää 
koulukäsipallosarjan pojille ja tytöille. 
Sarjat on jaettu lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten sarjaan, yläkoulusarjaan 
(luokat 7–10) sekä alakoulusarjaan 
(luokat 5–6). Ala- ja yläkoulu sarjoissa 
tarjotaan myös mahdollisuus 
haastajasarjoihin.

Koulukäsipalloa markkinoidaan Koulu-
liikuntaliiton (KLL) ja Finlands Svenska 
Idrottin (FSI) sekä Suomen ammatillisen 

koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto 
SAKU ry:n kautta. Kouluja ja opettajia 
lähestytään myös suoraan sähköpostilla 
liiton ja seurojen toimesta.

Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi 
koulukäsipallon ilmoittautumista 
siirrettiin syksyllä 2020 ja tavoitteena 
on aloittaa sarjat vuoden 2021 alussa.

Seurojen  
nuorisovastaavat
Nuorisovastaavat kokoontuvat 
vähintään 1–2 kertaa kalenterivuoden 
aikana, yleensä jonkin maaottelun 
yhteydessä. 

Nuorisovastaavien tapaamisissa on 
saatu aikaan merkittävää keskustelua 
juniorikäsipallon kehittämisestä sekä 
uudistuksia, kuten suositut haastaja-
sarjat vasta harrastamisen aloitta-
neille sekä aktiivisempaan pelitapaan 
kannustava peluutussuositus. Nuoriso-
vastaavien kokoontumisia jatketaan 
toimintavuonna 2021.

Nuorisovastaavien tapaamiset ovat 
tärkeä foorumi asioiden valmistelussa. 
Tämä helpottaa uudistusten käyttöön-
ottoa, koska kaikki seurat ovat mukana 
valmisteluvaiheesta lähtien. 

Nuorisovaliokunnan toiminnan paino-
pisteenä vuonna 2021 on löytää 
uusia keinoja lasten käsipallon har-
rastajamäärien kasvattamiseen sekä 
nuorten pelaajien Drop Out -ilmiön 
pienentämiseen.

Valmennus- ja koulutustoiminta

Valmentajana toimiminen Suomen 
Käsipalloliiton alaisissa otteluissa 
vaatii lisenssin eli tietyn tason 
valmentaja koulutuksen suorittamisen.

Valmentajalisenssi on astunut voimaan 
portaittain. Valmennuskriteerit ovat 
seuraavat:

Lasten valmentajat 
 ● Mini- ja F–D -ikäluokkien valmenta-

jat: 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-lii-

gan valmentajat: vaatimustaso II, 
suositustaso III

Nuorten maajoukkueiden 
päävalmentajat 

 ● Taso III

Aikuisten maajoukkueiden 
sekä Champions Liiga 
-joukkueiden päävalmentajat 

 ● Master Coach

Käsipallon valmentajakoulutus-
järjestelmä koostuu Starttitasosta sekä 
sen jälkeen tasoista I, II ja III. 

Käsipalloliitto tarjoaa koulutustasoja 
Startista tasolle II. Taso III järjestetään 
yhteistyössä Ruotsin Käsipalloliiton 
(SHF) kanssa.

Starttikoulutuksesta valmistuu käsi-
pallo-ohjaajia, jotka ovat kykeneviä 
valmentamaan ja ohjaamaan Mini-, 
F- ja E-junioreita (6–9-vuotiaat).

Taso I on suunnattu E–C-junioreiden 
(8–12-vuotiaiden) valmentajille 
(maksuton osallistujille, Käsipalloliitto 
vastaa kuluista).

Taso II on suunnattu B–A -junioreiden 
(13–19-vuotiaiden) ja nuoriso-
maajoukkueiden valmentajille.

Taso III on suunnattu aikuisten edus-
tusjoukkueiden ja maajoukkueiden 
valmentajille (yli 19-vuotiaat). 

Vuonna 2021 Käsipalloliitto järjestää 
Taso I ja Taso II -koulutuksen sekä 
Taso I -muuntokoulutuksen. Käsipallo- 
ohjaajan Starttikoulutus järjestetään 
vähintään kolme kertaa yhteistyössä 
seurojen kanssa. Tavoitteena on 
kouluttaa vuoden 2021 aikana 
25 uutta Tason II valmentajaa, 25 
uutta Tason I valmentajaa sekä 60 
käsipallo-ohjaajaa.
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Nuorisokäsipallo
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Sähköinen oppimisalusta 

Euroopan Käsipalloliitto myönsi 
syksyllä 2019 Suomen Käsipallo-
liitolle taloudellisen tuen sähköi-
sen oppimisalustan rakentamiseen 
ja kehittämiseen vuosien 2019–
2022 aikana. 

Vuonna 2021 Käsipallovalmentajan 
Starttikoulutus ja TASO I -valmen-
tajakoulutus järjestetään uudella 
digitaalisella oppimisalustalla ja 
TASO II valmentaja -koulutus siir-
retään kokonaisuudessa alustalle 
vuosien 2020–2021 aikana. 

Digitaalinen oppimisalusta tukee 
sekä valmentajien osaamisen 
kehittämistä että lasten ja nuorten 
urheilijanpolun laadun paran-
tamista. Tavoitteena on tuoda 
valmentajakoulutusmateriaali 
sekä harjoitteet mahdollisimman 
helposti valmentajien saataviksi. 

Käsipalloliitossa uskotaan, että 
valmentajien osaamisen kehittä-

misellä on suuri merkitys niin lajin 
kasvun, toiminnan kehittämisen 
kuin huipun menestyksen kan-
nalta. Mitä enemmän saamme 
valmentajille tukea heidän 
osaamisensa kehittämiseen, sitä 
nopeammin laadun paraneminen 
tapahtuu.

Smart-projektin tavoitteet 
vuoteen 2022 mennessä: 

1. digitalisoida suomalaisen käsi-
pallon valmennusosaaminen ja 
sen kehittäminen

2. digitalisoida suomalaisen 
käsipallon urheilijanpolku ja 
pelaajapolku

3. tuoda lasten ja nuorten valmen-
nuksen harjoitteet ja osaamis-
tavoitteet mahdollisimman 
lähelle valmentajia ja pelaajia

4. digitalisoida ja standardisoida 
Olympiakomitean järjestämän 
yläkoululeirityksen toiminta-

mallit, leiritysten sekä harjoi-
tusten sisällöt

5. digitalisoida ja standardisoida 
nuorten maajoukkueiden 
toimintamallit, leiritysten sekä 
harjoitusten sisällöt

6. helpottaa valmentajien välistä 
kommunikointia ja kehittää 
suomalaista käsipallon 
valmennusosaamista

7. digitalisoida erotuomarei-
den ja ottelutarkkailijoiden 
koulutusmateriaali

Erotuomaritoiminta

Koulutustoiminta
Koulutustoiminnan painopisteitä 
ovat valioerotuomarikurssi elokuussa 
ja tammikuussa sekä alue-erotuomarei-
den jatkokurssit syyskuussa. Alkeis-
kurssi järjestetään tarpeen mukaan. 
Toimitsijakursseja järjestetään tarvit-
taessa kauden aikana. 

Koulutuksissa käytetään yhä enemmän 
digitaalisia metodeja, joita hyödynne-
tään koulutettavien osallistamisessa. 

Syyskauden 2020 alue-erotuoma-
rikurssi järjestettiin täysin etänä 
Käsipalloliiton digitaalisella alustalla 
koronapandemian takia. Tästä saatujen 
kokemusta myötä digitaalisia metodeja 
käytetään myös valioerotuomareiden 
kevät- ja syyskurssilla sekä alue-ero-
tuomareiden jatkokurssilla syksyllä. 
Alkeiskurssin kurssimateriaali on jo 
saatavilla digitaalisesti.

Jatkuvan koulutustoiminnan kehittämi-
sen tavoitteena on lisätä tuomareiden 
tarkkailua, jonka kautta pyritään 
varmistamaan laadukas erotuomaritoi-
minta kaikilla tasoilla. 

Uudet erotuomarit
Uusia erotuomareita rekry toidaan  
jatkuvasti. Uusien tuomareiden 
rekrytoinnissa korostuu B-ikäisille 
pelaajille pakollinen sääntökoulutus, 
joka järjestetään yhteistyössä seurojen 
kanssa. Sääntökoulutuksista ero-
tuomaritoimintaan pyritään saamaan 
vuosittain 10–20 uutta tuomaria eri 
paikkakunnilta.

Seurojen järjestämiä turnauksia 
hyödynnetään erotuomarikoulutuk-
sissa. Turnausten vähentyminen on 
kuitenkin luonut haasteita uusien 
tuomareiden kouluttamiselle. 

Uusien erotuomareiden koulutuksesta 
ja rekrytoinnista vastaa Suomen Käsi-
palloerotuomarit – Handbollsdomarna i 
Finland ry.  

Ottelutarkkailijat
Tarkkailijat osallistuvat erotuoma-
reiden kanssa yhteisiin koulutusta-
pahtumiin. Tarkkailijoille järjestetään 
lisäksi yksi oma koulutustilaisuus ja 
tarvittaessa kalibrointitilaisuuksia.

Kansainvälinen toiminta
Valiokunta pitää yhteistyötä niin 
Euroopan Käsipalloliiton kuin Kansain-
välisen käsipalloliiton kanssa hyvin 
tärkeänä ja hyödyllisenä kansallista 
toimintaa ajatellen. Tällä hetkellä 
liitolla on kolme kansainvälistä ero-
tuomariparia ja kolme kansainvälistä 
ottelutarkkailijaa (delegaattia).

Opettajakoulutus

Käsipalloliiton kotisivuilla on materiaa-
lia opettajille käsipallosta koulupelinä. 
Materiaalia uudistetaan IHF:n opettaja-
materiaalien pohjalta. 

Yhteistyötä opettajakoulutuksen kans-
sa kehitetään. Tavoitteena on päästä 
vuosittain Helsingin, Turun, Tampe-
reen, Vaasan sekä Jyväskylän yliopis-
toihin opettamaan käsipalloa. Käsipallo 
kuuluu Kisakallion Urheiluopiston 
liikunnanohjaajien palloiluopintoihin. 

Käsipalloliitto osallistuu myös lii-
kunnan- ja terveystiedon opettajien 
Liito-opintopäiville, jotka järjestetään 
vuosittain. Ehdoton edellytys lajin 
levittämisen kannalta on, että opet-
tajat oppivat käsipallon salat. Vuonna 
2021 Liito-opintopäivät järjestetään 
Tikkurilassa 5.–6.2.
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Yhteiskuntavastuu
Käsipalloliitto on sitoutunut antido-
pingtoimintaan, ottelumanipuloinnin 
ehkäisemiseen, urheilun oikeustur-
valautakunnan toimivaltaan, hyvän 
hallintotavan mukaiseen kurinpitoon 
sekä muutoinkin noudattamaan hyvää 
hallintotapaa. 

Liitto kiinnittää myös huomioita 
turvallisen toimintaympäristön luo-
miseen jakamalla seuroille oppaita 
ja materiaalia sekä tiedottamalla 
kanavista, joihin voi luottamuksellisesti 
ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista 
(Väestöliiton Et ole yksin ja SUEKin 
ILMO-palvelut). 

Liiton jäsenet ja jäsenten jäsenet 
sitoutetaan näihin sääntöjen ja mää-
räyksin, jotta voidaan varmistaa, että 
ei-toivottavaan käytökseen ja toimin-
taan voidaan puuttua. Sitouttamisen 
keinoja ovat mm. SM-lisenssiehdot, 
Code of Conduct (COC) toimihenkilöille 
ja erotuomareille sekä lisenssin ostami-
sen yhteydessä sitouttaminen anti-

dopingtoimintaan, toimintasääntöihin 
sekä kilpailu- ja kurinpitosääntöihin.

Liitto on myös sitoutunut yhdenvertai-
suussuunnitelman mukaisiin toiminta-
tapoihin ja seuraa aktiivisesti näiden 
tavoitteiden toteutumista.

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET 2021

Tavoite Toimenpiteet Mittari Vastuu

Osallistutaan syrjinnän 
vastaisiin kampanjoihin

Liitto osallistuu kampanjoi-
hin, viestii niistä ja kannus-
taa seuroja osallistumaan, 
ei-rasismille ohjeistus 
otteluissa

Liiton ja seurojen osallis-
tuminen eri kampanjoihin, 
kuten Punainen kortti 
rasismille

Seurat/Toimisto

Lisätään tietoisuutta siitä, 
miten löytää apua häirin-
tätapauksissa ja muissa 
rikkomuksissa

Viestitään Et ole yksin 
ja ILMO -palveluista sekä 
ohjeistuksesta, miten toimia 
häirintätapauksissa

Kyselyt, palautteet Kilpailupäällikkö

Rakennetaan toimintatapoja 
turvallisen ja viihtyisän 
harrastusilmapiirin tueksi

Osallistutaan Trygga 
relationer inom idrott 
-hankkeeseen (Folkhälsan 
ja MLL), sisällytetään FSI:n 
sekä OK:n valmiita yhden-
vertaisuuskoulutuksia liiton 
valmennuskoulutukseen

Yhdenvertaisuuskoulu-
tuksiin osallistuneiden 
valmentajien määrä, Trygga 
relationer inom idrott -hank-
keessa tehdyt toimenpiteet

Koulutuspäällikkö

Lisätään erityisryhmien 
osallistumisen mahdolli-
suuksia käsipallossa

Järjestetään mielenterveys-
kuntoutujien SM-turnaus, 
kannustetaan seuroja 
mahdollistamaan erityisryh-
mien osallistuminen

Osallistujamäärä turnauk-
sessa, erityisryhmien 
huomiointi seuroissa

Kilpailupäällikkö/seurat

Luottamuselimien ja 
työryhmien henkilövalinnat 
ovat monimuotoisia

Otetaan monimuotoisuus 
huomioon, kun paikkoja 
täytetään

Tutkitaan luottamuselimien 
ja työryhmien koostumus ja 
verrataan aiempaan

Liittohallitus

Taataan harrastus- ja 
osallistumismahdollisuus 
toimintaan riippumatta 
iästä, tavoitteista ja 
lähtökohdista

Jatkuva sääntöjen kehittä-
minen ja arviointi, seurojen 
tarjonta

Joukkuemäärät, lisenssimää-
rät, kyselyt

Kilpailuvaliokunta/ 
nuorisovaliokunta/seurat

Järjestötoiminta
Liiton operatiivista toimintaa johtaa 
toiminnanjohtaja liittokokousten ja 
liittohallituksen linjausten ja päätösten 
mukaisesti. Liiton ulkoisista sidosryh-
mäsuhteista vastaavat ensisijaisesti 
liiton puheenjohtaja, varapuheenjohta-
ja ja toiminnanjohtaja. 

Liittohallituksen nimeämät valio-
kunnat ja työryhmät vastaavat 
kukin osa-alueellaan toiminnan 
suunnittelusta, sen toteutuksesta 
yhteistyössä liiton henkilöstön kanssa 
sekä sen seurannasta ja raportoinnista 
liittohallitukselle.

Liiton tärkeimmät järjestösidosryhmät 
ovat Olympiakomitea, Euroopan Käsi-
palloliitto (EHF), Kansainvälinen Käsi-
palloliitto (IHF) ja Northern European 
Handball Forum -yhteistyöryhmä. 

Yhteistyötä tehdään myös Finlands 
Svenska Idrottin (FSI) kanssa. Jul-
kishallinnon puolella tärkeimpänä 
yhteistyökumppanina on opetus- ja 
kulttuuriministeriö.

Yhteiskuntavastuu ja järjestötoiminta
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Viestintä

Liiton sisäinen ja ulkoinen viestintä on 
aktiivista ja avointa. Viestintä tapah-
tuu eri kanavissa, pääasiassa liiton 
verkkosivuilla finnhandball.net ja sosi-
aalisessa mediassa (Facebook, Twitter, 
Instagram). Lisää sosiaalisessa medias-
sa jaettavaa materiaalia saamme myös 
Euroopan liiton loppuvuodesta 2020 
lanseeraaman Socialie-kanavan kautta. 

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

finnhandball.net
Verkkosivut ovat liiton päätiedotuska-
nava. Verkkosivuja ylläpitävät pää-
asiassa liiton toimiston toimihenkilöt. 

Viestintä ja talous

Toimisto käyttää ja päivittää verkko-
sivuja aktiivisesti ja tuo sivuille uutta, 
kiinnostavaa luettavaa käsipallosta ja 
muista ajankohtaisista aiheista.

Verkkosivuiltamme löytyy tarvittavaa 
materiaalia: mm. tulospalvelu, säännöt 
ja ohjeet, koulutusmateriaalia junnuille 
ja tulevia tapahtumia. Kilpailutoi-
minnan lomakkeet ovat sähköisessä 
muodossa, jotta ne ovat aina ajan 
tasalla ja jotta niiden käyttö olisi 
mahdollisimman vaivatonta.

Verkkosivut ovat myös maajoukkuei-
den aktiivisessa käytössä. Joukkueiden 
viestintävastaavat raportoivat sivuilla 
joukkueiden tapahtumista ja päivittä-
vät uutisia myös turnausten ja otte-
luiden aikana. Juhlavuoden 2020 aika 
sivustolle tehdään pieniä uudistuksia.

Sosiaalinen media
Facebook, Twitter ja Instagram ovat 
osa liiton aktiivista viestintää. Käsipal-
loliiton Facebook-sivuilla on yli  
4 500, Twitterissä lähes 1 000 ja 

Instagramissa yli 1 700 seuraajaa. 
Facebookin kautta lähetettävät 
mielenkiintoisimmat viestit (videot) 
tavoittavat parhaimmillaan jo lähes  
10 000 silmäparia. 

Mediatiedotteet
Käsipalloliitto tiedottaa toiminnastaan 
medialle aktiivisesti. Esimerkiksi 
maajoukkueiden kuulumisista informoi-
daan leirien ja otteluiden aikana sekä 
SM-liigasta ja SM-sarjasta pelikauden 
aikana.

TV ja SolidSport
TV:n kautta tavoitetaan kaikkia 
urheilusta kiinnostuneita katsojia. YLE 
on tärkeä yhteistyökanavamme, joskin 
televisioitavien otteluiden määrä on 
jyrkästi pienentynyt (mm. kevään 
finaaliottelut eivät ole TV:n kalente-
rissa). Maaotteluita ja Suomen Cupin 
otteluita pyritään edelleen saamaan 
YLEn kanaville. 

VeikkausTV tuottaa lisäksi 20–30 
monikameratuotantoa pääsarjoissa. 
Miesten ja naisten Suomen Cupin 
2020 finaalit näytetään YLE TV2:lla 
helmikuussa 2021. 

Käsipalloliitolla ja SolidSportilla on 
kolmivuotinen yhteistyösopimus, jonka 
ansiosta miesten ja naisten pääsarjo-
jen jokainen ottelu lähetetään suorana 
lähetyksenä SolidSportin käsipallo-
kanavalla sekä joukkueiden omilla 
SolidSport-kanavilla. Koronapandemian 
jatkuessa Solidsportin merkitys kasvaa 
käsipallo-otteluiden näyttämisessä.

Talous

Liiton talousarvio on määrältään  
1 899 000 euroa. Tuotot ovat 
1 396 000 euroa, kulut 1 899 000 
euroa, yleisavustukset 483 000 euroa  
ja tulos -20 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä  
haetaan 453 000 euron 
toiminta-avustusta. 

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

Helsinki 12.11.2020

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY
Liittohallitus
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Käsipallo  
kuuluu  
kaikille  

#respect

Suomen Käsipalloliitto ry
Valimotie 10

00380 Helsinki
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